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JURBARKAS

LIETUVOJE

„Caritas“ prašo padėti ukrainiečiams
pasiruošti žiemai
Organizacija „Caritas“ rengia humanitarinę pagalbos
Ukrainos žmonėms akciją, kurios tikslas surinkti reikalingų daiktų ir lėšų, kurios padėtų nukentėjusiems
nuo karo ukrainiečiams išgyventi artėjančią žiemą.
Akciją padeda organizuoti Ukrainos garbės konsulas
Klaipėdoje Genius Vygantas. Jis rūpinasi, kad į pagalbą
akcijai įsitrauktų valstybinės ir verslo institucijos.
Organizacija taip pat kviečia žmones aukoti į „Caritas“ sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Pagalba Ukrainai“.
Šie pinigai bus skirti įsigyti vaistams ar kitoms medicinos priemonėms,
kurios žiemą ypač reikalingos padidėjus sergamumui ir pablogėjus gyvenimo sąlygoms. Akcija truks iki lapkričio 10 dienos.
Aukoti nukentėjusiems Ukrainos žmonėms galima „Caritas“ tinklapyje
internete arba tiesiogiai pervedant paramą į Lietuvos Carito sąskaitą: AB
bankas Swedbank, a.s. nr. LT117300010115125084.

Buvusio kultūros viceministro
D. Mažinto diplomas – suklastotas
Vilniaus apygardos prokuratūra, išnagrinėjusi viešojoje erdvėje paskelbtas abejones dėl buvusio kultūros
viceministro Dariaus Mažinto brandos atestato tikrumo ir surinkusi papildomus duomenis, konstatavo, kad
minėtas dokumentas yra suklastotas.
Generalinė prokuratūra praneša, kad turimais duomenimis, Vilniaus
„Santaros“ vidurinės mokyklos baigimo dokumentas, neva išduotas 1999
m. birželio 23 d., 2001 m. buvo pateiktas D. Mažinto stojant į Lietuvos
muzikos ir teatro akademiją (LMTA).
Atliekant patikrinimą nustatyta, kad 1999 m. Vilniaus „Santaros“ vidurinę mokyklą baigusių mokinių sąrašuose D. Mažinto nėra, o Brandos
atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje nurodytu registracijos numeriu yra
užregistruotas kito brandos atestato išdavimas kitam asmeniui.

Seimas – prieš siūlymą mažinti
rusiškos produkcijos kiekį
televizijose
Seimas antradienį nepritarė prezidentės Dalios Grybauskaitės teikiamoms pataisoms, kuriomis siūlyta mažinti rusiškos televizijos produkcijos
transliavimą.
Už atitinkamas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas balsavo
33 Seimo nariai, prieš buvo 13, susilaikė 49 parlamentarai. Už projektą
balsavo opoziciniai konservatoriai ir keli liberalai, prieš ir susilaikė valdantieji ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai. Projektas grąžintas
Prezidentūrai tobulinti.
Prezidentė siūlė įtvirtinti, kad ne mažiau kaip 90 proc. Lietuvoje retransliuojamų televizijos programų kiekio turėtų būti oficialiomis Europos
Sąjungos kalbomis, išskyrus specializuotus (teminius) paketus.
Prezidentė pataisas pateikė reaguodama į „padažnėjusias informacines
atakas, priešišką propagandą“. Prezidentūros teigimu, šiuo metu iki 30
proc. visų retransliuojamų programų Lietuvoje sudaro rusiška produkcija.

Visus pribloškęs pasiūlymas: to
neišdrįso net A. Kubilius
LSDP nusitaikė į lengvatą, kurios
nedrįso liesti net Andrius Kubilius
ir jo diržų veržimosi Vyriausybė –
likus vos pusmečiui iki savivaldos
rinkimų socdemai prabilo apie
pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
lengvatos šildymui naikinimą.
2008-2012 m. valdančiosios koalicijos priešakyje buvę konservatoriai priėmė ne vieną nepopuliarų
sprendimą. PVM lengvatų šienavimas – taip pat šiame sąraše. Tačiau
lengvatos šildymui A. Kubilius ir jo Vyriausybė nedrįso pajudinti. Finansų ministerija ir jos vadovas, socdemas Rimandas Šadžius kitų metų
biudžeto projektą Vyriausybei pateikė be PVM lengvatos, o premjeras,
LSDP lyderis Algirdas Butkevičius ir jo vadovaujama Vyriausybė tokiam
projektui pritarė.

Pirmadienį prasidėjo prieštankinių
padalinių pratybos
Jų metu daugiau nei 200 Lietuvos ir JAV prieštankinių padalinių karių
dvi savaites treniruosis kovoti su šarvuotomis transporto priemonėmis.
„Šiais metais prieštankinių dalinių pratybos tampa tarptautinėmis.
Esant dabartinei saugumo situacijai labai svarbu stiprinti sąveiką su
sąjungininkų kariais ir gilinti žinias kovoje su šarvuota technika. Šiemet
į pratybas įtraukiama parama iš oro dar labiau praplės mūsų karių įgūdžius“, – teigia pratybų vadovas majoras Edgaras Birvinskas, cituojamas
KAM pranešime.
Šaltinis: Delfi.lt

60 METŲ JUBILIEJUS SMALININKUOSE
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla spalio 3 d. šventė 60 metų jubiliejų. Į
šventę atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška, administracijos
direktorius Petras Vainauskas, mero pavaduotojas Kazimieras Šimkus, Seimo narys
Bronius Pauža, Smalininkų seniūnas Saulius Jarutis, Švietimo ir mokslo ministerijos,
Žemės ūkio ministerijos atstovai, Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojai,
profesinių mokyklų vadovai ir kiti.
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos 60 metų jubiliejaus šventė prasidėjo
mišiomis Šv. Juozapo bažnyčioje. Vėliau šventė persikėlė į Smalininkų technologijų
ir verslo mokyklą. Pirmoje šventės dalyje vyko konferencija „Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos 60 metų
patirtis ir nauji iššūkiai ruošiant specialistus kaimui“.
Jubiliejaus proga pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos ir Aleksandro
Stulginskio universiteto. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos kiemelyje šių metų absolventas kartu su prieš
50 metų baigusia absolventų laida pasodino ąžuoliuką.
Antroje šventės dalyje vyko šventinis koncertas, skambėjo sveikinimo žodžiai. Per 60 metų mokyklą baigė devyni
tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt septyni absolventai.

TAURAGĖ

TAURAGĖS PAREIGŪNAMS NEBLAIVUS
VAIRUOTOJAS PATEIKĖ RIMTĄ PASIŪLYMĄ
Su Tauragės policijos pareigūnais tartis sumanęs neblaivus vairuotojas nepagalvojo,
kad prisidarys dar daubiau bėdos.
Policijos departamentas informuoja, kad spalio 2 d. apie 10 val. 20 min. Tauragėje,
Melioratorių g., D. J. (gimęs 1972 m.), siekdamas išvengti administracinės atsakomybės
už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (vairavo neblaivus, 0,57 prom. alkoholio), Tauragės
aps. VPK pareigūnams davė 2 400 litų kyšį.

ŠILUTĖ

S TA S I O M Ė L I N A U S K O N A U J O S K N Y G O S
SUTIKTUVĖS
Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje spalio mėn. 10 d. 16 val.
penktadienį naujos knygos sutiktuvės.
Knygoje pasakojama apie 1939 -1955 m. Macikuose veikusį lagerį, kuriame
buvo kalinami Sovietų sąjungos, JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių karo belaisviai, į nelaisvę patekę vokiečių kariai bei sovietinės valdžios įkalinti Lietuvos
gyventojai, tarp jų ir nemažai dabartinio Šilutės rajono žmonių. Knyga parengta
remiantis archyvų duomenimis, Šilutės muziejaus informacija, buvusių karo belaisvių ir civilių kalinių atsiminimais,
to meto įvykių liudininkų pasakojimais...

ŠILALĖ

ŠILALĖS RAJONE NUOMOJAMAME NAME VYRAS
AUGINO „ŽOLĘ“
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato
pareigūnai Šilalės rajone aptiko namų sąlygomis auginamą psichotropinę medžiagą - „žolę“.
Policijos pareigūnai atlikę patikrinimą Šilalės rajono gyventojo G. L. name, esančiame Tujainių
kaime, kurį jis nuomojo, antrajame aukšte aptiko psichotropinėms medžiagoms auginti skirtą
patalpą ir specialios įrangos pagalbą auginamas kanapes, vadinamąją „žolę“. Įvykio vietoje
policijos pareigūnai sulaikė trisdešimt penkerių įtariamąjį, kurio ieško Klaipėdos teritorinės
muitinės Kriminalinės tarnybos pareigūnai. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono
policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
Įtariamajam gresia laisvės atėmimas nuo dviejų iki aštuonerių metų.

ŠAKIAI

KVIEČIAME Į EURO SEMINARĄ ŠAKIUOSE
2015 metus pasitiksime su nauja Lietuvos valiuta euru. Į visus Šakių gyventojams, organizacijoms
bei įmonėms kylančius klausimus, susijusius su euro įvedimu bus atsakyta Finansų ministerijos
organizuojamame seminare, kuris vyks spalio 28 d., Šakiuose.
GYVENTOJAI SEMINARE SPALIO 28 D., ANTRADIENĮ, LAUKIAMI ŠAKIŲ RAJ. SAVIVALDYBĖS SALĖJE (BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIAI), PRADŽIA 10:15 VAL.
ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ ATSTOVAMS SEMINARAS SPALIO 28 D., ANTRADIENĮ, VYKS ŠAKIŲ
KULTŪROS CENTRE (NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 7, ŠAKIAI), PRADŽIA 10:15 VAL.
Seminaro trukmė 1,5 val. Seminarai nemokami. Kviečiame aktyviai dalyvauti.
Maloniai kviečiame iš anksto registruotis:

MARIJAMPOLĖS APSKR.

GYVENTOJAI SUPRATO MĖLYNŲJŲ
KONTEINERIŲ PAKUOČIŲ ATLIEKOMS SVARBĄ
Didžioji šių metų Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos naujovė – individualių
valdų gyventojams išdalinti mėlynieji konteineriai pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms
– visiškai pasiteisino. Tai parodė šalia Marijampolės regioninio sąvartyno esančioje atliekų
rūšiavimo linijoje vykdytas tyrimas.
Vilkaviškio savivaldybėje vienoje pirmųjų mūsų apskrityje dar vasaros pradžioje gyventojams buvo išdalinti mėlynieji konteineriai. Atvežus ir ištyrus atliekas, kurias į šiuos konteinerius rugsėjo mėnesį išmetė žmonės, paaiškėjo, kad dauguma gyventojų jau puikiai žino šių konteinerių paskirtį ir
neblogai rūšiuoja atliekas.
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras neseniai baigė viešojo pirkimo procedūras ir žaliųjų atliekų kompostavimo dėžėms įsigyti. Už mažiausią kainą yra nupirkta 14 tūkstančių žaliųjų atliekų kompostavimo dėžių, kurios dar
šį rudenį turėtų būti išdalintos jų pageidaujantiems gyventojams. Individualių valdų gyventojai turės įsipareigoti, kad
iš bendro atliekų kiekio atskirs žaliąsias atliekas ir jas susitvarkys patys – kompostuos kompostavimo dėžėse arba į šias
dėžes netelpančius didesnius šių atliekų kiekius patys pristatys į visose savivaldybėse esančias kompostavimo aikšteles.
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RASEINIAI

DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
Atvėsus orams sulaukiama skambučių iš gyventojų, kurie klausia, kada bus įjungtas
šildymas ir ar galima jį įjungti individualiai atskiram namui. Informuojame, kad, esant
vartotojų pageidavimams, įstatymai leidžia šildymo sezoną pradėti ir anksčiau nei jis
oficialiai paskelbiamas. Nepriklausomai nuo to, ar yra paskelbta šildymo sezono pradžia,
ar ne, daugiabučių namų gyventojai bei organizacijos turi teisę patys nuspręsti, kada
jiems savo pastate įjungti šildymą. Tai turi būti nuspręsta gyvenamojo namo bendrasavininkių susirinkime daugumos balsais (50 proc. + 1 gyventojas).
Tačiau būtina žinoti, kad, įjungus šildymą anksčiau oficialios šildymo sezono pradžios, gyventojams, kurie gauna
kompensacijas už šildymą, šios kompensacijos nebus skaičiuojamos. Oficialią šildymo sezono pradžią įstatymo nustatyta tvarka skelbia rajono savivaldybės administracija, kai tris paras iš eilės vidutinė oro temperatūra yra žemesnė
nei +10 laipsnių.

ŠIAULIAI

KONKURSAS „ČIA MANO ŠIAULIAI“
Ketvirtadienį, rugsėjo 25-ąją, Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko pirmasis
Šiaulių miesto jaunimo verslo idėjų konkurso „Čia mano Šiauliai“ etapas. Susitikimo metu iki galo buvo suformuotos komandos, pristatyta konkurso eiga ir taisyklės.
Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių verslo inkubatoriaus organizuojamas mokinių
ir studentų verslo idėjų generavimo konkursas „Čia mano Šiauliai“, skirtas jaunimo
verslumui skatinti, startavo rugsėjo 4 dieną. Jame dalyvauti norinčios miesto mokyklų, kolegijų, Šiaulių profesinio rengimo centro bei Šiaulių universiteto komandos
paraiškas turėjo pateikti iki rugsėjo 21 dienos.
Kaip numatyta konkurso nuostatuose, jame dalyvauti norintys mokiniai ir studentai turėjo suburti komandas, kuriose būtų ne daugiau kaip keturi dalyviai. Konkurse buvo planuojama registruoti iki
dvidešimties komandų. Pasibaigus registracijos terminui paaiškėjo, kad jaunimo verslumą skatinanti idėja sudomino
daugiau kaip 80 jaunų žmonių susibūrusių į 19 komandų.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS DRAUGYSTĖS SIEKIA IR GRUZIJOS
UOSTAMIESTIS
Klaipėdai minint miestų partnerystės jubiliejų, į svečius atvyksta ne tik seni uostamiesčio bičiuliai, bet ir siekiantieji šio statuso. Vienas iš potencialių naujųjų draugų – pagrindinis Gruzijos
prekybos bei žvejybos uostamiestis Potis, kurio delegacija, vadovaujama mero, šiandien 11 val.
susitiko su Klaipėdos vadovu Vytautu Grubliausku.
Počio savivaldybė pati kreipėsi į uostamiesčio savivaldybės administracijos Tarptautinių ryšių,
verslo plėtros ir turizmo skyrių su siūlymu užmegzti bendradarbiavimą. Proga susitikti ir aptarti
galimybes gyvai tapo Klaipėdoje šią savaitę vykstantys miestų partnerystės renginiai.
Į Klaipėdą atvyko Počio meras Iraklis Kakulia, šio miesto savivaldybės Tarybos bei Tarptautinių ryšių ir protokolo
skyriaus atstovai. Gruzinai yra paruošę indėlį ir į kultūrinę šventės programą: šį penktadienį, spalio 10 d., 18 val.
Klaipėdos koncertų salėje vyksiančiame „Draugystės koncerte“ drauge su kitų miestų atstovais pasirodys ir jaunieji
talentai iš Juodosios jūros pakrantėje įsikūrusio Počio: dainininkė Salomė Cheminava bei pianistas Mzetchabukis
Patchkoria.

KAUNAS

KAUNE PAVOGTAS AUTOMOBILIS BUVO
SURASTAS DAR TĄ PAČIĄ DIENĄ
2014 m. rugsėjo 26 d. Kaune, Kalniečių g., buvo pavogtas automobilis „VW Golf Plus“
(2005 m.), kurio vertė - 17 000 Lt. Automobilis buvo draustas „Kasko“ draudimu ir signalizuotas tik gamykline signalizacija. Pagal šį faktą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2d. („Vagystė“).Tyrimo metu Kauno
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Autotransporto
priemonių grobimų tyrimo skyriaus pareigūnai dar tą pačią dieną Kaune, Raudondvario
pl., rado pavogtą automobilį ir sulaikė du įtariamuosius, kurių vienas, anksčiau teistas V.
L. (gimęs 1977 m.), vairavo pagrobtą automobilį, o antras įtariamasis, anksčiau neteistas A. M. (gimęs 1985 m.),
važiuodamas priekyje kitu automobiliu, lydėjo pirmąjį.

PALANGA

HBH MESTI KALTINIMAI: NESUMOKĖJO ŠIMTUS
TŪKSTANČIŲ SIEKIANČIŲ MOKESČIŲ
Netoli Palangos įsikūręs HBH pramogų kompleksas sulaukė Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos (FNTT) dėmesio.
FNTT įtaria, kad pramogų komplekse, teikiant viešojo maitinimo ir pramogų paslaugas
buvo slepiamos gaunamos pajamos, siekiant išvengti privalomų mokesčių sumokėjimo.
Įtariama, kad per kelerius veiklos metus galėjo būti nuslėpti keli milijonai gautų pajamų
bei į valstybės biudžetą nesumokėtos šimtatūkstantinės sumos.
FNTT pareigūnai kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra bei Kretingos rajono
policija antradienį atliko 15 kratų pramogų komplekse bei pas su bendrove susijusius
asmenis. FNTT informuoja, kad kratų metu rasti daiktiniai įrodymai, kurie patvirtino įtarimus. HBH pramogų komplekso nei jo padalinių veikla nėra apribota.

PLUNGĖ

SAVANORIŲ KARAVANAS

Keliaujantį savanorių karavaną sudaro 5-6 žmonės iš Lietuvos ir 2-3 žmonės iš užsienio.
Karavanas keliauja maršrutu: Varėna - Švenčionys - Zarasai - Anykščiai - Tytuvėnai - Plungė. Karavano metu savanoriai pasakoja jaunimui apie savanorystės galimybes Lietuvoje
ir užsienyje, ilgalaikius ir trumpalaikius projektus bei apie „Young Europeans for Global
Development“ projektą. Kadangi savanoriai kiekviename mieste liks nakčiai, bus galima su
vietos jaunimu susitikti ir vakare neformalioje aplinkoje (jeigu tik bus norinčiųjų). 2014 m.
spalio 11 d. (šeštadienį), 15 val., Plungės viešojoje bibliotekoje (Parko g. 7) įvyks savanorių
susitikimas – seminaras, į kurį kviečiami jauni žmonės, kurie domisi savanoryste ir norėtų
patys tapti savanoriais ir dirbti Lietuvoje arba užsienyje.
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PASAULYJE

Branduolinio karo grėsmė: ką
atsakys Vakarai
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino atominiu ginklu, o
dabar laikas Vašingtonui nuspręsti, kiek dar laiko bus skirta Rusijai.
„Selinger 2014“ forume susirinkusiems mokytojams V. Putinas žarstė
pažadus panaudoti atominį ginklą, foreignpolicy.com rašo Jeffrey Lewisas.
V. Putinas surengė pasirodymą Jaunimo forume „Selinger 2014“, sutraukusiame apie 800 Rusijos jaunų mokytojų ir aukštojo mokslo studijas
baigusių jaunų žmonių. Paklaustas apie „istorinės atminties“ vaidmenį
Rusijos užsienio politikoje, V. Putinas patikino, kad Rusijos priešai turėtų
būti atsargūs: „Norėčiau priminti, kad Rusija – viena didžiausių atominių
galių. Tai nėra tik žodžiai – tai realybė. Be to, mes stipriname savo atominį
galingumą ir plečiame savo ginkluotąsias pajėgas“.

JT: Sirija deklaravo dar keturis su
cheminiais ginklais susijusius
objektus
Sirija deklaravo keturis su cheminiais ginklais susijusius objektus, kurių
Damaskas nebuvo anksčiau minėjęs, Jungtinių Tautų (JT) generalinio
sekretoriaus specialioji atstovė antradienį informavo Saugumo Tarybą, o
ši žinia padidino nuogąstavimus, kad Sirijos vyriausybė nebuvo visiškai
atvira dėl savo cheminių ginklų programos.
Išlieka nuogąstavimų, kad Sirija deklaravo dar ne visą savo cheminį arsenalą. Jungtinės Valstijos pareiškė esančios susirūpinusios, kad cheminiai
ginklai gali patekti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS), užėmusio
dideles teritorijas Sirijoje ir Irake, taip pat kitų teroristų grupuočių rankas,
jeigu Sirija yra nedeklaravusi dalies savo atsargų.
OPCW nurodė, kad Sirijos cheminių ginklų gamybos objektai turėtų būti
pradėti naikinti šį mėnesį, o pirmoji iš 12 įmonių turėtų būti likviduota
iki lapkričio pabaigos.

Latvijos Seimo rinkimus laimėjo
prorusiška partija
Latvijos kairioji prorusiška „Santarvės centro“ partija laimėjo šeštadienį vykusius visuotinius rinkimus, nedideliu atotrūkiu aplenkusi
dvi centro dešinės partijas - „Vienybę“ bei Žaliųjų ir valstiečių sąjungą
(ZZS), rodo Centrinės rinkimų
komisijos paskelbti preliminarūs
duomenys, gauti suskaičiavus beveik visus balsalapius.
Suskaičiavus 1041 rinkimų apylinkėse iš 1 054 atiduotus balsus, paaiškėjo, kad „Santarvės centras“ užsitikrino 208 522 balsus, arba 23,26 proc.,
„Vienybė“ - 193 754 balsus, arba 21,62 proc., o ZZS - 176 922 balsus,
arba 19,74 procento.

Brazilijoje – prezidento rinkimai
Brazilijoje sekmadienį vyksta prezidento rinkimai, kuriuose balsavimo teisę turi 143
mln. gyventojų.
Apklausos rodo, kad aiški
rinkimų favoritė yra dabartinė
šalies vadovė Dilma Roussef iš
kairės centristinės Darbininkų
partijos PT. Tačiau nugalėtojas
greičiausiai paaiškės tik po
antrojo rinkimų rato, kuris numatytas po trijų savaičių.
Nekantriai laukiama, ar į antrąjį ratą pateks buvusi aplinkos ministrė
Marina Silva iš socialistų partijos PSB, ar buvęs gubernatorius socialdemokratas Aecio Neves.
Apklausos rodo, kad D. Rusef gali surinkti 40 proc. balsų. Antroje vietoje
su 24 proc. yra A. Nevesas, aplenkęs ilgai slapta favorite laikytą M. Silvą,
kuriai prognozuojama 21,4 proc. balsų.

Kinijos reakcija į maištą Honkonge:
kada sulauksime tankų?
Masiniai neramumai, per kuriuos yra ir nukentėjusių, specialiajame Kinijos administraciniame regione Honkonge tapo
tikru netikėtumu, nes jie vyksta
autoritarinėje šalyje, kurios istorijoje jau buvo vienas kruvinas
susidorojimas su studentais Tiananmenio aikštėje 1989 metais.
Šį kartą žmonės demonstruoja pilietinį nepaklusnumą ir stato barikadas. Anksčiau jie pabrėždavo, kad demonstracijos nepaveiks kasdienio
gyvenimo. Šį kartą jiems tai nerūpi. Aš tikrai neatsimenu nieko panašaus
Honkongo istorijoje“, – interviu „The Guardian“ sakė Johno Hopkinso
universiteto ekspertas Hung Ho-fungas.
Šaltinis: Delfi.lt
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Patobulinus Statybos įstatymą, grius LAIKANTIEMS PINIGUS NAMUOSE – PATARIMAI
daug biurokratinių užtvarų
PRIEŠ EURO ĮVEDIMĄ
Aplinkos ministerija parengė Statybos įstatymo pataisas ir teiks jas
Vyriausybei. „Šiuos pasiūlymus
parengėme išnagrinėję praktinėje
veikloje išryškėjusias problemas ir
siekdami sugriauti kuo daugiau biurokratinių užtvarų, trukdančių ir verslui,
ir savivaldybių administracijoms“,
– sako aplinkos viceministrė Daiva
Matonienė. Visų pirma siūloma patikslinti dabartinio Statybos įstatymo
pernelyg aptakiai nusakytas ir todėl skirtingai traktuojamas sampratas
– ypatingo, nesudėtingo statinio, statybos ūkio būdu, statinio statybos
techninės priežiūros, taip pat apibrėžti specialiųjų reikalavimų, paslėptų
statybos darbų, statinio išardymo, techninės užduoties sąvokas, numatyti
statybos darbų pradžios nustatymo terminą. Pasak Statybos įstatymo pataisų
rengėjų, siekiama nustatyti ir esminius statinio architektūros reikalavimus,
kiekvieno statybos proceso dalyvio kvalifikacinius reikalavimus bei atsakomybę, kvalifikacijos atestatų išdavimo tvarką. Priėmus siūlomas pataisas,
bus sudarytos sąlygos plėtoti valstybinę statybų priežiūros kontrolę – jos
pareigūnai bus informuojami apie visas pradedamas statybas. Statytojai
apie statybos pradžią privalės paskelbti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, o apie pasamdytą statybos vadovą informuoti Valstybinę teritorijų
planavimo ir statybos inspekciją. Už nepateiktą informaciją apie statybą
numatyta juridinių asmenų atsakomybė. Naujos įstatymo nuostatos atrištų
rankas tiems statytojams, kurie stato savo jėgomis – ūkio būdu. Kadangi
tokia statyba vykdoma savo rizika, jie būtų atleisti nuo prievolės samdyti
statybos vadovą. Siūloma supaprastinti ir statybą leidžiančių dokumentų
išdavimo, nebaigto statinio registravimo ir perleidimo tvarką, patikslinti
atvejus, kai yra privaloma statinio statybos techninė priežiūra. Parengtieji
įstatymo pakeitimai įteisina specialiuosius architektūrinius, paveldosaugos
ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, detalizuoja jų
turinį, išdavimo tvarką, terminus ir atsakomybę, nustato, kaip spręsti ginčus
dėl specialiųjų reikalavimų išdavimo ar neišdavimo, kad būtų suderinti
statytojo, trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesai.

AKTUALIJA

Lietuvoje auga „samagono“ gamyba
Lietuvoje sparčiai auga sveikatai itin kenksmingos naminės degtinės, populiariai vadinamos „samagonu“, gamybos apimtys, rodo
oficialūs policijos duomenys.
Šių metų pirmąjį pusmetį policijos pareigūnai
iš nelegalios apyvartos išėmė beveik 40 proc.
daugiau alkoholio produktų, nei tuo pačiu
laikotarpiu pernai.
Kaip informuoja Policijos departamento prie
VRM Komunikacijos skyriaus viršininkas Ramūnas Matonis, 72 proc.
iš nelegalios apyvartos šiemet išimto alkoholio kiekio sudaro ruošinys
naminei degtinei - taip vadinama broga, ir 15 proc. - naminė degtinė.
2014 m. pirmąjį pusmetį policijos pareigūnai iš nelegalios apyvartos iš
viso išėmė 71 tūkst. litrų alkoholio produktų, arba net 37,3 proc. daugiau,
nei tą patį laikotarpį pernai (51,7 tūkst. l).
Daugiausiai naminės degtinės per šių metų pirmąjį pusmetį išimta
Klaipėdos apskrityje (daugiau nei 3,5 tūkst. l), šiek tiek mažiau - Šiaulių
apskrityje. Daugiausiai brogos išimta taip pat Klaipėdos apskrityje (daugiau negu 17 tūkst. l).
„Naminės degtinės arba „samanės“ - buitinėmis sąlygomis nelegaliai
gaminamų stiprių alkoholinių gėrimų - sulaikymai dabar labai dideli“,
- policijos duomenis komentavo Vyriausybės kanceliarijos Ekonominių
pažeidimų ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas Nerijus Genys.
Jo vertinimu, iš policijos duomenų galima daryti išvadą, kad šešėlinės
„samagono“ gamybos apimtys šalyje sparčiai auga. N.Genio teigimu, į
šį nusikalstamą verslą persimetė dalis buvusių falsifikuotų alkoholinių
gėrimų gamintojų, mat pastaraisiais metais buvo mestos didelės pajėgos
šių produktų kontrolei ir tai davė apčiuopiamų rezultatų – jų dalis išėmimų
iš nelegalios apyvartos statistikoje sumažėjo nuo 20,2 tūkst. l 2008 metais
iki vos 1,1 tūkst. l 2013-aisiais.
Didelė problema, lemianti pajamų į biudžetą praradimą
Kad būtent naminė degtinė ir broga tampa didele problema, lemiančia
reikšmingos dalies pajamų į valstybės biudžetą praradimą, aiškiai parodo
oficialūs Policijos departamento duomenys.
Štai pernai iš nelegalios apyvartos išimti naminės degtinės kiekiai išaugo dvigubai – nuo 13,7 tūkst. l 2012 m. iki 28,2 tūkst. l 2013 m. Tuo
tarpu brogos policija pernai konfiskavo daugiau nei 106 tūkst. l (2012
m. – 101 tūkst. l).
Ekspertai pastebi, kad nelegalių alkoholinių gėrimų vartojimas Lietuvoje
vis dar yra didelio masto ir tai kelia susirūpinimą ne tik dėl mažėjančių
įplaukų į valstybės biudžetą, bet ir sveikatos požiūriu.
Mat nepaisant įsitvirtinusių mitų, kad naminė degtinė yra natūralus,
tradicinis lietuviškas produktas, gaminamas senųjų kaimo gyventojų pagal
daugiametę receptūrą, faktai liudija ką kita – iš tiesų 98 proc. „samagono“
yra sveikatai itin kenksmingas nelegalus alkoholinis gėrimas, gaminamas
ne „diedukų ir bobučių“, o nusikalstamų grupuočių.
Toksikologai primena, kad stiprių namų gamybos alkoholinių gėrimų
sudėtyje beveik visuomet aptinkama nuodingų medžiagų.
Tad specialistai pagrįstai nuogąstauja, kad didėjant naminės degtinės
gamybos apimtims, Lietuvoje vėl gali padaugėti apsinuodijimų nelegaliu
alkoholiu.
Šaltinis: Verslosavite.lt

Liekant vis mažiau laiko iki euro
įvedimo, DELFI skaitytojams kyla
vis daugiau su šiuo faktu susijusių
klausimų. Viena iš aktualiausių problemų – santaupos.
DELFI nusprendė išsiaiškinti, kaip
santaupas laikyti pataria skirtingų
sričių specialistai.
Namuose pinigus nesaugu laikyti
dėl vagių ir užmaršumo
Vis dėlto matyti, kad dalis žmonių
mėgsta pinigus laikyti prie savęs –
namuose ar kitoje jiems gerai pažįstamoje vietoje.
Policijos departamento atstovas
Ramūnas Matonis DELFI patvirtino, kad laikyti dideles sumas pinigų
namuose – nėra saugu, nes dažniausiai vagys atranda net įmantriausias
slėptuves.
„Oficialios baudžiamosios statistikos duomenimis, vagystės sudaro
77,9 proc. visų užregistruotų kriminalinių nusikaltimų.
Lietuviai ruošiasi euro įvedimui
– perka seifus
Seifus parduodančios įmonės „Vairema“ direktorius Vaidas Dargis

pastebi, kad pastaruoju metu seifų
paklausa šiek tiek paaugo. Tai rodo,
kad lietuviai bando namuose laikomas santaupas ir kitus brangius
daiktus apsaugoti.
Tačiau net ir seife laikomi pinigai
nėra visiškai saugūs. Ne kartą buvo
girdima apie atvejus, kai įsibrovę į
namus, vienkiemių ir sodybų šeimininkus plėšikai kankina, sumuša arba
grasina ginklais ir peiliais, kol kodas
yra išduodamas.
Santaupas pataria laikyti bankuose
Asmeninių finansų srityse besispecializuojantys specialistai sutaria,
kad saugiausia yra santaupas laikyti
banko sąskaitoje.
„SEB“ banko šeimos finansų ekspertė Julita Varanauskienė pasakojo
girdėjusi, kad euro įvedimo Lietuvoje faktu pradeda naudotis ir sukčiai.
Pavyzdžiui, vyksta pas žmones
suregistruoti grynųjų litų ir juos
pasisavina.
Litus į eurus nemokamai bus
galima keisti ištisus metus
Tačiau „Swedbank“ Asmeninių

finansų instituto vadovė Odeta
Bložienė priminė, kad litus į eurus
visuose bankų padaliniuose nemokamai galima bus keisti pusę metų,
dalyje jų (89-iuose) – ir ištisus metus,
o Lietuvos bankas litus į eurus keis
neribotą laikotarpį, taigi laiko išsikeisti pinigus tikrai yra ir bus.
Investuoti pataria į save
Lietuvos edukologijos universiteto
profesorius, ekonomistas Antanas
Buračas teigia, kad investuoti geriausia į savo profesinę kompetenciją,
vaikus, šeimą, namus, internetą.
Valiutų spekuliacijos ar investicijos
į vertybinius popierius reikalauja
nepriklausomų žinių ir nuolatinės
situacijos kontrolės”, – pripažino
ekonomistas.
Šaltinis: Delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

JAUNAS VERSLAS GAUNA DAR VIENĄ POSTŪMĮ
PLĖTRAI
Verslininkams, pasinaudojusiems
palankia Verslumo skatinimo fondo
paskola, bus kompensuojama darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų
dalis. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija nusprendė tam skirti
papildomai 2,245 mln. Lt. Paskolas
iš Verslumo skatinimo fondo suteikia
56 kredito unijos, priklausančios
Lietuvos centrinės kredito unijos
sistemai.
„Siekiant kuo veiksmingiau panaudoti likusias 2007-2013 m.
ES struktūrinės paramos lėšas,
nusprendėme papildomų lėšų skirti būtent „Subsidijos verslumui
skatinti” priemonei įgyvendinti ir
prisidėti prie užimtumo ir verslumo
didinimo. Ši priemonė vertinga tuo,
kad skatina verslumą ir darbo vietų
kūrimą ne vien didmiesčiuose, bet ir
regionuose,” – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta
Pabedinskienė.
Pasak ministrės, naujam verslui
tai bus didelė paskata drąsiau plėstis, įdarbinti žmones, išlaikyti jau
sukurtas darbo vietas. Kiekvienas
paskolos gavėjas vidutiniškai įkuria
1-3 naujas darbo vietas.

Šiai priemonei įgyvendinti papildomai skirta 2,245 mln. Lt (0,65
mln. EUR) Europos socialinio fondo
lėšų. Tai antrasis kvietimas teikti
paraiškas pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti”. Iš viso
priemonei įgyvendinti planuojama
skirti 15 mln. litų (4,34 mln. EUR)
Europos socialinio fondo lėšų.
Darbdaviai, kurie pasinaudojo
Verslumo skatinimo fondo (VSF)
lengvatinėmis paskolomis, jau
gali kreiptis į priemonės valdytoja
paskirtą UAB „Investicijų ir verslo
garantijos” (INVEGA) dėl įmonėje
įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo.
Įgyvendinant priemonę „Subsidijos verslumui skatinti” ypač
siekiama padėti tiems, kas turi ne
tokias geras startines pozicijas (yra
jauno amžiaus, neturi daug patirties,
turi negalią, ar pan.), įtvirtinti naujus
verslus, kurti ir išlaikyti darbo vietas.
Tai reiškia, kad VSF paskolą gavęs
verslininkas, įdarbinęs darbuotoją
ir mokėdamas ne mažesnį kaip
minimalų darbo užmokestį ir visas
su darbo užmokesčiu susijusias
įmokas, darbo užmokesčio išlaidų

dalį gali susigrąžinti pagal priemonę
„Subsidijos verslumui skatinti”.
Kompensacija gali pasinaudoti
visi Verslumo skatinimo fondo
paskolų gavėjai, turintys darbuotojų, kurių apskaičiuotas mėnesinis
darbo užmokestis – ne mažesnis už
minimaliąją mėnesinę algą – 1035
litai (300 eurų).
Darbdaviai, norintys pasinaudoti
priemonės „Subsidijos verslumui
skatinti” galimybėmis, paraišką ir
kitus reikalingus dokumentų originalus turėtų pateikti INVEGAI
(Konstitucijos pr. 7, Vilnius). Kvietimas teikti paraiškas dėl projektų
finansavimo ir aktualūs dokumentai
paskelbti interneto svetainėse www.
socmin.lt, www.invega.lt, www.
esparama.lt.

TEMA

KAS TREČIAS MANO, KAD JŲ DARBOVIETĖS IT
ŪKIS – ATGYVENĘS
Daugiau nei trečdalis Lietuvos
smulkių ir vidutinių (SVV) bendrovių darbuotojų mano, kad jų
darbovietės IT ūkis yra pasenęs ir
atgyvenęs.
Tuo tarpu beveik pusė įsitikinę,
kad jį atnaujinus – įmonė taptų
labiau konkurencinga bei patys darbuotojai taptų labiau patenkintais,
rodo tarptautinės tyrimų bendrovės
„Ipsos MORI“ atlikta apklausa.
Tyrimo rezultatai parodė, kad 34
proc. apklaustų lietuvių, dirbančių
SVV įmonėse (turinčiose mažiau
nei 250 darbuotojų), įsitikinę, jog
jų darbovietės naudoja atgyvenusią
IT įrangą. Didžioji jų dauguma (69
proc.) nurodė, kad turi dirbti su 5-10
metų senumo kompiuteriais bei 65
proc. teigė, kad darbui negauna
išmaniųjų telefonų ar planšetinių

kompiuterių.
Daugiau nei pusė (52 proc.), nurodžiusių, jog jų bendrovės IT ūkis atgyvenęs, teigė, kad dirba su senesne
nei 5 metų operacine sistema, o 37
proc. pastebėjo, kad darbui svarbių
dokumentų negali pasiekti už bendrovės ribų.
„Situacija nedžiugina – sena ir
atgyvenusi IT bazė apsunkina darbus ne tik todėl, kad viskas veikia
lėčiau, bet ir bendrovėms kyla
nemenka saugumo rizika. Galiausia
tokios bendrovės negali išnaudoti
modernių lankstaus darbo principų –
įmonės komandos neturi galimybės
kokybiškai darbuotis bei pasiekti ir
redaguoti reikalingus dokumentus iš
namų ar kitos nuo biuro nutolusios
vietos“, – sako Kristijonas Kaikaris,
„Microsoft Lietuva“ generalinis

direktorius.
Apklausoje dalyvavę Lietuvos
gyventojai mano, kad modernizavus
darbovietės IT ūkį, padidės jų (46
proc.) ir klientų (27 proc.) pasitenkinimas, pagerės klientų aptarnavimas
(39 proc.), padidės produktyvumas
(39 proc.), patobulės vidinė komunikacija (33 proc.) bei kritinė informacija darbui taps sparčiau pasiekiama
(35 proc.).
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JAUNA KŪRĖJA, APDOVANOTA PUOKŠTE TALENTŲ
Rašant apie dėmesio vertus
žmones, tenka pastebėti, kad kalba
visuomet prasideda nuo pašnekovo gimimo metų, kur ir ką baigė,
knaisiojamasi po jo gyvenimą,
neišvengiamai slystelima geneologiniu medžiu. Gal būtų tikslingiau
pradėti nuo dalykų, kurie tarsi
tvirtos pėdos jau yra įspaustos jo
darbų, tikslingos veiklos kely. O
darbai jau tampa istorija...
Supažindinant Liną Astrauskienę su visuomene, norisi kalbėti
apie jaunos moters prioritetus,
jos gyvenimo būdą, pomėgius,
sugebėjimus... Ji – poetė, dekoruotoja, stilistė ir dizainerė sau bei
artimiesiems. Dabar jau ir knygų
leidėja. Ji paskendusi fotografijos
meno ieškojimuose, kruopšti, pareiginga, principinga, savarankiška.
Kokia ji dar?
Ieškojimai ir atradimai
L. Astrauskienė – siuvėja ,,valdiškam“ darbe ir namuose. Va čia
ji teikia visišką laisvę fantazijai.
Jos modeliuotus darbus pamėgo
artimų žmonių ratas, kuris labai
greitai plečiasi pažinčių pagalba.
Aišku, nepamiršta savęs, tad ją
sutikti galima visuomet stilingą,
kas dažną, einantį pro šalį, verčia
atsisukti.
Nedidukę, liekną, mielo veido
moterį per įvairius kultūrinius
renginius galima išvysti su fotoaparatu rankoje. Dažniausiai
prie jos glaudžiasi vienturtėlis
Aironas, nors pašnekovė mielai
bendrauja su kolegomis literatais,
prisilietusiais prie meno žmonėmis. Lina kuria pati, išleido
poezijos knygą.
Ji puikiai dekoruoja įvairiausius
daiktus, kurie dažniausiai būna
skirti dovanoms. Linai nieko nereiškia iš moliūgo, agurko, cukini-

jos padaryti meno kūrinį. Jai taip
pat artimas žanras – deginimas ant
medžio. Ji ant tinkamo medžio žievės, ir ne tik, gali ,,išraityti“ ką tik
panorės pati, ar ko kitas pageidaus.
Paskutiniu metu vis labiau domisi fotografija, o jos nuotraukos,
regis, pastebimos tikrų profesionalų. Ji sako, jog būtų jai
didelė garbė, jei jos fotografavimu susidomėtų rajone, šalyje,
daugelyje pasaulio šalių žinomas
fotografijos vilkas Tauragės fotografų klubo ,,Fotojūra“ vadovas
Romualdas Vaitkus. Nors pažintis
su juo kaip kūrėju užsimezgė jau
senokai. Fotografuoja Lina visur,
kur tik nori ir ką tik panori, tačiau
dažnai iš kelių dešimčių kadrų
geriausiu laiko gal tik vieną. Jos
fotografijų ir poezijos galima
rasti virtualioje erdvėje, kur šios
dvi meno rūšys virsta vientisu
kūriniu.
Poetė
Sunku spręsti, kada žmogus
laikomas poetu. Juk kol kas nėra
švietimo įstaigos, kuri rengtų diplomuotus poetus. Turbūt čia galioja principas – gražu, priimtina
arba ne. Kartais save laikantys kūrėjai išleidžia dešimtį ar daugiau
knygų, bet jų kūryba būna tiesiog
apgailėtina, nors grafomanai su
tuo nesutiktų. Tikrasis vertintojas, regis, yra eilių skaitytojas ir
klausytojas. Literatūros kritikai
autentiškai žvelgia į savo darbą
ir vertina pagal savus kriterijus,
tačiau poezijos skaitytojai turi
savo supratimą. Tad, jei eilės
skaitomos, jos panaudojamos kaip
sveikinimai, jas deklamuoja per
įvairiausius renginius, savo kūrybą kviečiama pateikti per radiją,
televiziją, tikėtina, kad tokiom
eilės galima kelti aukštą kartelę,

o autorių drąsiai pavadinti poetu.
Lina yra išleidusi eilėraščių
knygą ,,Iš jausmo gimsta žodis“.
Ji pati rinko tekstus, sistemino,
maketavo, redagavo, netgi viršelį
piešė pati. Ši knyga, kaip autorė
sako, yra jos pirmas kūdikis, bet,
tikėtina, bent jau skaitantiems jos
eiles, ne paskutinis. Prieš trejetą
metų L. Astrauskienė įstojo į
rajono literatų klubą ,,Žingsniai“.
Jos močiutė klube – nuo įsikūrimo
pradžios (18 metų), dabar jos čia
bendrauja kiek kitaip, nei namuose. Jas sieja kūryba. Kadangi Lina
yra gana kruopšti, darbšti, reikli
sau ir kitiems, praėjusiais metais
jai klubiečiai patikėjo leisti 2013
sieninį kalendorių. Jame – klubo
eilės ir bičiulių fotografų klubo
nuotraukos. Kalendorius kaip
pirmas blynas pavyko. Tik iki
šiol kolegos stebisi jos sugebėjimu gan sklandžiai nardyti po
fotografijų jūrą, nes iš kelių šimtų
darbų reikėjo išrinkti tik 13. Ir
jai tai puikiai pasisekė. Yra gana
taiklus posakis: Kam krauna, tas
veža. Nors šį kartą nėra visai

taip. Kadangi klubo žmonės per
paskutinius tris keturis metus
kardinaliai pasikeitė, atėjo beveik
visi dirbantys (nors ,,valdišką“
darbą dirba ir Lina), tad šiemet,
dėl susiklosčiusių aplinkybių su
kitais, galinčiais dirbti šį darbą,
kruopščiai moteriai patikėta sudaryti ir redaguoti ,,projektinę“
knygą, ,,Žodžiais tiksintis laikas“.
Čia vėl bus ir eilių, ir fotografijų,
ir daug suvalgyto gražaus moters
laiko.
Apie tai, kuo žavimės Linos
asmenyje
Lina labai savarankiška, pasitiki
savo jėgomis. Jai nieko nereiškia
pakeisti durų spyną, sutvarkyti
dviratį ar nutinkuoti sieną. Visa,
ką ji daro, daro su meile, atsidavimu, pasitikėjimu ir rezultatas
būna puikus. Kolegos kūrėjai,
draugai, bičiuliai ja labai didžiuojasi ir myli, aišku, tik ne taip, kaip
myli jauną moterį sūnelis, mama,
artimieji.
Visada stilinga pašnekovė patraukia ne vieno vyro žvilgsnį,
tačiau ir čia ji turi savo nusistaty-

mą, principus. Ji vyrą nuskenuoja
labai greitai ir supranta – galėtų
su juo bendrauti ar ne, galėtų kurti
gyvenimą drauge, ar ne?. Neneigia, kad tik su sūnum gyvenanti
moteris, vyro draugijos atsisakė
sąmoningai. Gal ji per daug
pedantiška, reikli sau ir kitiems.
Propaguojanti sveiką gyvenimo
būdą, Lina negali pakęsti žmonių,
kurie nukrypsta nuo sveiko, kokybiško gyvenimo normų. Ji šalia
savęs norėtų matyti draugą, kuris
suprastų ją kaip kuriantį žmogų,
nes dėl netikėtai atklydusios į
svečius Mūzos, L Astrauskienei
diena ir naktis neretai pasikeičia
vietomis. Nes kūrėjui laikas – pats
neištikimiausias dalykas.
Nors ir labai neturinti laisvo
laiko, sūnui visada jo atranda.
Vasarą dažnai kartu važinėja
dviračiais, miške ant smilgų veria
uogas, pakelėje mielai sustoja
pasipliuškenti upėje ,,Jūra“. Berniukui šilumos niekada netrūksta,
nes įvairių susitikimų, renginių
metu jie būna dviese, kur sūnus
nė per žingsnį nesitraukia nuo
mylimos mamos.
Šiandien ji nedrąsiai kalba apie
norimą surengti fotografijų, pačios siūtų rankinių parodas. Kalba kartais nukrypsta apie naują
eilėraščių knygą, bet ji neskuba.
O kiek ji dar planuoja pasiūti,
nupiešti, dekoruoti,.. Ir gal tegul
visa tai lieka jai mažute paslaptimi, o mums – dideliu laukimu...
Parengė Vilija Užmiškienė
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

SMULKUS VERSLAS

LIETUVOS MOKSLININKĖ SUKŪRĖ UNIKALŲ PRODUKTĄ, KURIUO SUDOMINS
CHEMIJA PASAULIO VAIKUS
„Chemija gali būti įdomi, patraukli ir graži“, – sako 33 metų
chemijos mokslų daktarė Renata
Česūnienė. Prieš šešis mėnesius
ji įkūrė mažąją bendriją „Mėgintuvėlis LT“ ir pasiūlė edukacines
programas vaikams, kurių metu iš
cheminių elementų ir stiklo mėgintuvėlių kuria įspūdingą dviejų
valandų reginį vaikų grupėms.
„Mėgintuvėlis LT“ ką tik pateko
tarp geriausių įmonių, kurias visus
metus konsultuos „Technostartas“.
Mokslas suprantamas vaikams ir
net jų tėvamsVilniaus M. Daukšos
mokyklos mokytoja įsitikinusi,
kad mokslas gali būti suprantamas
vaikams ir net jų tėvams. Ir kviečia
visus smalsius žmones dalyvauti
Jaunojo mokslininko programoje.
R. Česiūnienė dalyvius supažindina su savo mobiliąja laboratorija,
kurią įkuria Geležinkelininkų muziejuje arba Nacionalinėje dailės
galerijoje. Programą ji gali surengti
ir mokymo įstaigoje ar kliento
namuose. Ledo, burbulų ir spalvų
laboratorijoseNors veiklą vykdo
pusę metų, Renata nedrįsta savo
užsiėmimo vadinti verslu. „Tai
labiau hobis. Investicijas skaičiuoti
irgi sunku, bet jos neturėtų viršyti
5 000 litų. Jų prireikė cheminėms
medžiagoms, dalyvių aprangai ir
akiniams, gausybei stiklinių mėgintuvėlių, kolbų bei įvairiausių
indų, dėžių ir dėžučių viskam transportuoti. Jaunojo mokslininko pro-

grama netektų dalies įspūdžio, kurį
suteikia balti chalatai, specialūs
akiniai, medžiaginės pirštinės. Taip
apsirengusi 20 vaikų grupė pradeda
dalyvauti eksperimentuose. Ledo
laboratorijoje jie supažindinami
su sausu ledu (anglies dioksidu).
Ši pažintis – tai tikras spektaklis
akims, kurį kuria chemijos mokslų
daktarė.Įmetusi kietą anglies dioksidą į vandenį, ji demonstruoja,
kaip gaunamos dujos ir išpučiami
įspūdingi burbulai. Šioje edukacinės programos dalyje išmokstama
burbulus laikyti rankose. Jei rankos
pirštinėse, burbulai nesprogsta.
Jaunieji mokslininkai įsitikina, jog
burbulai gali būti ne tik apskriti, bet
ir įvairių formų: kūbo, trikampio.
Renata vaikams demonstruoja neįprastų formų ir dydžių burbulus ir
kviečia visus į burbulų laboratoriją,
kurioje vaikai porą sekundžių gali
pabuvoti burbule visu savo kūnu.
Vėliau veiksmas persikelia į spalvų
laboratoriją. Čia laukia pažintis
su gamtiniais indikatoriais, t. y.
rūgštimis ir bazėmis. Programos
dalyviai išmoksta bespalvius tirpalus paversti spalvotais, o spalvotus
išblukinti iki bespalvių. Edukacinio
užsiėmimo pabaigoje – degančių
burbulų gamyba. Ir lobio skrynios paslaptys.Kaip gimė verslo
idėja?Renata – aistringa chemijos
mokytoja. Ji sugalvojo papasakoti
apie chemiją savo vaikui jam suprantama kalba. Taip atsirado pasa-

ka apie chemiją. Vėliau draugams
pasisiūlė surengti vaikišką teminį
gimtadienį pagal pasakoje aprašytus cheminius eksperimentus.
Taip gimė verslo idėja – švenčių
vaikams organizavimas.
„Jau po pirmųjų renginių pamatėme, kad ne tik vaikai, bet ir tėvai
nėra abejingi mokslui. O kai mokslas pateikiamas populiariai ir atraktyviai, jis tiesiog užburia. Tikiuosi,
kad tokios pamokos sužadins vaikų
smalsumą. O grįžtamasis ryšys,
kurio sulaukiu, toks stiprus, kad
norisi eit pirmyn, daryti, kurti“, –
sako mokslininkė. „Mano mažoji
bendrija buvo pasmerkta atsirasti,
nes ją kurdama visą laiką jaučiau
artimųjų palaikymą. Sutikti žmonės žavisi mūsų idėja: suaugusieji
pradeda pasakoti, kaip jiems sekėsi
mokykloje mokytis chemijos, dalijasi pasakojimais apie savo atliktus
eksperimentus. Kai kurie jau dabar
rezervuoja užsiėmimus, kurie vyks
po penkerių metų, nors jų vaikai
dar kūdikiai. Nors veiklą vykdome
dar tik pusę metų, nuolat sutinku
žmonių, kurie mano mintis padeda
realizuoti daug geriau, nei galėčiau
įsivaizduoti. Geležinkelių muziejaus ir Nacionalinės dailės galerijos
darbuotojai pasiūlė bendradarbiauti. Vyras sukūrė interneto svetainę
www.megintuvelis.lt. Dailininkė
Ieva Butkevičiūtė nupiešė logotipą
ir iliustravo mano pirmąją knygą
„Mėgintuvėlio kelionės“. Sukūrė

originalų produktą Pirmąją R.
Česūnienės knygą netrukus išleis
leidykla „Nieko rimto“. Renata
nebijo sakyti, kad tai bus pirmoji Lietuvoje pasaka vaikams su
eksperimentais: „Tai originalus
produktas, kokio dar nesame turėję.
Pagal eksperimentus sugalvojau
pasaką apie mėgintuvėlį, kuris
norėjo sužinoti, ar ir kasdieniame
gyvenime, už laboratorijos ribų,
vyksta eksperimentai, taip pat išdrįsti pakeliauti ir pamatyti pasaulį“. Kol dienos šviesos laukia leidybai parengta knyga „Mėgintuvėlio
kelionės“, ji jau baigė rašyti naują
knygą apie astronomiją ir kuria dar
vieną edukacinę programą, kuri
vadinsis „Pažengusio mokslininko
programa“.

„Esu atradusi savo pašaukimą“, – sako chemijos mokslų
daktarė ir prisimena, kai studijų
metais galėjo iki išnaktų sėdėti su
savo pedagogais stiklinių kolbų ir
mėgintuvėlių erdvėse. Lietuvos
edukologijos universitete ji baigė
bakalauro, magistro studijas, o neseniai apsigynė daktaro disertaciją.
Studijuodama atrado dominančią
sritį – gilinosi, kaip galima patobulinti filtrų granules, planavo kurti
iš atliekų filtrus, mintyse jau statė
gamyklas, tačiau sukūrusi šeimą ir
susilaukusi sūnaus Luko ankstesnes verslo idėjas pakeitė naujomis
ir ėmė šeimininkauti ledo, burbulų
ir spalvų laboratorijose.
Šaltinis: bznstart.lt
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Čili sriuba

KĄ GALIMA IŠSIGYDYTI VALGANT MOLIŪGUS

Ingredientai:
Mėsa malta 500 gramų
Pupelės konservuotos 1 skardinė
Pomidorai konservuoti savose sultyse 1 skardinė (arba paprasti pomidorai verdančiu vandeniu nuplikyta
ir nulupta odele 1 kg)
Svogūnas 1
Česnakai 1 skiltelė
Paprika
Sultys pomidorų 1 pakelis (nebūtinai, galima papildomai 1 kg pomidoru)
Prieskoniai maltai mėsai,
1 arbatinis šaukštelis Pipirai čili, (galima nedėti kas nemėgsta aštriai)
1 Paprikos milteliai,
1 arbatinis šaukštelis Raudonėliai (Oreganas),
1 arbatinis šaukštelis Bazilikas,
1 arbatinis šaukštelis Druska,
0,7 arbatinio šaukštelio Pipirai,
0,5 arbatinio šaukštelio Sūris fermentinis,
Gaminimo eiga: Svogūnus supjaustykite kubeliais, česnako skiltelę susmulkinkite, čili pipirą smulkiai supjaustykite ir kartu su faršu, į keptuvę
įpylus šlakelį aliejaus, pakepinkite 5-8 minutes. Tada smulkiai supjaustykite
papriką, suberkite ją į keptuvę su faršu, užbarstykite maltos mėsos prieskonių ir pakepinkite dar 10 minučių. Visą keptuvės turinį suberkite į puodą,
supilkite pomidorų sultis, šakute pamaigytus pomidorus (jei dėsite nekonservuotus tai be odelės ir supjaustytus kuo smulkiau), suberkite paprikos
miltelius ir ant silpnos ugnies pavirkite 10 minučių. Tada sudėkite pupeles,
prieskonines žoleles, druską bei pipirus. Pavirkite dar 5 minutes. Lėkštėje ant
sriubos užtarkuokite sūrio, patiekite su paskrudinta batono rieke. Skanaus.

SODININKYSTĖ

Spalio mėnesio darbai sode ir darže
Į paruoštas duobes medelius galima
sodinti jau spalio pradžioje. Bet jei
žemė jose nesusigulėjusi, tai šį darbą
reikia atidėti iki mėnesio pabaigos
arba net iki pavasario.
Kokias veisles reikėtų sodinti?
Turint nedidelį 6 arų žemės plotelį
(o čia dar namelis, šiltnamis) daug
medelių nepasodinsi. O vaisių norisi
kuo įvairesnių. Todėl į sodą reikėtų pasisodinti bent dvi „Paprastojo antaninio“ obelaites, į kurių šakas būtų galima neužilgo įskiepyti kitų veislių.
Neapsimoka sode auginti dviejų vasarinių obelų veislių, nes kai suaugs
medžiai – vaisių bus per daug. Tada pasigesime žieminių. O juk ir ant vieno
medžio galima turėti bent dviejų arba trijų veislių vasarinių obuolių. Slyvų
pasirinkimas didesnis. Vienos iš jų anksčiau dera, kitos, kaip „Ana Spėt”
savo vaisiais sodininką džiugina ir vėlų rudenį. Jie skanūs tinka kompotams.
Vyšnių, atsparių kokomikozei ir moniliozei – nėra. Todėl jų sodininkams
išsiauginti gana sunku. Tačiau sodinti reikia. Populiariausios ir greičiausiai
padauginamos. Į sodą būtina pasisodinti
3-4 krūmelius juodųjų, 2-3 į raudonųjų, tiek pat baltųjų serbentų, kelis
kelmelius agrastų. Na, o jei namelį papuoš aktinidijos, puikuosis kelmas
aronijų, eilutė svarainių – Jūsų šeimai vaisių ir uogų užteks.
Spalio pradžioje baigiame kasti burokėlius, morkas ir kitas daržoves.
Mėnesio pabaigoje nukasame vėlyvąsias daržoves: salierus, pastarnokus,
petražoles, vėlyvuosius kopūstus, žieminius ridikus, ropes, griežčius.
Sudedame skirtas žiemai daržoves į kaupus ar laikyklas. Tuose plotuose,
kur augo daržovės, surenkame visus derliaus likučius, išrauname piktžoles, patręšiame organinėmis ir mineralinėmis kalio bei fosforo trąšomis,
apariame. Numatome, kur auginsime daržoves kitais metais. Ankštinėms,
šakniavaisinėms ir svogūninėms daržovėms kitiems metams skirtų plotų
negalima tręšti šviežiu mėšlu. Galima išbarstyti 20-30 kg/10 m2 komposto.
Paliekamų žiemoti daugiamečių daržovių nuimami likę lapai, stiebai, o
augalai mulčiuojami kompostu. Šioms daržovėms galima išbarstyti mineralines kalio ir fosforo trąšas. Paruošiame žemę rudenį sėjamoms morkoms,
burokėliams, ridikėliams, krapams, salotoms, kuriuos auginsime kitais
metais. Dirvą supurename, patręšiame kompostu, mineralinėmis fosforo ir
kalio trąšomis. Sėjame tokiu laiku, kad daržovės nesudygtų rudenį, o tik
kitų metų pavasarį. Sėklų normą padidiname 1/3-1/4. Reikė tų sėti spalio
pabaigoje – lapkričio pirmoje pusėje. Mėnesio pradžioje sodiname žiemi
nius česnakus, o pasodinę mulčiuojame kompostu. Laikas pasi ruošti velėninės žemės, smėlio žieminiams ir pavasariniams inspektams, pavasarį
dėžutėse sėjamiems daržovių daigams.
Spalio mėnesį baigiamos sodinti tulpės, kasami kardeliai, galtonijos,
montbretės. Ruošiamos pražydinimui svogūninės gėlės.
Kardeliai kasami spalio pirmoje pusėje, ankstyvesnės veislės – rugsėjo
pabaigoje. Po to gumbasvogūniai 6 val. džiovinami lauke, vėjo perpučiamoje
vietoje. Pradžiūvę sudedami į dėžutes nestoru sluoksniu ir paliekami gerai
vėdinamoje patalpoje. Kol išdžiūsta, palaikoma 35-30° C temperatūra. Po
dviejų savaičių dauguma gumbasvogūnių būna visai išdžiūvę. Nuo jų pašalinami seni gumbasvogūniai, atskiriami vaikučiai ir senos šaknys. Žiemą
gumbasvogūniai laikomi patalpoje, kur temperatūra palaikoma ne aukštesnė
kaip 4-6° C, o drėgnumas – 70- 75 proc.
Šį mėnesį baigiame tvarkyti ir valyti gėlynus. Reikėtų pabarstyti pelenais
tuos plotus, kur augo šluoteliniai flioksai ir bijūnai.
Kas domisi dekoratyviniais krūmais, laikas jų pasirūpinti ir gražiai įkomponuoti savo sodyboje arba kolektyviniame sode.
Laisvesniu laiku sutvarkykime kompostą. Lapus ir kitas augalų atliekas
susluoksniavę su mėšiu, turėsim geros žemės daržovėms ir gėlėms.
Šaltinis: Sodasirdarzas.lt

Reguliariai valgant moliūgus,
galima gerokai apsigydyti kepenis.
Moliūgai valo kepenis ir jas atkuria.
Daugiausiai naudingųjų savybių
organizmas pasisavina iš šviežių,
termiškai neapdorotų moliūgų
– galima pasidaryti, pavyzdžiui,
šviežių moliūgų salotas su alyvuogių aliejumi.
Ajurveda nuo inkstų ir kepenų
ligų pataria gerti šviežias minkštimo
sultis (iki 1 litro per dieną). Sutrinto
minkštimo tyrelė dedama ant odos,
sergant egzema ar nusideginus.
Moliūgai yra puiki atjauninanti
priemonė. Jie dera su visais prieskoniais, ypač šildančiais (gvazdikėliais, juodaisiais pipirais, imbieru), stimuliuoja kraujotaką, šildo
galūnes.
Moliūgai valgomi virti, kepti,
džiovinti. Ypač vertinga sorų kruopų košė su moliūgu. Paskrudintos
moliūgų sėklos su druska – populiarus užkandis vakare.
Sveikatinančios savybės
92 proc. moliūgo sudaro vanduo,
vaisiaus minkštimas turi cukraus,
kalio, kalcio, magnio ir geležies
druskų, vitaminų C, B1, B2, PP ir
provitamino A, o sėklos – 36-52
proc. riebiojo aliejaus, fitosterinų, dervinių medžiagų, organinių

rūgščių.
Kadangi moliūgai turi mažai organinių rūgščių ir ląstelienos, juos
patariama valgyti sergant skrandžio
ir žarnyno ligomis, o pektinas
naudingas gydant storųjų žarnų
uždegimą.
Moliūgus naudinga valgyti sergantiems ateroskleroze, nes padeda
iš organizmo pašalinti cholesterolį.
Šviežias moliūgų minkštimas gerina žarnyno veiklą ir valgomas, kai
užkietėję viduriai (iki 0,5 kg per
dieną).
Kadangi moliūgai nekaloringi,
juos rekomenduojama valgyti su
medumi ir žiupsneliu muskato riešuto esant nutukimui ir depresijai.
Moliūgai skatina šlapimo išsiskyrimą, todėl jais galima gydyti
pabrinkimus, atsiradusius dėl širdies
ir kraujagyslių, inkstų ir šlapimo
pūslės ligų.
Moliūgai turi milžinišką kiekį
vitaminų. Vitaminas D reikalingas
vaikų augimui, padeda įsisavinti
kalcį dantims ir kaulams.
Vitaminai В, С, РР, Р ir Е stabdo
senėjimo procesus ir gerina potenciją.
Moliūguose daug vario, fosforo,
geležies, todėl rekomenduojamas
profilaktiškai nuo mažakraujystės

ir aterosklerozės.
Sėklos – vitaminų ir mineralų
šaltinis
Moliūgo sėklos yra puikus mineralų šaltinis. Pusėje puodelio yra 92
proc. rekomenduojamos magnio ir
mangano paros normos ir 50 proc.
rekomenduojamos cinko.paros dozės. Taip pat turi B grupės vitaminų,
didelį kiekį vitamino K, reikalingo
kaulų sveikatai ir kraujo krešėjimui,
geležies.
Moliūgų sėklose yra L-triptofano,
natūralaus junginio, padedančio
įveikti depresiją, daug cinko, kuris
saugo nuo osteoporozės.
Moliūgų sėklos stabdo inkstuose
kalcio oksalato akmenų formavimąsi. Jose yra fitosterolių, junginių,
kurie sumažina cholesterolio lygį,
tai pat apsaugo nuo onkologinių
ligų.
Parengta pagal Delfi.lt ir
vlmedicina.lt

PAŽINK SAVE

VAIKŲ FINANSINIS UGDYMAS: KIŠENPINIGIAI
9–10 metų amžiaus vaikus galite
pradėti pratinti prie kišenpinigių.
Kišenpinigiai moko vaikus finansų
vadybos ir ekonomikos principų.
Vaikai turi turėti savo pinigų tam,
kad išmoktų su jais elgtis.
Kišenpinigių skyrimo sistemos
Yra trys pagrindinės kišenpinigių
skyrimo sistemos: dovanų, atlygio
ir uždarbio. Visos šios sistemos
turi savo privalumus ir trūkumus.
Trumpai aptarsime kiekvieną iš jų.
Dovanų sistema. Vadovaujantis
dovanų sistema, kišenpinigiai vaikams mokami reguliariai tiksliai
nustatytu laiku. Jūs tiesiog dovanojate pinigus savo vaikams. Šio
metodo privalumas yra tas, kad
kišenpinigiai mokami nuolat, o jų
dydis nesikeičia. Šio metodo trūkumai yra didesni nei privalumai.
Jūsų vaikas nevertins kišenpinigių,
nes nereikės stengtis juos užsidirbti.
Vaikas pradės galvoti, kad pinigai
atsiranda iš niekur. Vaikas nejaus
didelės atsakomybės už pinigų saugojimą ir praradimą.
Atlygio sistema. Tai yra bene
populiariausia sistema. Tėvai nustato namų ruošos darbus, kuriuos
sėkmingai vykdydami vaikai gauna
kišenpinigius. Jeigu vaikai nenoriai
vykdo namų ruošos darbus, jis

tiesiog negauna visų kišenpinigių.
Dalies kišenpinigių jis negauna
kaip nuobaudos už blogą pareigų
vykdymą. Pagrindinis šios sistemos
privalumas tas, kad vaikas jaučia pasekmes už blogą pareigų vykdymą.
Šio metodo trūkumas yra tas, kad
jūsų lūkesčiai vaiko atžvilgiu apsiriboja pinigais. Vaikai turi suprasti,
kad ne už viską yra mokami pinigai,
o savopareigas jie turi atlikti neatlygintinai. Naudodami šį metodą
jūs skatinsite vaikų norą užsidirbti
pinigų jų asmeninės atsakomybės
sąskaita.
Uždarbio sistema. Ši sistema
veikia panašiai kaip ir realiame
gyvenime. Kai iškyla neplanuotų
darbų, tokių kaip automobilio plovimas, daržo ravėjimas, galite vaikui
sumokėti už tokį darbą. Ši sistema
reikš nenuolatines skirtingo dydžio
pajamas, tačiau vaikus ji išmokins
daugiau nei pirmos dvi sistemos.
Jeigu nusprendėte uždarbio kišenpinigių sistemą įgyvendinti praktikoje,
turite paaiškinti vaikams, kurie darbai
yra pareigos, o kurie bus apmokami.
Už ką kišenpinigiai nemokami
Kišenpinigiai neturi būti susieti su
vaiko pareigomis. T.y. vaikui negalima mokėti už tai, kad jis valo dantis,
plauna indus, tvarkosi kambarius ar

gauna gerus pažymius ir pan. Jeigu
vaikams mokėsite už pareigas, jie
pradės galvoti, kad pasaulyje viskas
turi savo kainą. Vaikas turi suprasti,
kad jis turi pareigų, kurias turi atlikti
neatlygintinai. Patys pagalvokite,
ką darysite vieną dieną išgirdę, kad
sūnus (dukra) nusprendė nebevalyti
dantų ir nesitvarkyti, nes rado geresnį
būdą užsidirbti pinigų.
Pinigai taip pat neturi būti mokami
už meilę ir draugiją.
Kaip dažnai mokėti kišenpinigius?
Kišenpinigius vaikams stenkitės
mokėti kuo rečiau. Kuo ilgesniam
laikui duosite pinigų, tuo bus geresni
bus vaikų finansinio planavimo įpročiai. Kita vertus, kuo rečiau duosite
kišenpinigius, tuo jie bus didesni, todėl tai yra geras būdas pratinti vaikus
prie didelių pinigų sumų.
Rekomenduotina duoti kišenpinigius ne dažniau kaip kartą per
savaitę.
Šaltinis: Investologija.lt

NAUDINGA ŽINOTI

10 PATARIMŲ, KAIP LAVINTI SMEGENIS
1. Nešvaistykite laisvo laiko internete.
Kelias minutes paskaitykite ką nors
naudingo.
2. Užsirašykite, ko išmokstate.
Nereikia rašyti daug, tiesiog kasdien skirti kelias minutes prisiminti
ir keliais sakiniais užsirašyti, ko
išmokote.
3. Fiksuokite pasiekimus.
Didelė dalis išminties yra pasitikėjimas ir laimė, tad rašykite ne tai,
ką turite padaryti, o ką jau padarėte,
ko pasiekėte.
4. Žaiskite stalo žaidimus, spręskite

galvosūkius.
Stalo žaidimai, dėlionės – ne tik
smagu, bet ir puiki mankšta smegenims.
5. Turėkite išmintingų draugų.
Na tai gali būti išbandymas savimeilei, bet vienas greičiausių būdų
ko nors išmokti – turėti protingesnių
draugų.
6. Daug skaitykite.
Skaitymas – būtina. Žmonių nuomone, skaitymas naudingas smegenims dėl įvairių priežasčių, o skaityti
verta viską – pradedant laikraščiais
ir lankstinukais, baigiant romanais.

Svarbiausia – skaityti daug.
7. Aiškinkite kitiems.
Pamėginkite tai, ko išmokote,
informaciją, kurią sužinojote, apibendrinti ir paprastu būdu kam nors
paaiškinti.
8. Nuolat raskite naujų pomėgių.
9. Mokykitės kalbų.
Galite patogiai mokytis prie savo
rašomojo stalo ir vis tiek turėti iš to
naudos. Beje, internete – daugybę
nemokamų užsienio kalbos pamokų.
10. Skirkite sau laiko įsisavinti
tai, ko išmokote. Skirkite sau laiko
tiesiog pagalvoti, pamąstyti.
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„ALFA ROMEO“ RUOŠIA NAUJŲ MODELIŲ Pirmą kartą saulės elementai
„sukryžminti“ su akumuliatoriumi
ANTPLŪDĮ
Leidinio „Automotive News Europe“ duomenimis, „Fiat Chrysler Automobiles“ valdoma „Alfa Romeo“ markė jau pradėjo kurti tris naujus modelius, kurie turėtų padėti susigrąžinti prarastas prestižinių automobilių rinkos
pozicijas ir tapti visaverte pasauline marke.
Šiuo metu Italijos gamintojas konstruoja vidutinio dydžio sedaną, kuris
konkuruos su 3 serijos BMW bei „Audi A4“, jam giminingą visureigį, kuris
turėtų sudominti „Audi Q5“ ar BMW X3 pirkėjus, bei didelį reprezentacinį
sedaną. Šie trys modeliai bus pirmieji iš net aštuonių naujų „Alfa Romeo“,
kurie suplanuoti pagal gegužės mėn. paskelbtą 5 mlrd. eurų (17,26 mlrd. Lt) investicijų programą. Pastaroji programa numato padidinti markės pardavimus nuo 74 tūkst. vnt. pernai iki 400 tūkst. vnt. 2018 m.

LIETUVOJE PASIRODĖ „GERIAUSIAS PASAULYJE
DYZELINAS“

Amerikiečių mokslininkai pirmą kartą
„sukryžmino“ saulės fotoelementus su
daugkartinio įkrovimo akumuliatoriumi. Apie savo pasiekimą mokslininkai
paskelbė Ohajo universiteto (JAV)
puslapyje, rašo žurnalas „Nature Communications“.
Išradimas išsprendžia seną saulės energetikos problemą: elektros energijos
praradimus, kurie susiję su elektronų judėjimo nuo fotoelementų prie išorinės baterijos (paskirties tašką pasiekdavo maždaug 80 procentų dalelių).
Naujame įrenginyje šviesa konvertuojama į elektros energiją tiesiogiai
fotoelementuose, o tai leidžia „išsaugoti“ visus elektronus.

Kompiuteris skaitys iš lūpų

Bendrovė „Neste Lietuva“ pranešė, kad pradeda prekybą Suomijos naftos
koncerno „Neste Oil Oyj“gaminamais dyzeliniais degalais „Pro Diesel”.
Jie nuo 2012 m. gaminami ir parduodami Suomijoje, o Lietuva tapo pirma
užsienio rinka, į kurią bus tiekiami šie degalai.
Kompanija nurodo, kad tai yra pirmas pasaulyje dyzelinas, atitinkantis
Pasaulio degalų chartijos (World Wide Fuel Charter) rekomendacijas,
kurios paremtos Europos, JAV ir Azijos automobilių gamintojų moksliniais tyrimais.
„Pro Diesel”, kurį „Neste“ pristato kaip „geriausią dyzeliną pasaulyje“,
tinka visoms dyzelinu varomoms transporto priemonėms ir varikliams, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar nusidėvėjimo. Šį dyzeliną galima maišyti ir su tradiciniu dyzelinu. Antradienį vienoje iš Vilniaus degalinių litras naujojo
dyzelino kainavo 4,58 Lt, o įprastas buvo 19 centų pigesnis – 4,39 Lt už litrą.

Skaityk mano lūpas. Ateityje prie kompiuterio galėsime prisijungti paprasčiausiai leisdami jiems stebėti mūsų lūpas, kol kalbame,
nes mūsų lūpų judesiai gali mus identifikuoti,
panašiai, kaip pirštų atspaudai.
Ahmadas Hassanatas iš Mu‘tah universiteto Jordanijoje ištreniravo programinę įrangą
ieškoti lūpų ir burnos judesių bruožų, siejamų su skirtingų žodžių tarimu, kuriuos žmonės tarė į kamerą – pavyzdžiui,
kiek dantų matėsi kiekviename vaizdo kadre. Vien iš burnos judesių sistema
teisingai nustatydavo tariamus žodžius beveik 80 % atvejų.

Naujų lengvųjų automobilių pardavimai Čekijoje per pirmuosius devynis
šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pakilo
17,7 proc. ir pasiekė rekordą.
Tokia statistika patvirtina, kad šalies ekonomika po dvejus pastaruosius
metus trukusio ekonomikos nuosmukio atsigauna, rodo pirmadienį Čekijos
automobilių importuotojų asociacijos (SDA) pateikti duomenys. Apie tai
praneša „Dow Jones“.
„Statistika gera išlieka visus metus ir ją analizuodami jau matome aukščiausius pardavimo rodiklius nuo pat 2004 metų“, – nurodo analizes SDA
atliekančios „PricewaterhouseCoopers“ padalinio Čekijoje analitikas Voitechas Oplestilas.
Nuo šių metų sausio iki rugsėjo mėnesio iš viso Čekijoje užregistruotų automobilių, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, padaugėjo nuo 120,1 tūkst. iki 141,4 tūkst.

Stokholme, Karolinska institute paskelbti 2014 metų Nobelio
premijos fiziologijos ir medicinos
srityje laureatai – jais tapo Johnas
O‘Keefe‘as, kuriam skirta pusė premijos ir May-Britt Moser bei Edvardas I. Moseris, pasidalinsiantys likusią premijos dalį. Šie mokslininkai
atrado ląsteles, galvos smegenyse
sudarančias pozicionavimo sistemą.
Šiemetinės Nobelio premijos laureatai kartu atsakė į klausimą, kaip žinome
kur esame, kaip sugebame rasti kelią iš vienos vietos į kitą ir kaip informaciją
apie vietą saugome taip, kad ją nedelsiant prisimintume grįžę į tą patį kelią.
Iš esmės galima teigti, jog šie mokslininkai yra „įgimtos GPS sistemos“
smegenyse atradėjai.
Šių mokslininkų atradimai išsprendė uždavinį, prie kurio ištisus šimtmečius
galvas suko filosofai ir kitų sričių mokslininkai – kaip smegenys sukuria mus
supančios erdvės žemėlapį ir kaip randame kelią sudėtingoje aplinkoje.
Beje, J. O‘Keefe‘as - jaunos Lietuvos mokslininkės Julijos Krupič mokslo
vadovas. J. Krupič mokslinis darbas apie neurologinį erdvės suvokimo pagrindą buvo publikuotas prestižiniame žurnale „Science“.

Fizologijos ir medicinos Nobelio
R E K O R D I N I A I Č E K I J O S A U T O M O B I L I Ų premija – už „įgimtos GPS sistemos“
PARDAVĖJŲ METAI
atradimą

SIGNALAS, KADA LAIKAS GALVOTI APIE
ŽIEMINES PADANGAS
„Vėstant orui – padangos guma kietėja, todėl net jei lauke šviečia saulė ir
kelio danga sausa, bet yra dešimt laipsnių šalčio, vasarinės padangos bus per
kietos ir neužtikrins saugaus važiavimo“, – aiškina „Goodyear“ produktų
specialistas Baltijos ir Šiaurės šalims Ernestas Čejauskas.
Pasak specialisto, žiemines padangas būtina keisti ne rečiau kaip kartą per
penkerius metus, tačiau tik specialistai gali įvertinti, kokia yra tikroji padangos būklė. Agresyviai stabdantys, staigius posūkius atlikinėjantys, bekele ar
neasfaltuotais keliais dažnai važinėjantys vairuotojai padangas turėtų keisti
dažniau, kartą į trejus – ketverius metus.
Specialistas taip pat pastebi, kad Lietuvoje gyventojai nors ir skiria daug dėmesio savo automobiliams: juos tvarko
ir prižiūri, dėmesio padangoms – stokoja.
Populiariausias būdas pačiam pasitikrinti padangos būklę prieš žiemą – protektoriaus gylio matavimas. Rekomenduojamas protektoriaus gylis žieminėse padangose 8-4 mm.
Šaltinis: delfi.lt

TEMA

NAUJA BAUDA NUSTEBINS BLOGĄ ĮPROTĮ
TURINČIUS VAIRUOTOJUS
Vairuotojų, įpratusių per langą
mėtyti nuorūkas, laukia neramūs
laikai. Nuo šio įpročio teks atprasti arba jis gali kainuoti 700 litų.
Aplinkos ministerija padarė pakeitimus ir įpareigojo aplinkosaugininkus įdėmiai stebėti rūkančius
vairuotojus. Be to, pareigūnams
padėti gali ir vaizdo registratorius
turintys pilietiškai nusiteikę vairuotojai.
Aplinkos viceministras Linas
Jonauskas DELFI teigė, kad nepastebėti nuorūkas per automobilių
langus mėtančių vairuotojų tapo
tiesiog neįmanoma, todėl neliko
kitos išeitis, kaip ieškoti būdų, galinčių padėti juos perauklėti.
Pašnekovas sakė, kad negalima
leisti, jog šalikelės taptų nuorūkų

susikaupimo vieta, nes tai ne tik,
kad neestetiškai atrodo, bet ir kenkia gamtai. „Tai iš tikrųjų yra skaudi rykštė – didelis pažeidimas. Viena, kai per langą išmetama obuolio
nuograuža, bet kur kas baisiau, kai
vairuotojai meta nuorūkas. Nuorūkoje rasta kancerogenų, toksinų
ir pan. Tai reiškia, kad nuorūka,
skleisdama pavojingas medžiagas,
teršia aplinką“, - konstatavo L.
Jonauskas.
Per automobilių langus mėtyti
nuorūkų nebuvo galima niekada.
Tačiau kai už tai grėsė įspėjimas
arba nuo 100 iki 200 litų bauda,
apie gamtai tokiu būdu daromą žalą
mažai kas pagalvodavo. Kaip tik todėl buvo padaryti pakeitimai, kurie
aplinkosaugininkams atriša rankas

LTE Direct: technologija, kuri pakeis
Wi-Fi
Paskutinius 7 metus kompanija
Qualcomm dirba prie naujos technologijos, kuri vadinasi LTE Direct ir kuri
naudoja bevielio ryšio protokolą LTE.
Naujasis sprendimas leis mobiliems
įrenginiams bendrauti tiesiogiai,
aplenkiant tokius tarpininkus, kaip
mobiliojo ryšio stotys. LTE Direct palaikymas atsiras naujoje standarto LTE
versijoje, kuri turi būti patvirtinta dar 2014 m.
Naujoji Qualcomm technologija leidžia užmegzti ryšį iki 500 metrų atstumu, o šis parametras viršija Wi-Fi, o juo labiau Bluetooth galimybes. LTE
Direct reikia labai nedidelio energijos kiekio, o tai leis pasinaudoti naują
technologiją be žymesnės įtakos baterijos darbo laikui.

Hong Kong protestuotojai
organizavimui naudoja raizginį tinklą

gerokai griežčiau bausti pažeidėjus.
„Buvo nuspręsta pakeisti žalos
skaičiavimo metodiką. Nuorūkos
išmetimas daro žalą gamtai ir tai
įvertinta 500 litų. O taip pat sumuosis ir nuo 100 iki 200 litų siekianti
bauda. Viską susumavus bendra
išeina maždaug 700 litų“, - rūkorius
perspėjo aplinkos viceministras.

Hong Kongo masiniai protestai yra tinkliniai. Aktyvistai naudojasi nemokama
programėle, galinčia siųsti žinutes be jokio
mobiliojo ryšio.
Per savaitgalį prodemokratiniams protestams įsisiūbavus, daugelis nerimauja, kad
Kinijos valdžia gali užblokuoti vietinius
mobiliuosius tinklus.
Atsakydami į tai, aktyvistai paramos žinučių ir naujausių žinių skleidimui
ėmė naudoti FireChat programėlę. Kūrėjų teigimu, vien per sekmadienį programėlė Hong Konge buvo parsiųsta daugiau, nei 100 000 kartų. FireChat
naudojasi „raizginiu ryšiu“, technika, kai duomenys perduodami tiesiogiai iš
vieno telefono į kitą Wi-Fi ar Bluetooth ryšiu.
Info: Technologijos.lt
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Akmenëje ir rajone
k e i è i a
2 k. butà (III a., renovuotas namas) Naujojoje Akmenëje á butà
kitame mieste. Tel. 8 638 55 920.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Gedimino g. 23 (I a.,
naujai suremontuotas). Jurbarkas,
tel. 8 682 44 876.
1 k. butà Gedimino g. (II a., 32
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
35 000 Lt. Netoliese yra klinika,
darþelis, mokykla, prekybos centrai, miesto parkas). Jurbarkas,
tel. 8 618 75 397.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a. ið
V a., 37,28 kv. m, gera bûklë,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
laminato grindys). Jurbarkas, tel.
8 689 44 715.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a., 38,15
kv. m, 55 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 676 18 777.
1 k. butà V. Kudirkos g. (34 kv.
m, 29 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
1 k. butà Lauko g. 4 (III a., 38 kv.
m, III aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 40 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a., 33 kv.
m, 49 000 Lt. Namas renovuotas,
maþi mokesèiai, ðiltas, tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8 699 10 454.
1,5 k. butà Gedimino g. 13A (I
a., 38 kv. m, padarytas remontas,
maþi mokesèiai, mûrinis namas,
graþi vieta, balkonas 6 m ilgio,
geras rûsys). Jurbarkas, tel. 8 643
91 288.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. (V a.,
37 kv. m, plastikiniai langai, ðarvo
durys, 31 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 612 70 770.
1,5 k. butà Kæstuèio g. (II a., renovuotas namas, duðo kabina, ðarvo
durys, plastikiniai langai, tvarkingas, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 603 19 134.
1,5 k. butà miesto centre (III a.,
37 kv. m, 50 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 614 85 379
10 ha þemës su sena sodyba
Erþvilko sen., Skliausèiø k. (þemë
vienoje vietoje, ant upelio kranto,
graþi vieta, tinka kaimo turizmui, galima laikyti bites, iðsikasti
tvenkiná þuvininkystei, yra el.
jëgos linija, geras privaþiavimas,
120 000 Lt). Tel. 8 684 93 234.
12 arø þemës su mûriniu nameliu
(32 kv. m, yra rûsys, vandentiekis).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
2 k. butà (48 kv. m, 52 000 Lt.
Patogus, gero planavimo, geroje
vietoje prie Vytauto parko, su
tvarkinga laiptine ir gerais kaimynais). Jurbarkas, tel. 8 682 24 463.
2 k. butà Algirdo g., prie parduotuvës „Maxima“ (pigiai, reikalingas remontas, kaina sutartinë).
Tel. 8 699 33 292.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. prieð
IKI parduotuvæ (I a., renovuotas
namas, reikalingas kosmetinis
remontas, 78 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 652 65 044.
2 k. butà K. Donelaièio g. (V a.,
37 kv. m, plastikiniai langai, ðarvo
durys, tvarkingas, 62 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 615 35 859.
2 k. butà Gedimino g. (I a., labai
geras remontas, signalizacija,
draudimas, su baldais, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 699 56 414.

2 k. butà Girdþiuose (daliniai patogumai, ûkiniai pastatai, garaþas,
rûsys, prie Mituvos, atskiras áëjimas). Tel. 8 643 41 407.
2 k. butà Lauko g. (III a., 49 kv. m,
V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
50 000 Lt. Parduodamas su dalimi
baldø). Jurbarkas, tel. 8 618 76 512.
2 k. butà Lybiðkiuose, Erþvilko sen.
(II a., daliniai patogumai, kaina
sutartinë). Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà Kalnënuose (II a., be
patogumø, 15 000 Lt). Tel. 8 657
84 950.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a., su
patogumais, ðiltas, yra balkonas,
rûsys, butas po kapitalinio remonto,
nepilnai árengtas). Tel.: 8 699 19
579, 8 685 00 647.
2 k. butà P. Cvirkos g. (IV aukðtø
namas, graþi, rami vieta, balkonas
á Imsræ, tvarkingas). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.
2 k. butà Smalininkuose (58 kv.
m, vanduo, kanalizacija, plastikiniai langai, butas iðkaltas gipso
plokðtëmis, 20 a nuosavos þemës,
lysvë prie namø, malkinës, rûsys,
daug malkø). Tel. 8 652 07 259.
2 k. butà Smalininkø centre (daliniai patogumai, yra pagalbiniai
pastatai). Tel.: 8 699 19 579, 8 685
00 647.
2 k. butà Kæstuèio g. 14-29 (II a., 52
kv. m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 65 000 Lt. Labai ðiltas, vidinis,
padarytas kapitalinis remontas).
Jurbarkas, tel. 8 685 00 647.
2 k. butà miesto centre (ðildomas kietojo kuro katilu, pl. langai. Kieme
yra malkinë ir vieta automobiliui, 45
000 Lt). Tel. 8 690 77 288.
2 k. butà Þemaitës g. 25 (II a., 47
kv. m, 45 000 Lt). Galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 618 39 272.
3 k. butà Birutës g. Jurbarkas, tel.
8 614 41 938.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (IV
a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai,
dvejos medinës durys, virtuvëje
normalus remontas, 70 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 644 76 494.
3 k. butà K. Donelaièio g. (I a., 59
kv. m). Jurbarkas, tel. 8 687 42 518.
3 k. butà V. Kudirkos g. (V a., 61,32
kv. m, 55 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
686 75 971.
3 k. butà Smalininkø miestelio centre (be patogumø, kaina sutartinë).
Tel.: 8 447 56 119, 8 637 62 222.
3 k. butà su prieðkambariu (tualetas, vonia, vietinis ðildymas, 55 000
Lt). Jurbarkas, tel.: 8 615 74 174, 8
656 42 407.
3 k. butà Geguþës 1-oios g. 13
(II a., 71 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 100
000 Lt. Butas ðildomas kietuoju
kuru). Info: http://www.aruodas.
lt/1-172131, Jurbarkas, tel. 8 655
72 521.

3/4 medinio namo miesto centre
(138 kv. m, vidus renovuotas, visos
komunikacijos, kûrenama ávairiu
kietuoju kuru, internetas, kabelinë
TV, 13,71 aras þemës, sutvarkyta
aplinka, 50 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 20 975.
3 k. butas centre, Dariaus ir Gireno
g. (V a., plastikiniai langai, balkonas, ðarvuotos durys). Kaina sutartinë. Tel. 8 698 31 889.
3 k. butà (su baldais, yra ûkiniai
pastatai) Lybiðkiø k., Jurbarko r.
Tel. 8 620 44 281.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g. (V
a., su patogumais, durø, balkonai,
rûsys, prieðkambario ir virtuvës
baldai, puikus vaizdas á Nemunà,
tiltà, graþi vieta). Tel.: 8 699 19 579,
8 685 00 647.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g. 89
(V a., 920 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 100 000
Lt, signalizacija). Jurbarkas, tel. 8
685 14 798.
Butà Vieðvilës mstl., Klaipëdos g.
(60 kv. m, rûsys, ûkiniai pastatai,
6 arai þemës, vieta tinkama namo
statybai). Jurbarko r., tel.: 8 652 05
747, 8 652 05 748.
Dirbtuves, garaþus (114 kv. m)
Jurbarko rajone. Tel. 8 616 41 686.
Garaþà (5 000 Lt) prie „Litagros“.
Jurbarkas, tel. 8 699 97 866.
Garaþà K. Donelaièio g., miesto
centre. Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.
2/3 gyvenamo namo Smalininkuose,
Nemuno g. 98 (74 kv. m, 32 arai,
yra ûkiniai pastatai, yra vanduo,
kanalizacija, elektra, 38 000 Lt).
Tel. 8 673 37 683.
Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19 kv.
m, 5 arai þemës, 8 900 Lt). Tel. 8
612 70 770.
Medinio namo pirmàjá aukðtà (120
kv. m, 175 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 676 79 689.
Mediná namelá netoli Nemuno
(daliniai patogumai, 2 a þemës,
110 000 Lt) ir 2 k. butà (mediniame
name, daliniai patogumai, 55 000
Lt). Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.
Medþiotojø dëmesiui! Parduodu
namelá prie miðko, galima gyventi ir þiemà, ir vasarà. Namelis
5 x 6 m, po visu nameliu rûsys, yra
malkinë, ðaðlykinë, 10 arø þemës.
Nuo Jurbarko centro 10 km. Tel.
8 653 16 611.
Namà (mûrinis, 2 aukðtø, 700 kv.
m, tinkamas gyventi ir komercijai).
Skubiai ir nebrangiai! Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.
Namà (mûrinis, ðildomas kietuoju
kuru, miesto komunikacijos, 19 arø
þemës, mûrinis ûkinis pastatas).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
151 999 Lt). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
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Maþeikiuose ir rajone
p a r d u o d a

Namà Pavidaujo k. (178 kv. m,
blokinis, 55 0000 Lt, bendra
valda 0,98 ha, yra tvenkinys, 15
km nuo Jurbarko). Jurbarkas,
tel. 8 656 49 462.
Namà miesto centre (mûrinis,
gera vieta, su ûkiniais pastatais,
yra 6 arai þemës, 75 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.
Namà miesto centre (mûrinis,
gyvenamas, su mansarda, yra 6
arai þemës, malkinës, vandentiekis, kanalizacija). Jurbarkas,
tel. 8 688 21 000.
Namà Skirsnemunëje (2 a.,
mûrinis, yra ûkiniai pastatai,
garaþas, 30 arø þemës, 160 000
Lt). Galima derëtis. Tel.: 8 682
36 067, 8 447 51 080.
Namà Sodø g. 21 (2 aukðtai, 12
arø þemës, namas tvarkingas,
susietas su garaþu, yra keletas
sandëliø, ûkinis pastatas, papildomai ðalia sklypo yra dar 7
arai þemës darþui, 180 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 603 22 265.
Patalpas Nemuno g.,
Smalininkuose, miestelio centre (buvusi vaistinë, I a., 30 kv.
m, gera bûklë, reikalingas tik
kosmetinis remontas, tinka ir
gyventi, ir komercijai, kaina
sutartinë). Tel. 8 687 29 448.
Pienininkystës ûká Jurbarko rajone su 200 ha dirbamos þemës.
Tel. 8 685 30 887.
Pusæ namo Jurbarke (padaryti
remontai, gerai apðildytas namas, 2 arai þemës, rami vieta,
57 000 Lt). Galima derëtis. Tel.
8 643 91 288.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko (30
arø, 1 a - 1 200 Lt). SKUBIAI!
Tel. 8 686 70 469.
Sklypà Jurbarke, prie Vytauto
Didþiojo m-klos (8,9 arai, visos
komunikacijos). Tel. 8 686 70
469.

Sodà Smukuèiuose (senas,
apleistas, 7 arai þemës, kaina
sutartinë). Tel. 8 662 03 187.
Sodà Smukuèiuose (su nameliu
Nr. 436, 12 arø þemës sklypas,
nuo pagrindinio kelio 700 m, 45
000 Lt). Tel. 8 613 35 055.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 38 000 Lt, ðalia
uþtvanka, 6 arai þemës, 2 aukðtø
mûrinis namelis su rûsiu, terasa
ir balkonu, 56 kv. m, viduje þidinys, krosnis). Jurbarkas, tel. 8
620 96 060.
Sodybà 22 km iki Tauragës,
Paðaltuonio k. (76 arai þemës,
su ûkiniais pastatais, trifazis,
prie pagrindinio kelio, graþi
vieta, ðalia tvenkinio, 35 000 Lt).
Jurbarko r., tel. 8 657 91 534.
Sodybà Jurbarko r. (graþioje
vietoje, prie Nemuno, ðalia
miðkas). Tel. 8 650 18 455.
Sodybà Jurbarko r., Valucko k.
(ant Mituvos kranto, tinkama
poilsiui ar turizmui, kaina sutartinë). Tel. 8 699 93 075.
Sodybà Jurbarko r., Baciø k.
(30 000 Lt, 40 a, trifazis, rami
vieta, naujas stogas, name reikia
remonto). Jurbarkas, tel. 8 643
07 593.
Sodybà Skirsnemunëje (50 000
Lt, yra 8 a þemës, geras susisiekimas, rami vieta, didelis kiemas).
Jurbarkas, tel. 8 677 70 370.
Sodybà ties Jurbarko miesto
riba, Erþvilko link, kartu su 3,7
ha þemës sklypu. Tel.: 8 673 61
159, 8 699 14 668.
Sodybà Þindaièiuose (yra
þemës, trifazis, rami vieta, kaina
sutartinë). Jurbarko r., tel. 8
623 45 687.
Sodo sklypà su mediniu nameliu
Greièiø sodø bendrijoje. Tel. 8
686 54 077.

Sklypà miesto centre (praeina
komunikacijos). Jurbarkas, tel.
8 676 79 689.

Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a þemës). Jurbarkas, tel.
8 636 25 176.

Sklypà Pilies g. (50 000 Lt),
sklypà Jurbarkuose ant
uþtvankos kranto (0,5 ha þemës
ir 0,5 ha miðko, prie vandens,
55 000 Lt), namà (surenkamas, Jurbarko g-bos, sieninës
plokðtës, apðiltintos), sklypà
Jurbarkuose (37 a, visos komunikacijos, 110 000 Lt). Tel. 8
685 30 887.

Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 34 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 644 76 494.

Sklypà Sodø g. 58A (10,48 arai,
33 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 650
11 252.
Sodà be namelio „Serbentos“
bendrijoje, Greièiuose, geroje
vietoje. Kaina 5 200 Lt. Tel. 8
612 88 198.
Sodà Greièiuose (6 arai þemës,
mûrinis 38 kv. m namelis,
ðulinys, vasarinë, malkinë, trifazis, netoli puðynas, Nemunas,
tvenkinys, kaina sutartinë) arba
keièia á sodà prie Kauno. Tel.: 8
602 63 354, 8 447 54 226.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6 a,
ðulinys, 23 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 650 50 228.
Sodà „Nemuno“ bendrijoje
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24 999
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Þemës sklypà (15 arø, namø
valda, ðalia komunikacijos, asfaltuota gatvë). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.
Þemës sklypà Dainiø g. (17 arø,
tinkamas statybai, yra komunikacijos, 60 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 658 83 162.
Þemës sklypà Jurbarke (10 arø,
50 000 Lt). Tel. 8 643 91 288.

k e i è i a
1 k. butà Kaune (IV a., yra liftas, namas ant Nemuno kranto,
vaizdas á upæ, balkonas, atskiras kambarys rûbinei, ðiltas,
tvarkingas, su virtuvës baldais,
stotelë prie namo, iki centro
kelios minutës) keièia á namà
Skirsnemunëje. Tel. 8 696 61
320.
3 k. butà Jurbarke á butà
Klaipëdoje. Tel. 8 674 09 805.

n u o m o j a
Dirbantis, tvarkingas, be þalingø
áproèiø vyras iðsinuomotø 1,5
k. butà. Jurbarkas, tel. 8 638
09 999.

1 k. butà (V a., árengtas, WC ir
vonia kartu, be balkono, palieka
kai kuriuos baldus, 24 000 Lt).
Maþeikiai, tel. 8 674 60 450.

2 k. butà Kæstuèio g. (I a., 38 kv. m,
V aukðtø name, plastikiniai langai,
suremontuotas, 100 Lt. Ðviesus
butas, su baldais, ramûs kaimynai.
Kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
612 71 289.
Iðnuomoja 1 k. butà Kauno g.
(bendrabutis). Jurbarkas, tel. 8
618 25 589.
Ðeima nori iðsinuomoti butà
Jurbarke (pageidautina su baldais). Tel. 8 676 49 972.

Pagëgiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Kulmenø k. (125 000
Lt, vokiðkos statybos, buvusi
mokykla, ramioje vietoje. Yra centrinis ðildymas, vandens græþinys
ir ðulinys, namø valda 1,5 ha).
Pagëgiai, tel. 8 699 81 514.

Palangoje ir rajone
p a r d u o d a

Kaune ir rajone
p a r d u o d a

3 k. butà Palangoje (67 kv. m,
autonominis ðildymas, 150 000
Lt). Tel. 8 645 92 641.

Þemës sklypà Partizanø g. Kaune
(20 arø). Tel.8 656 04 035.

SKUBIAI parduoda namà
Palangoje (nebaigtas árengti,
uþstatytas bankui, pirkti galima
dalimis, 2 aukðtø, 350 000 Lt). Tel.
8 645 92 641.

Këdainiuose ir rajone
p a r d u o d a
4 k. butà Këdainiø r., graþioje
gyvenvietëje (II a. ið IV, iki miesto
5 km, nekampinis, ástiklintas
balkonas, tvarkingas, 75 000 Lt).
Tel. 8 602 20 311.

Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà A. Mackevièiaus g. 29 (II
a., 50,04 kv. m, renovuotas namas,
reikalingas remontas, 75 000 Lt).
Kelmë, tel. 8 620 81 374.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà (medinis, apðiltintas, vieno aukðto, 8,4 x 4,3 m, plastikiniai langeliai, perveþimui, 6
000 Lt) arba keièiu á automobilá.
Klaipëdos r., tel. 8 612 31 184.
Namà (medinis, apðiltintas, plastikiniai langai, 2 aukðtø, 10 x 5 x 5 m,
galima iðsiardyti ir iðsiveþti, 5 000
Lt). Klaipëdos r., tel. 8 612 31 184.
Þemës sklypus (þemës ûkio
paskirties, 1,1 ha, 30 arø, prie
Karklës kelio). Þemæ Bruzdëlyno
mstl. (55 arai, asfaltuotas privaþiavimas, kelio apðvietimas, elektra).
Klaipëda, tel. 8 675 11 551.

Raseiniuose ir rajone
p a r d u o d a
Namà mieste, Partizanø g. (59
kv. m, I a., mûrinis, plastikiniai
langai, 110 000 Lt). Raseiniai, tel.
8 643 90 955.

Rietave ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Rietave (su patogumais,
65 000 Lt). Tel. 8 448 68 204.
Sodybà Rietave (15 arø þemës,
nedidelis gyvenamas namas). Tel.
8 448 68 204.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Namà Kiduliuose (medinis,
yra ûkiniai pastatai, malûnas
grûdams). Namà Bunikiø k. (medinis). Ðakiø r., tel. 8 608 06 707.
Namà Voveriø k. (renovuotas, 63
arø sklypas, 72 000 Lt). Ðakiø r.,
tel. 8 684 16 341.
Sodybà Kaimelio k., Kiduliø sen.
Ðakiø r., tel. 8 652 50 483.

k e i è i a

Þemës sklypus 3 km nuo
Klaipëdos, Leliø k. (14 a, 1 a –3
000 Lt; 8 a, 1 a - 2 000 Lt, 12 a, 1
a - 2 000 Lt). Klaipëdos r., tel. 8
612 31 184.

Sodybà netoli Kiduliø keièia á 1-2
k. butà (I-III a.) Jurbarke arba
parduoda. Tel. 8 650 10 879.

n u o m o j a

p a r d u o d a

Iðnuomoja atskirà kambará bute
vaikinui, miesto centre, 250 Lt.
Klaipëda, tel.: 8 678 08 034, 8
601 01 535.

2 k. butà (su daliniais patogumais,
4 500 Lt), galima derëtis. Ðilalës r.,
Kaltinënø apyl., Pakarèemo k. el.
8 638 62 379.

Ðilalëje ir rajone
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Gyvenamàjá namà Koðiø k.,
Ðilalës r. (65 kv. m, 3 kambariai,
virtuvë, 1978 m. statybos, remontas, 4 ha þemës, 55 000 Lt, 16 000
EUR). Be tarpininkø. Tel. 8 681
54 182.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Aerodromo g. 13 (III a.,
remontas, su baldais, 110 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 612 10 942.
2 k. butà Batakiø geleþinkelio
stotyje (atskiras áëjimas, daliniai
patogumai, 3 arai þemës, atskirai
20 arø þemës, ûkiniai pastatai, garaþas). Tauragës r., tel. 8 685 66 791

Grûdø sandëlá (prie autostrados,
geroje vietoje, 2100 kv. m, 150 000
Lt). Ðilalës r., tel. 8 686 08 124.
Sodybà su þeme ar be jos,
Visdþiaugø gyvenvietëje, Ðilalës
r. (2 ha, galima ir daugiau, kaina
sutartinë). Tel. 8 645 92 641.

2 k. butà Baþnyèiø g. 9 (V a., 39 kv.
m, nepereinami kambariai, ðiltas,
ðviesus, 96 000 Lt). Tauragë, tel. 8
613 72 455.

Þemæ (þemës ûkio paskirties
(5 ha), lapuoèiø miðkà (4,5 ha),
áþuvintà tvenkiná (1 ha). Ðilalës
r., tel. 8 656 24 052.

2 k. butà Eièiø gyv. SKUBIAI!
(I a., su visais patogumais, vidurinë laiptinë, plastikiniai langai,
VIASAT TV, internetas, ðarvo
durys, modernus planavimas, su
visais baldais, 35 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 630 46 003.

Þemës ûkio paskirties þemës
sklypà Visdþiaugø k., Ðilalës r.
(2,6 ha, 1 ha - 6 000 Lt). Tel. 8
645 92 641.

2 k. butà Gedimino g. 35 (V a.,
reikalingas remontas). Tauragë,
tel. 8 656 48 666, skambinti po
17 val.

p e r k a
Miðkà visoje Lietuvoje. Taip pat
kertu ir traukiu miðkà. Ðilalë, tel.
8 688 17 142.

2 k. butà mikrorajone, Gedimino
37 (IV a., 51 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, 74 000 Lt). Tauragë, tel. 8
698 20 984.

n u o m o j a
+Iðnuomoja komercines-biuro
patalpas (10-40 kv. m). Tel. 8
656 90 650.

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.

2 k. butà Miðko g. (IV a., namas
paruoðtas renovacijai, plastikiniai langai, vidinis butas, 2 rûsiai).
Tauragë, tel. 8 633 76 101.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
+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.
+Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje, Bijûnø g. 205 (6 arai),
„Puðyno“ bendrijoje (6 arai).
Tauragë, tel. 8 650 73 590.
1 k. butà (I a., visi patogumai, vietinis ðildymas, atskiras áëjimas, yra
þemës). Tauragë, tel. 8 670 04 207.
1 k. butà (V a., mûrinis namas, 29
kv. m, prie IKI parduotuvës, geroje
vietoje). Tauragë, tel. 8 670 97 101.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 38
(IV a., po remonto, labai ðiltas, 27
000 Lt). Tauragë, tel. 8 606 45 176.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
28 (miesto centre, 55 000 Lt).
Tauragë, tel.: 8 687 93 726, 8 616
11 323.
1 k. butà K. Donelaièio g. (I a.,
didelis balkonas). Tauragë, tel. 8
652 96 001.
1 k. butà Moksleiviø al. (IV a.)
arba keièia á þemesná aukðtà su
priemoka. Tauragë, tel. 8 603
55 299.
1 k. butà Tauragës Dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietu kuru,
radiatoriai, boileris) arba keièia
á 1 k. butà Tauragës mieste su
priemoka. Tauragë, tel. 8 618
20 617.

2 k. butà Moksleiviø al. (V a., renovuojamas namas, arti 2 mokyklos,
2 darþeliai, tvenkinys, parduotuvës,
miðkas, rami vieta, 70 000 Lt).
Tauragë, tel.: 8 446 55 907, 8 651
20 489.
2 k. butà netoli Tauragës, Gurkliø
k. Tel. 8 657 50 638.
2 k. butà Prezidento g. (prieðais
antrà vidurinæ m-klà, tvarkingas).
Tauragë, tel. 8 676 41 756.
2 k. butà Skaudvilës miestelio
centre (reikalingas remontas, yra
rûsys, pagalbiniai pastatai). Tel. 8
685 66 791
2 k. butà SKUBIAI Skaudvilëje
(I a., plytinis namas, 10 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 647 77 125.
2 k. butà Tarailiø g. 3 (III a., ðarvo
durys, plastikiniai langai, virtuvës
baldai). Tauragë, tel. 8 653 78 155.
2 k. butà Tauragës Dvare (be patogumø, reikalingas remontas, 20
000 Lt). Tauragë, tel. 8 699 47 257.
2 k. butà Tauragës Dvare (II a.,
suremontuotas, su nuosavu ðildymu, galima iðsimokëti). Tauragë,
tel. 8 600 64 770.
2 k. butà Tauragës Dvare (III
a., keturiø aukðtø name, galima
iðsimokëtinai). Tauragë, tel. 8 645
27 451.
2 k. butà ðalia centro, Dariaus ir
Girëno g. 34-41 (I a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, suremontuotas, 90 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 685 31 834.
2 k. butà Melioratoriø g. (V a., 51
kv. m, V aukðtø name, blokinis, 70
000 Lt, su patogumais, remontas
vonioje). Tauragë, tel. 8 687 63 453.

1 k. butà Þemaitës g. (IV a., suremontuotas, 65 000 Lt) arba iðnuomoju. Tauragë, tel. 8 614 66 504.

2 k. butà Vasario 16-osios g. 5 (IV
a., plastikiniai langai, ðarvo durys,
su daliniais baldais, 80 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.

1 k. butà Vytauto g. 88 (II a.,
III aukðtø name, 60 000 Lt).
Parduodu 1 k. butà renovuotame
name, kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 650 55 016.

2 k. butà Vytauto g. 76 (IV a.,
bendrabuèio tipo, virð „Migdulës“
vaistinës, galima su baldais, tvarkingas, yra rûsys, 50 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685 87 894.

1 k. butà J.Tumo-Vaiþganto g. 83
(I a., 27 kv. m, II aukðtø name,
medinis, 24 000 Lt. Su sandëliuku
ir þeme, reikia remonto). Tauragë,
tel. 8 675 15 465.
1 k. butà Liepø take (I a., 30 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, naujai árengtas, su baldais
ir buitine technika). Tauragë, tel.
8 650 59 351.
1 kambará (bendrabutyje, 9 000
Lt), galima derëtis. Tauragë, tel.
8 654 06 971.
1 kambará su virtuve Dvaro g. 13
(45 kv. m, 11 000 Lt). Tauragë, tel.
8 608 31 824.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
1 LT/0,29 EUR LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOJE: TAURAGËJE, VASARIO
16-OSIOS G. 3.
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2 k. butà (I a., be patogumø,
miesto centre yra vanduo, kanalizacija, vietinis ðildymas, 8 arai
þemës, 40 000 Lt). Tel.: 8 678 35
190, 8 616 56 577.
2 k. butà (II a., 50 kv. m, á pietø
pusæ, ekonomiðkas, su parketu,
2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje, Moksleiviø al., 90 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 650 67 560.

2 k. butà Þemaitës g. 3 (II a., centras, baldai, gera, rami vieta, 110
000 Lt). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
2 k. butà Ateities take 8 (IV a., 53
kv. m, V aukðtø name, blokinis, 95
000 Lt). Tauragë, tel. 8 689 12 144.
2 k. butà Eièiø k., 20 000 Lt.
Tauragë, tel. 8 636 80 807.
3 k. butà (I a., geroje, bute atliktas graþus euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel. 8
615 94 130.
3 k. butà (III a., naujo planavimo,
plytiniame name, vidinis, yra rûsys,
reikia kosmetinio remonto, gera,
rami vieta, prie miðko, 145 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 699 93 850.
3 k. butà Ateities take (II a., 110
000 Lt). Tauragë, tel.: 8 687 25 004,
8 671 66 500.
3 k. butà Ateities take 8 (III a.,
vidurinë laiptinë) arba keièia á 1
k. butà. Tauragë, tel. 8 613 25 179.
3 k. butà Dainavos g. 8 (III a.,
saulë ið visø pusiø, ðalia darþelis,
mokykla) ir garaþà „Jovaro“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 653 21 961.

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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8 a þemës sklypà Þaliojoje g. (1 a 5000 Lt). Tauragë, tel. 8 610 29 835.
Butà Gintaro g. 2 (uþdaras kiemas,
vietoj garaþas, þemë, galimybë
plëstis, gera vieta, 125 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Dalá namo Tiesos g. (54 kv. m gyvenamojo ploto, 2 kambariai, virtuvë,
palëpë, 3 arai þemës, ðulinys, 60
000 Lt), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 638 82 031.
Garaþà Bernotiðkës g. (mûrinis,
su duobe, kurioje árengtos 2 patalpos). Tauragë, tel. 8 600 67 075.
Garaþà „Rato“ bendrijoje (trifazis,
apþiûros duobë, gelþbetoninë perdanga). Tauragë, tel. 8 657 78 439.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje
(saugomas „Tausaugos“, be duobës, 6 500 Lt). Tauragë, tel. 8
653 88 915.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (praplatintas, ant posûkio, duobë po
visu garaþu, trifazis, saugoma
teritorija). Tauragë, tel.: 8 652 68
886, 8 687 59 694.
Garaþà Veterinarijos g., 5 000 Lt.
Tel. 8 677 46 861.
Gretimus þemës sklypus namø
statybai (du po 17,5 a, vienas 35
a, esantys miesto plëtros zonoje,
0,5 km nuo Tauragës miesto ribos,
yra detalus planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas,
elektra, 1 a - 3 000 Lt). Tel.: 8 616
56 577, 8 687 36 507.

Mûriná namà su ûkiniu pastatu
Skaudvilëje (30 a þemës sklypas).
Tauragë, tel. 8 690 70 395.
Mûriná garaþà „Vilties“ kooperatyve, Puðyno g., Tauragëje (17 kv.
m, 8 000 Lt). Tel. 8 680 15 433.
Mûriná namà Vytauto g., 100 kv. m.
Tauragë, tel. 8 689 63 499.

3 k. butà Ateities take (III a., 63
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 135 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 699 67 133.

Namà Sporto g. 6 (pastatytas 2
ðeimoms, 280 000 Lt). Namà Rasos
g. 10 (240 000 Lt). Tauragë, tel. 8
608 31 824.
Namà Taikos g. 8 (reikalingas
remontas, 110 000 Lt), galima
derëtis. 1 k. butà Laukesoje (po
remonto, 14 000 Lt). Tauragë, tel.
8 682 52 351.
Namà Joniðkës soduose (130 kv. m,
II a., mûrinis, plastikiniai langai,
150 000 Lt. Nebaigtos statybos,
vidus neárengtas). Tauragë, tel.
+447 563 403 554.

Namà I. Simonaitytës g. 16 (I a.,
230 kv. m, mûrinis, plastikiniai
langai, 205 000 Lt, su árengta mansarda). Tauragë, tel. 8 650 18 494.

Mûriná namà Skaudvilëje (9 a
þemës, graþioje, ramioje vietoje).
Tel. 8 681 32 966, po 20 val.

3 k. butà Miðko g. (III a., 65 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, 103 800
Lt, tvarkingas, ðviesus, nedideli
mokesèiai, plastikiniai langai, didelis rûsys). Tauragë, tel. 8 606 02 026.

Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 arø
sklypas, prie Akmenos upës, ûkinis pastatas, trifazis, atskiras sodas, rami, graþi vieta, 85 000 Lt).
Tauragës r., tel. 8 658 34 205.

Komercinës paskirties patalpas
Melioratoriø g. 4 (I a., tinka prekybai, biurui, geras privaþiavimas,
automobiliø stovëjimo aikðtelë,
134 kv. m, 1 kv. m - 1 300 Lt).
Tauragë, tel. 8 639 32 489.

Mûriná namà 9 km nuo Tauragës
(trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai,
garaþas). Tauragë, tel. 8 688 49 791.

3 k. butà Gedimino g. 41 (I a.,
kieme parduotuvë). Tauragë, tel.
8 636 16 117.

Namà Pagramanèio k., Baþnyèios
g. (74 kv. m, medinis, 85 000 Lt,
0,25 arø þemës. Namo plotas 74
kv. m, 2 namo aukðtai. Naujai
pakeistas namo stogas). Tauragë,
tel. 8 674 73 359.

Namà Tauragës r., Dapkiðkiø k.
(107 kv. m, medinis, su ûkiniais
pastatais. Galima atskirai pirkti
ir þemës 4 ha). Tauragë, tel. 8 698
46 150.

Miðkà 7 ha (2 ha nukirsta ir atsodinta). Tauragë, tel. 8 635 82 133.

3 k. butà Gedimino g. (III a.,
tvarkingas, mûriniame name, 66
kv. m, rûsys 14 kv. m, internetas,
kabelinë TV, baldai, 95 000 Lt,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
650 62 661.

Namà Pagëgiø sav., Vëþininkø k.
(gyvenamas, su ûkiniais pastatais,
graþioje vietoje, netoli Nemunas
ir upë Jûra), sodà Joniðkëje,
„Puðyno“ bendrijoje. Tauragë, tel.
8 600 00 890.

Komercines patalpas Pramonës
g. 30 (250 kv. m, su árengtomis 50
kv. m gyvenamosiomis patalpomis,
210 000 Lt). Tauragë, tel. 8 650
25 530.

Metaliná garaþà (surenkamas,
geros bûklës, 1 800 Lt). Tauragë,
tel. 8 670 90 759.

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis namas, miesto centre,
68 kv. m, dalinai renovuotas).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.

Namà miesto centre (medinis,
mûrinis ûkinis pastatas, 9 arai
þemës, 100 000 Lt). Tauragë, tel.
8 674 38 088.

Mûriná pastatà 9 km iki Tauragës
(árengtas gyventi, geras kelias,
trifazis, tvenkinukas, 75 000 Lt),
galima derëtis, arba keièia á butà
Tauragës miesto centre, galimi kiti
variantai. Tel. 8 631 87 750.
Namà Dapkiðkiuose. Tel. 8 698
46 150.
Namà (198 kv. m, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 600 000 Lt. Naujos statybos,
vieno aukðto su mansarda, árengtas). Tauragë, tel. 8 659 85 200.
Namà (2-jø aukðtø, mûrinis, geroje
vietoje, 11 arø sklypas, visos komunikacijos, gali gyventi 2 ðeimos).
Tauragë, tel. 8 652 00 942.
Namà (naujas, ðiuolaikiðkai
árengtas, 140 kv. m, 6 arai þemës,
plytinis, yra ûkinis pastatas, gera
vieta, visos komunikacijos, reikia
susitvarkyti aplinkà, 355 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 699 93 850.
Namà Àþuolø g. 3 (120 kv. m,
385 000 Lt, arba keièia á 2 k. butà
Tauragëje, Klaipëdoje) ir þemës
sklypus (galima pasirinkti, 30 000
Lt). Tauragë, tel. 8 682 52 351.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
125 (III a., 78 kv. m, 140 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.

Namà Berþës g. (2004 m. statybos,
mûrinis, apðiltintas, 16 arø þemës,
ûkinis pastatas, 2 garaþai, miesto
vandentiekis, kanalizacija, 480
000 Lt). Tauragë, tel. 8 685 49 190.

57 a þemës sklypà Butkeliuose,
Þemaitës g. (vanduo, kanalizacija).
Tauragë, tel. 8 674 37 565.

Namà Laisvës g. (9 arai þemës,
2-jø aukðtø, plastikiniai langai).
Tauragë, tel. 8 654 52 963.

Namà Versmës g. 37 (430 000 Lt)
arba keièia á butà su priemoka.
Tauragë, tel. 8 682 52 351.
Namà Vydûno g. 19 (350 000 Lt).
Namà Laukø g. 8 (miesto komunikacijos, 280 000 Lt). Tauragë, tel.
8 608 31 824.
Namà Vydûno g. 33 (15 arø þemës,
miesto komunikacijos, renovuotas,
apðiltintas, 485 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 639 32 489.
Namà Þemaitës g. 6 (350 000 Lt).
3 k. butà M. Maþvydo 49 (III a.,
64 kv. m, 80 000 Lt). Tauragë, tel.
8 682 52 351.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (130 kv. m,
II a., mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 240
000 Lt. Miesto vandentiekis ir
kanalizacija. Netoliese NORFA
ir IKI parduotuvës). Tauragë, tel.
8 699 12 663.
Namo dalá Sodø g. 1 (I a., 50 kv.
m, II aukðtø name, 60 000 Lt.
Tvarkingas namas, netoli miesto
centro, viduje reikalingas remontas). Tauragë, tel. 8 656 38 548.
Namo II a. (yra garaþas, mûriniai
pastatai, þemë, 85 000 Lt), garaþà
„Jovaro“ bendrijoje (10 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 698 79 236.
Nebaigtos statybos namà 10 km
nuo Tauragës, Kæsèiø gyvenvietëje (prie pagrindinio kelio, yra
parduotuvë, elektra 12 kW, 82
arai þemës, galima detalizuoti).
Tauragës r., tel.: 8 685 40 657, 8
650 37 614.
Parduotuvæ (60 kv. m, miesto
centre, 130 000 Lt). Tauragë, tel.:
8 685 56 747, 8 685 38 405.
Pusæ medinio namo (be patogumø,
yra þemës, puse ûkinio pastato, 46
000 Lt). Tauragë, tel. 8 689 72 358.
Pusæ namo Skaudvilëje (medinis,
3 kambariai, virtuve, plastikiniai
langai, ûkinis, rûsys, yra þemes, miestelio centre, nebrangiai, galima
pirkti visà). Tel. 8 616 44 978.
Renovuotà namà Tauragës mieste.
Tel.: 8 616 89 289, 8 446 59 751.
Sandëlius Gaurës g. (1 kv. m - 160
Lt). Tauragë, tel. 8 656 04 035.
Senoviniø plytø pastatà ðalia nuotykiø parko (480 kv. m, su 18 arø
þeme, graþioje vietoje, 100 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 657 99 145

Sklypà su ûkiniu pastatu Dariaus ir
Girëno g. 109 (15 a). Tauragë, tel.:
8 685 82 445, 8 657 53 447.
Sodà Bernotiðkëje, „Purienos“
bendrijoje (trifazis, ðulinys, metalinis ðiltnamis, ûkinis, garaþas,
namelis, kuriame galima gyventi,
12 arø þemës, 45 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 657 92 336.
Sodà Bernotiðkëje (12 arø, geras
privaþiavimas, netoli tvenkinys,
galima statyba). Tauragë, tel.: 8 612
89 099, 8 446 53 974.
Sodà Bernotiðkëje (yra ràstinis
namas, 100 kv. m, neárengtas, yra
ûkinis pastatas, 65 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685 87 894.
Sodà Bernotiðkëje (ðalia tvenkinys,
9 a þemës, ðiltnamis, sodo namelis,
vasarinë, pavësinë). Tauragë, tel. 8
657 78 439.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“ bendrijoje (17 000 Lt, 6 a, su mediniu
nameliu, trifazis, arti pagrindinio
kelio). Tauragë, tel. 8 674 38 993.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës, laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai,
suaugæ medþiai, trifazis elektros
skaitiklis, padaryti geodeziniai
matavimai, graþi vieta, 22 000Lt).
Tauragë, tel. 8 446 70 224.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ (45 000
Lt, 2 aukðtø namelis su rûsiu,
viso 98 kv. m). Tauragë, tel. 8 655
03 703.
Sodybà 12 km uþ Tauragës (28 arai,
85 000 Lt). Tel. 8 643 68 041.
Sodybà 9 km nuo Tauragës, ðalia
Maþonø k. (sena, labai graþi,
rami vieta, per sodybà teka upelis,
bendras plotas 5,6 ha, ið jø puse
miðkas, geras privaþiavimas, valomas net þiemà, 60 000 Lt). Tel. 8
650 67 560.
Sodybà Gaurës mieste (mûrinis
ûkinis pastatas, 25 a þemës, 75
000 Lt) arba keièiu á sodybà arti
Këdainiø. Tel. 8 689 45 837.
Sodybà Kuisiø k. arba keièia á 1
k. butà Tauragëje. Bendrabuèio
nesiûlyti. Tauragë, tel. 8 689 22 721.
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Sodybà Lauksargiø sen., Ðakiø k.
(0,35 aro sodybinis sklypas, 3,550
ha þemës, 65 000 Lt). Tauragës r.,
tel.: 8 651 71 503, 8 681 90 401.

Þemës sklypà S. Daukanto g. (9,2
aro, yra pamatai, leidimas statybai,
projektas, visos komunikacijos, 60
000 Lt). Tauragë, tel. 8 689 23 080.

Sodybà Norkiðkës k. (mûrinis
namas, ûkinis pastatas, 2 garaþai,
apie 4 ha þemës). Tauragë, tel. 8
614 72 396.

Þemës sklypà Gaurës sen., Pypaliø
k. (graþi aplinka, ðalia miðkas,
190 000 Lt). Þemæ su lapuoèiø
miðku ðalia upës Miluða. Sklypas
nedalomas. Galimos protingos
derybos dël kainos. Tauragë, tel.
8 655 55 344.

Sodybà Piktupënuose, Liepø g. 11
B (18 a gyvenamasis namas su ûkiniais pastatais, 40 000 Lt). Tauragës
r , tel.: 8 686 44 562, 8 680 96 438,
8 615 66 570.
Sodybà Tauragës r., Kæsèiø k. (150
000 Lt, apðiltintas namas, pakeistas
stogas, plastikiniai langai, durys,
granulinis katilas, vandentiekis,
kanalizacija. Galima derëtis).
Tauragë, tel. 8 685 04 458.
Sodo sklypà ,,Puðyno“ bendrijoje
(9 500 Lt, 6 a, aptvertas sodo sklypas. Ðalia tvenkinys. Yra medeliai,
dirbama þemë, avietynas. Atlikti
geodeziniai matavimai. Tinka
statyboms). Tauragë, tel. 8 604
05 418.
Vokiðkà sodybà Vilkyðkiø sen.
(netoli Nemuno ir Jûros santaka,
uþ 400 m tvenkinys, graþus senas
miðkas, didelis namas, ûkinis, garaþas). Tauragës r., tel.: 8 699 25
878, 8 652 36 716.
Þemæ Maþonø sen. (þemës ûkio
paskirties, 10 ha). Tauragë, tel. 8
682 52 351.
Þemës sklypà (4 vnt. po 18 arø,
viso 72 arai, galima pirkti visà arba
dalimis). Tauragë, tel. 8 613 30 215.
Þemës sklypà 2 km nuo Tauragës
(1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra
leidimas statybai, 25 kW ávadas, 95
000 Lt). Tauragë, tel. 8 639 32 489.
Þemës sklypà Balskø k. (ant Jûros
upës kranto). Tauragë, tel. 8 699
80 435.
Þemës sklypà Dariaus ir Girëno g.
(namo statybai, gali bûti ir komercinis, 16 arø, 76 000 Lt), þemës
sklypà Ðilalës g. (23 arai, 100 000
Lt). Tauragë, tel. 8 608 31 824.

Þemës sklypà Minties g. 1 (13,2
aro, prie medelyno, atvestas
vandentiekis, elektra). Tauragë,
tel. 8 699 79 090.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 4 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 652 66 816.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 38
(10,35 arø gyvenamosios teritorijos, visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà prie Balskø
uþtvankos (1,67 ha, vanduo, miðkas, gera vieta þvejybai, pramogai,
poilsiui, 50 000 Lt). Tauragë, tel. 8
600 15 381.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su komunikacijomis ðalia, graþi, rami vieta, arti
MAXIMA, NORFA, 9 arai, 55
000 Lt). Tauragë, tel. 8 615 13 160.
Þemës sklypà T. Ivanausko g. 148
A (23,58 aro, visos komunikacijos,
ðalia miðko, 1 aras - 3 000 Lt).
Tauragë, tel.: 8 686 20 135, 8 686
75 514.
Þemës sklypà Tauragëje (komunikacijos, 5 500 Lt, 18,89 a. Visi leidimai namo statybai. Vaizdingoje
vietoje, vandentiekis kanalizacija
yra sklype). Tauragë, tel. 8 685
81 565.
Þemës sklypà Tauragës mieste
(namo statybai, 23 arai, 100 000
Lt), þemës sklypà Fadino g. (11,5
aro, 28 000 Lt). Tauragë, tel. 8 608
31 824.
Þemës sklypà Taurø centre (19 arø,
detalusis planas, komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 618 49 564.

Silpstantis regėjimas: kodėl negalima delsti?
Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų
kontūrų, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi pro
rūką – reiktų nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.
Šie požymiai būdingi vienai pagrindinių regėjimo
netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai. Kas tai
per liga, kokios susirgimo priežastys, kaip gydytis?
Katarakta – akių liga, kai akies lęšiukas drumstėja.
Pagrindinė priežastis – amžius.
Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą, gali būti
įgimta ar įgyta po traumos ar ligos, tačiau dažniausia
ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Su metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, formuojasi drumstys
trukdančios gerai matyti. Pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti regėjimo problemų, tačiau bėgant
metams drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą, kuris gali baigtis aklumu.
Ligos simptomai.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką.
Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis
matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Kai lęšiuko drumstis pradeda
trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis į specialistą.
Gydymo metodai: trumpa ir saugi operacija.
Kataraktą išgydyti galima tik atlikus chirurginę drumsto akies lęšiuko pakeitimo operaciją. Vaistų
kataraktai gydyti nėra. Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų
– fakoemulsifikacija. Šio metodo dėka sudrumstėjęs akies lęšiukas ultragarsu susmulkinimas akies
viduje ir išsiurbiamas per ypač mažą pjūvį netraumuojant akies. Kataraktos operacija – neskausminga
procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka apie 30 minučių, regėjimas pagerėja jau pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti
ir keleto savaičių.
Delsimo pavojus.
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Kuo labiau lęšiukas būna
sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama
susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų patirtį bei naujausias technologijas. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gydytojai profesionalai, atlikę tūkstančius
kataraktos operacijų. „Akių chirurgijos centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine
ir operacine įranga, kokybiškiausiomis priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos fakoemulsifikacijos būdu.
Jeigu pastebėjote, kad akyse atsirando rūkas, matymas ne toks ryškus kaip buvo anksčiau – neatidėliokite vizito pas gydytoją. Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų. Svarbu laiku
susirūpinti ir neleisti ligai komplikuotis.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
„Akių chirurgijos centras“, Savanorių pr. 66, Kaunas. Registruokitės telefonu
(8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 3 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Jovaruose, Laisvës
g., 13,3 a. Tauragë, tel. 8 685 62
983.
Þemës sklypus netoli Tauragës,
Joniðkës k., Joniðkës g. (prie pagrindinio kelio, apðviesta, uþdaras
kvartalas, elektra, 1 aras - 5 000
Lt). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta, atsiskaitau pirkimo dienà Tauragës
rajone. Tel. 8 699 82 177.
Þemës gràþinimo iðvadà. Tel. 8
698 29 460.

k e i è i a
2 k. butà (32 kv. m, III a.) á 2 k.
butà I arba II aukðte Tauragëje.
Tel. 8 677 79 563.
Namà Joniðkës soduose, Jurginø
g. 14 (nebaigtas árengti, yra
ðulinys, tvenkinys) á 2 k. butà
II a. Tauragë, tel.: 8 446 54 757
(vakare).

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (su patogumais, prie autobusø stoties, be
baldø). Tauragë, tel. 8 655 49 362.
+Iðnuomoja 1 k. butà Gedimino
g. IV a., mikrorajone, naujai
padarytas remontas, ilgesniam
laikui, su patogumais). Tauragë,
tel. 8 650 60 157.
+Iðnuomoja 2 k. butà J. TumoVaiþganto g. (tvarkingas, be
baldø). Tauragë, tel. 8 658 12
070, skambinti po 19 val.
+Iðnuomoja gamybines-sandëliavimo patalpas (750 kv. m) ir
patalpas servisui (150 kv. m).
Tauragë, tel. 8 684 61 318.
+Iðnuomoja garaþà Bernotiðkës
g. (saugoma teritorija, nuoma 50
Lt). Tauragë, tel. 8 698 75 628.

p a r d u o d a
51 cm ástriþainës televizoriø, geros
bûklës. Tel. 8 631 57 124.
Akordeonà WELTMEISTER (80
bosø). Tauragë, tel. 8 636 48 755.
Gitaras: elektroakustinæ ir elektrines, jø priedus „Marshall“.
Naujà garso stiprintuvà (2 kW,
DAP P- 2000). S90 kolonëles su
stiprintuvu. Tauragë, tel. 8 646
43 057.
Neðiojamàjá kompiuterá (naudotas, 300 Lt). Tauragë, tel. 8
646 51 494.
SONYC PLAYSTATION-2 (apie
100 þaidimø). Tauragë, tel. 8 648
11 237.
Ðaldytuvà SNAIGË ir dujinæ
viryklæ HANSA (maþai naudoti,
beveik nauji). Tel. 8 690 98 650.
Skalbyklæ (ne automatinë, maþai
naudota), televizoriø, antenà,
dujinæ viryklæ (4 degikliø, nauja),
dujø balionà, stalà (iðtiesiamas)
ir këdes (6 vnt.). Jurbarkas, tel.:
8 679 02 985, 8 447 47 439.
Ðaldiklá (naudotà, 8 stalèiø),
televizoriø, kompiuterá (stacionarus). Tauragë, tel. 8 685 19 599.
Televizoriø „Ðilelis“ (10 m. senumo, didelis, gerai veikia). Tauragë,
tel.: 8 446 70 884, 8 636 09 611.
Televizoriø „Vido“ (100 Lt).
Tauragë, tel. 8 687 87 289.
Þemø daþniø kolonëles „Jet
Sound“ (2 vnt. po 250 W, geros
bûklës). Tel. 8 640 35 475.

Dirbanti ðeima iðsinuomotø 2-3
k. bità su baldais. Tauragë, tel. 8
689 31 514.
Iðnuomoja 35 kv. m komercinës
paskirties patalpas nuosavame
name Veterinarijos g. Tauragë,
tel. 8 699 12 014.

p a r d u o d a

Iðsinuomotø pusmeèiui garaþà
„Rato“ arba „Auðros“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 655 40 654.
Iðsinuomotø 2 k. butà. Tauragë,
tel. 8 638 65 596.

Ávairius naudotus baldus. Tauragë,
tel. 8 656 75 776.

Telðiuose ir rajone
p a r d u o d a

Kompiuteriná stalà (100 Lt).
Tauragë, tel. 8 687 87 289.

p a r d u o d a
+Parduodame akmens anglá,
baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa.
Pramonës g. 8, Rietavas, tel. 8
686 09 222.
+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus,
akmens anglá, baltarusiðkus durpiø briketus. Atveþame. Tel. 8
644 47 666.
7 þvaigþdþiø grëbiamàjà, akëèias
3 plytø, traktoriná veþimà, sulèiø
spaudimo árangà, vienragá plûgà.
Tauragë, tel. 8 689 57 293.

LABAI PIGIAI! Miegamojo
baldus (galima pirkti dalimis),
sekcijà (didelë), raðomàjá salà.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Èiuþiná (200 x 160 cm, naujas,
naudotas gal 2 mën., pirktas uþ
1 200 Lt, 450 Lt). Tauragë, tel. 8
677 47 116.
Komodà - indaujà (àþuolinë,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
673 14 816.
Minkðtàjà dalá (kampas, nebrangiai). Tauragë, tel. 8 691 75 040.
Minkðtøjø baldø komplektà
(3x2x1, velvetas, oranþinë spalva,
yra miegamoji dalis ir patalynës
dëþë). Nebrangiai! Jurbarkas, tel.
8 698 03 353.
Naudotus baldus (2 sekcijas, 2
lovos, 5 durø spintà, minkðtàjá
kampà). Tauragë, tel. 8 685 19 599.

Buitinius dujø balionus, 60 Lt. Tel.
8 682 42 068.

Sekcijà (vokiðka, 3,70 m ilgio, 2,30
m aukðèio, 400 Lt). Jurbarkas, tel.
8 620 21 030.

Centrinio apðildymo peèiø (gali
apðildyti 120 kv.). Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.

Senovinius baldus ir kitus daiktus.
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.

„Dolmar“ krûmapjovæ (geros
bûklës, su priedais, 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 638 25 287.
Kietojo kuro katilà „Kalvis“, naudotà radiatoriø. Tel. 8 652 73 851.
Lapuoèiø malkas (pusiau sausos).
Atveþu. Tauragë, tel. 8 600 02 679.
Malkas, pristatau á vietà. Tauragë,
tel. 8 670 74 452.
Malkas. Tel. 8 656 79 810.

Oþkas. Tauragës r., tel. 8 614
62 511.

FOHOW faradoterapiniai ðilumos dirþai juosmeniui, kaklui,
keliams ir kt. Jurbarkas, tel. 8
618 31 335.

p e r k a

Oþkà (gera), karvæ (pieninga),
ðienà. Kiduliai, tel. 8 345 62 086
(skambinti vakare).

Guminæ valtá (maþai naudota,
rusø g-bos). Tauragë, tel. 8 688
35 358.

Stalo teniso stalà, naudotà.
Jurbarkas, tel. 8 650 26 744.

Parðiukus. Ðilalës r., tel. 8 699
14 876.
Parðelius. Tauragë, Jurbarkas, tel.
8 616 93 285.

Metalo frezavimo stakles, græþimo
stakles, metalà tekinimui, naujus
juostinius pjûklus. Tel. 8 689
60 656.

p a r d u o d a

Parðelius (6 savaièiø) ir paðarinius
runkelius. Jurbarko r., tel. 8 655
12 365.

Paltus ir puspalèius (rudeniniai,
48 dydþio, nauji, 100 % vilnos,
200 Lt). Tauragë, tel. 8 658 77 803.

Vaikiðkà veþimëlá (vokieèiø g-bos).
Tauragë, tel. 8 656 43 064.

Parðelius ir kiaules. Tel. 8 672
64 933.

Plastikines taras (1000 l, ðvarios,
iðplautos, tinka vandeniui, melasai, kurui, skystoms tràðoms,
130-160 Lt), kanalizacijai (80
Lt), statines (200 l, 40 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 643 63 943.

Virtuvës komplektà su ámontuota
virykle ir gartraukiu (maþai naudotas, 3 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
627 36 376.

Parðelius. Karvæ. Bulves. Tauragë,
tel.: 8 636 00 128, 8 633 96 840.
Pirmaverðæ karvæ ir verðingà telyèià. Jurbarkas, tel. 8 652 05 741.

p a r d u o d a
+Aviþas, mieþius, kvieèius, kvietrugius, paðarinius miltus, ðiaudus
rulonuose. Tel. 8 652 36 270.
+Þieminius, paðarinius kvietrugius ir mieþius (1 tona - 500 Lt).
Perkant 5 tonas, atveþu. Tauragë,
tel. 8 603 60 065.
Telyèià, 1 500 Lt. Tel. 8 630 87 306.
5 sav. parðelius. Ðilalë, tel. 8 615
62 142.
Bulves (didelës, maistinës). Tel. 8
633 91 590.
Darbinius arklius. Galime pakeisti
á tinkamus darbui arklius. Tauragë,
tel. 8 602 73 820.

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

3 k. butà Varniuose (árengtas, 45
000 Lt). Telðiø r., tel. 8 448 68 204.

UAB ,,ALVI projektai“ informuoja, kad 2014 m. spalio 15 d. 9.00 val. bus atliekami žemės sklypo (kadastr. Nr. 9484/0007:200), esančio Jurbarko r., Šimkaičių sen., Vadžgirio mstl., kadastriniai matavimai. Kviečiame žemės sklypo (kadastr.Nr.9484/0007:304)
paveldėtojus dalyvauti, nustatant bendrą žemės sklypų ribą. Informacija teikiama tel.
Nr. 868601075.

Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Uosinius virtuvës baldus su plautuve (nebrangiai). Tauragë, tel. 8
686 79 712.
Viengulæ lovà su patalynës dëþe
(500 Lt). Tauragë, tel.: 8 446 70
884, 8 636 09 611.

Pirmaverðæ karvæ. Tauragë, tel. 8
658 91 944.
Prieauglius auginimui
(pernykðèiai, 3 vnt., mësiniai).
Tel. 8 686 08 124.
Romanovo veislës avis auginimui
arba mësai. Patelës sukergtos,
galiu paskersti. Tauragë, tel. 8
618 10 460.
Romanovo veislës avis ir aviø
prieauglá. Galima paskersti. Tel.
8 610 72 852.
Runkelius. Tauragë, tel. 8 670
99 592

Ekologiðkà aviþø, paðariniø þirniø
miðiná. Tauragë, tel. 8 687 99 358.

Ðuniukus (pekinø veislës, 2 mën.)
ir prancûzø buldogø veislës kalytæ
(2 mën.). Tauragë, tel. 8 658 99
624.

Erþilà (3 m. amþiaus, su dokumentais), avinukus (8 mën. amþiaus).
Jurbarkas, tel. 8 641 40 294.

Telyèià (geros karvës, apsëklinta
08 10, 1 800 Lt). Skaudvilë, tel. 8
609 42 575.

Jaunus kaimiðkus gaidþius. Tel. 8
654 53 696.

Telyèià (verðinga, verðiuosis gruodþio mën. pradþioje). Tauragë, tel.
8 650 74 773.

Juodgalves avis su dokumentais.
Tauragë, tel. 8 685 29 099.
Kalytæ (foksterjerø veislës, 3 mën.,
150 Lt). Tauragë, tel. 8 669 99 623.
Karves (3 vnt., 7 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 650 86 337.
Karves (pieningos, 2 vnt., duoda 30
l pieno, dviejø verðiø) ir verðingà
telyèià. Tel. 8 620 37 653.
Karvæ (4 verðiø). Tauragë, tel. 8
685 29 508.
Karvæ (pirmaverðë, 2 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 650 69 105.
Kiniðkas roþes (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Kiaules (5-6 Lt). Jurbarkas, tel. 8
699 59 792.
Kumelaitæ (2,5 m., turi pasà, 1 550
Lt). Pagëgiai, tel. 8 656 49 131.
Kumeles (darbinës, 7 ir 9 metø).
Tel.: 8 677 45 929, 8 673 28 063.

Vietinæ signalizacijà (50 Lt),
tinklus nuo paukðèiø ir ðiltnamiams dengti (1 m - 7 Lt), klausos
aparatà (70 Lt) ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti (40
Lt), prietaisà kurmiams naikinti
(60 Lt). Tel. 8 670 99 923.
Visuotinæ lietuviø enciklopedijà,
25 t. Tel. 8 655 76 248.

p e r k a
AUKSÀ (tinka sutrûkæ, sulûþæ,
neneðiojami gaminiai, sumoku
iðkart). Tel. 8 624 36 612.
Auksà ir jo gaminius (netinkamus
neðioti, sutrûkusius, sulûþusius).
Tel. 8 653 58 120.
Tarpukario monetas. Tauragë, tel.
8 684 61 318.

Telyèià geros karvës. Verðiuosis
vasario mën. Tauragë, tel. 8 638
65 597.

Gal kas pastebëjo ar patys
priglaudë Sibiro haskiø veislës
suaugusá patinà (juodai baltas,
akys mëlynos. Suteikusiems informacijà atsilyginsiu). Tel. 8 652
46 218.

Verðingà juodmargæ telyèià arba
verðingà karvæ. Tauragës r.,
Skaudvilë, tel. 8 670 28 279.

Priimu gyventi senyvo amþiaus
vieniðà þmogø, turintá vairuotojo
paþymëjimà. Tel. 8 688 56 284.

Verðingas telyèias, verðiuosis
gruodá-sausá. Tauragë, tel. 8 636
91 145.

Rastas auksinis auskaras Dariaus
ir Girëno g. dviraèiø take, ties
baldø fabriku. Teirautis, Vytenio
g. 9.

Vokieèiø aviganiø ðuniukus ir
belgø aviganiø veislës ðuniukus
(grynaveisliai, 250 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 653 86 819.
Þirniø-aviþø miðiná paðarui (apie
40 t) ir „Almos“ veislës kvieèiø
sëklà (akuotuota, atspari iððalimui). Jurbarkas, tel. 8 698 11 603.

d o v a n o j a
Dovanoju geriems þmonëms
kaèiukus. Tel. 8 611 59 331.

Kvietrugius (1 t – 600 Lt). Atveþu.
Tauragë, tel. 8 616 57 645.

20 kW dyzelinæ elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.

Lietuvos juodgalviø veislës avinà (stambus, 1,5 metø, 450 Lt).
Tauragë, tel. 8 685 62 268.
Lietuvos juodgalviø veislës
avinukus veislei ir skerdimui (510 mën., nebrangiai). Ðilutë, tel. 8
682 63 843.
Mësinæ miðrûnæ karvæ ir mësinæ
miðrûnæ telyèia senmentaliø veislës. Tauragës r., tel. 8 674 01 521.
Mësinius parðelius. Pirmaverðæ
karvæ. Tauragë, tel. 8 675 33 517.

Batelius (pavasariniai, 38 dydis),
kailinius (40 ir 50 dydþio), naujus
ðalikus (vyriðki, graþûs), beretes,
ðvarkus (ávairiø dydþiø), pigiai.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Buitinius dujø balionus (2 vnt.,
1 vnt./ 50 Lt). Jurbarkas, tel. 8
627 36 376.
Dviratá COLUMBIA RUDDY
DAX (tvarkingas, þymëtas, 500
Lt), dviratá VOLTAGE JR24
SCOT (tvarkingas, þymëtas, 400
Lt). Tauragë, tel. 8 686 40 423.

Centrinio ðildymo katilà (naujas,
ðildo iki 100 kv. m). Tauragë, tel.
8 618 15 245.
LABAI PIGIAI! stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), metalines ir
plastikines talpyklas kurui (20 l).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Naudotus pakeliamus garaþo
vartus. Tauragë, tel. 8 699 96 356.
Plastikiná langà (1,45 x 2,72 m, trijø daliø, su „roletais“, maþai naudoti, su palange), pigiai. Tauragë,
tel. 8 656 15 778.
Senovines raudonas plytas (9000
vnt.) ir grindinio akmenis (taðytis,
spalvoti, 300 kv. m). Kaunas, tel.
8 699 99 395.
Ðilumos siurblá (oras-vanduo, 5,6
kW) ir ðilumos siurblá (grunto
vanduo, 7, 9, 12 kW, 6 900 Lt).
Tauragë, tel. 8 615 32 632.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.
Statybiná lauþà (be þemiø, 1 t - 30
Lt). Klaipëdos r., tel. 8 612 31 184.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5 mm
storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m, 4 mm
storio, 15 vnt., nebrangiai, kaina
sutartinë). Trifazá elektriná obliø
(gera bûklë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 699 80 354.
Ðiferio lapus (didieji), medþio
apdirbimo stakles. Tauragë, tel. 8
653 19 049.
Ðildymo katilà (20 kW, 2700 Lt),
medþio frezavimo stakles, 2 700
Lt. Gelþbetonines plokðtes (7 vnt.,
150 Lt). Gelþbetonines sijas (12
vnt., 150 Lt). Ðulinio þiedus (3 vnt.,
100 Lt). Baltas silikatines plytas
(4000 vnt., 0,55 Lt). Tauragë, tel.
8 610 29 835.

p a r d u o d a
+Àþuolinius tvoros statinius (100
vnt., po 2 Lt). Àþuolinæ pavësinæ
(3x3 m, stogas skiedrø, 2 000 Lt),
malkinæ medienà (50 Lt/kub. m,
pasiimti patiems) Tauragë ir Ðilalë
r. ribose. Tel. 8 618 15 245.
+Malkas. Drebulës ràstus, popiermedá. Tauragë, tel. 8 669 99 623.

p a r d u o d a

Balkono langà (plastikinis, 6
metrø, su apdailos medþiaga,
nebrangiai, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 602 91 340.

Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Pristatau á vietà. Tel. 8 639 07 345.

Kvietrugius ið namø. Tauragë, tel.
8 698 57 698.

Laðinius (nesûdyti). Ðilalë, tel. 8
641 07 809.

Àþuolo taðus, taðelius. Pagal
uþsakymà turi egles ir uosio.
Tauragë, tel. 8 607 45 949.

Asfalto betono daþus (balti, 40
kg). Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Asfalto betono daþus (geltoni, 30
kg). Tauragë, tel. 8 673 02 428.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 80 (1992 m., 1,8 l, benzinas,
66 kW, juoda sp., TA iki 2015 08, 1
700 Lt). Tauragë, tel. 8 656 79 801.
AUDI A4 (1995 m., 1,8 l, benzinas, þalia spalva, TA iki 2015
m., daug privalumø, 2 500 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 618 39 272.
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, TDi, TA
iki 2016 m., pilkos sp., 7 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 620 88 046.
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Automobiliniai ðaldytuvai (neveikiantys, tinka sandëliavimui,
statybiniams vagonëliams. 12 m
ilgio, 2 vnt., 5 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 685 86 266.
Kempingo namelá ant ratø (ið
Norvegijos, ðeimyninis, tvarkingas, 3 500 Lt). Tauragë, tel. 8 653
88 915.
Lengvojo automobilio priekabà (su dokumentais, 700 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 638 10 567.
Lengvojo automobilio priekabà
(1991 m., TA iki 2016 m., 1 000
Lt). Ðakiø r., tel. 8 620 65 524.
Priekabà ZUBRIONOK. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.

p e r k a

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1993 m., 1,8 l,
benzinas, TA iki 2016 m., priedas
þieminës padangos, 1 200 Lt).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.
OPEL CORSA (2000 m., heèbekas, pilka sp., 1,7 l, dyz., 44 kW,
durys 4/5, rida 220 600 km, TA iki
2015-12, 4 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 680 10 228.
OPEL FRONTERA (1993 m.,
dujos, TA iki 2016 m., yra sniego
valytuvas, „buldozeris“, 2 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
OPEL OMEGA (1994 m., 1998
kub. cm, benzinas, 100 kW, universalas, vyðninë spalva, kablys, TA iki
2015 m. 08 mën., draudimas, 1 499
Lt). Tel. 8 652 04 715.
OPEL OMEGA (1998 m., 2,5
turbo dyzelinas, universalas, tvarkingas, 2 600 Lt). Jurbarkas, tel. 8
689 54 750.
OPEL VECTRA (1998 m., 2 l,
dyz., 60kW, universalus, TA, 2015
06, pilkos sp., 2 100 Lt). Tel. 8 685
48 894.
OPEL ZAFIRA (2002 11 30, 2 l, 74
kW, dyz., mëlyna sp., TA iki 2015
06, 8 300 Lt). Tel. 8 638 55 920.

PEUGEOT
p a r d u o d a

GAZ
p a r d u o d a

RENAULT

GAZ 3102 (baltos sp., vaþiuojantis,
3 500 Lt), GAZ 53 (nauja kabina),
CAZ 67B. Tel. 8 675 11 551.

p a r d u o d a

HONDA
p a r d u o d a
CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m. pirktas
Kauno CITROEN centre, rida 74
600, serviso dokumentai, þieminës
padangos, 10 000 Lt). Tel. 8 620
94 986.

HONDA CIVIC (1990 m., 1,5 l,
benzinas, TA iki 2016 m. 09 mën.,
juoda spalva, þieminës padangos,
vairo stiprintuvas, geros bûklës, 1
500 Lt). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a

CITROEN XSARA (2000 m., 2 l,
HDi, sidabro sp., TA). Tauragë, tel.
8 601 43 532.

MB (1999 m., benzinas, automatinë
pavarø dëþë, ið Vokietijos). Tauragë,
tel. 8 633 74 989.

FIAT

MB C200 (1994 m., 2 l, dyzelinas,
kablys, TA iki 2016 m.). Tauragë,
tel. 8 601 43 532.

p a r d u o d a
FIAT DUCATO (2008 m.,
dyzelians, raudonas, krovininis).
Jurbarkas, tel. 8 604 77 094.
FIAT PUNTO (1996 m., benzinas,
þalia sp.). Tel. 8 613 76 379.

MB 126 (1978 m., 2,8 l, benzinas, 5
500 Lt), MB 116 (1971 m., 2 l, dyz.,
4 000 Lt). JAGUAR SOVEREING
(1986 m., 3,6 l, vaþiuojantis, 5 500
Lt). Tel. 8 685 86 266.

FORD

NISSAN

p a r d u o d a
FORD GALAXY (1997 m., 2000
cm3, dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë,vienatûris, mëlyna sp.,
4/5, 247 240 km, TA iki 2015-06, 3
7000 Lt. Nesenai pakeista: amortizatoriai, granata, stabdþiø diskai).
Jurbarkas, tel.: 8 692 97 890, 8 691
95 139.

PEUGEOT 406 (2000 m. 2 l, dyz.,
universalus, kablys, padangø komplektas). Tauragë, tel. 8 682 40 060.

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA (1998 m. 09
mën., 1392 kub., benzinas, TA
iki 2016 m. 01 mën., draudimas
iki 2015 m. 01 mën., signalizacija,
slapukas, kablys, CD grotuvas,
garsiakalbiai, 2 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 616 41 686.

R E N A U LT E S P A C E ( 1 9 9 9
m., 2200 cm3, dyzelinas, 83 kW,
mechaninë pavarø dëþë,vienatûris,
mëlyna sp., 4/5, 240 000 km, TA iki
2014-11, 2 5000 Lt). Tauragë, tel.
8 699 99 672.
RENAULT LAGUNA (1996 m.,
1,8 l, benzinas, TA, draudimas, 1
000 Lt). Yra þieminës padangos.
Tauragë, tel. 8 605 92 624.
RENAULT LAGUNA (2001 m.,
1,6 l, benzinas, TA, draudimas,
priregistruota, naujos universalios padangos, pakeisti tepalai,
Lietuvoje neeksploatuota, 4 900
Lt). Jurbarkas, tel. 8 658 61 220.
RENAULT LAGUNA (2002 m.).
Tauragë, tel. 8 670 99 592
RENAULT SCENIC (2003 m.,
nauja laida, 1,9 l, TD, TA iki 2015
m., 4 500 Lt). Ðakiø r., tel. 8 620
65 524.
RENAULT SCENIC (1998 m., 1,9
l, dyzelinas, vaþiuojantis, visà arba
dalimis). Tel. 8 633 86 010.

SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
81 kW, dyzelinas, odinis salonas,
3 mën. Lietuvoje, lieti ratlankiai,
TA iki 2016 m., visi privalumai, 9
200 Lt). Tauragë, tel. 8 652 73 575.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW POLO (1992 m., 1,4 l, 35 kW,
dyzelinas. TA iki 201512, maþos
kuro sànaudos, 1 500 Lt). Tel. 8
685 48 894.

+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimu pats. Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið
karto. Tel. 8 677 66 409.
+Automobilius (apie 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 630 12 397.
+Automobilius ardymui. Tauragë,
tel. 8 654 76 512.

VW GOLF (1996 m., 1,6 l, benzinas, gera bûklë, nëra rûdþiø).
Jurbarkas, tel. 8 615 45 427.

+Lengvuosius automobilius ardymui (sutvarkome dokumentus).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.

VW GOLF (1998 m., benzinas, juoda spalva, 4 durys, gera
bûklë, geras variklis, 3 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 643 52 434.

Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku
geriausià kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8 653
58 120.

VW PASSAT B6 (2006 m., 2 l,
dyz., automatinë pav. dëþë, TA,
daug privalumø). Tel. 8 678 43
672.
VW PASSAT (1991 m., 1,6 l, TD,
TA iki 2016 m.). Tauragë, tel. 8
604 49 944.
VW PASSAT (1993 m., TA iki
2016 m., nauja vaþiuoklë, el.
variklio paðildymo sistema, kablys, oro pagalvës, signalizacija,
veliûras, 2 900 Lt). Klaipëda, tel.
8 683 65 293.
VW PASSAT (1995 m., 2 l, benzinas, dujos, geros bûklës, TA iki
2016 m., 3 000 Lt). Tauragë, tel. 8
655 23 010.
VW PASSAT Combi (1998 m.,
1,8 l, benzinas, vyðninis perlamutras, Vokietijoje 1 ðeimininkas,
el. paketas, klimato kontrolë,
signalizacija, veliûras, rida 198 000
km, serviso knyga iki galo, 1 599
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
VW SHARAN (1999 m., 1,9
TDI, þalias perlamutras, centrinis
uþraktas, el. paketas, klimato kontrolë, signalizacija, 2 250 EUR).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
VW SHARAN (1999 12 mën.,
1,9 TDI, 81 kW, raudona spalva,
7 sëdimos vietos, el. langai, signalizacija, originali rida 234 000
km, yra serviso knyga iki galo,
pakeisti dirþai, labai gera bûklë,
2 399 EUR). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.

VOLVO
p a r d u o d a
VOLVO 850 (mëlyna sp., dyz., 2,5
l, 103 kW, priþiûrëtas, TA iki 2016
02 20, yra kablys, 4 200 Lt) tel. 8
684 55 995.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

SEAT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Automobilinæ priekabà „Tiki
treiler c-265l b“ (750 kg., 2011
m., 2 400 Lt). Tauragë, tel. 8 633
44 631.

SEAT ALHAMBRA (1999 m.,
1,9 TDI, 81 kW, þalias perlamutras, 6 sëdimos vietos, centrinis
uþraktas, signalizacija, veliûras, el.
langai ir veidrodþiai, 2 150 EUR).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

+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.

Automobilio priekabà su tentu
(TA iki 2016 m., 1 700 Lt). Tel. 8
643 59 268.

Dyzeliná automobilá su galiojanèia TA, gali bûti su defektu,
tinkamas ardymui. Tauragë, tel.
8 636 91 238.
Lengvàjá automobilá MB arba
AUDI 100, dyzelinas, techniðkai
tvarkingas. Tel. 8 613 98 986.
VW GOLF (1999 m., dyzelinas,
800 Lt). Jurbarkas, tel. 8 606
56 709.

p a r d u o d a
AUDI C4 AVANT (1992 m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininiai ir dyz.), AUDI A6 AVANT
(2,6 l), VW PASSAT (1995 m.,
universalus, 1,9 l, TDi, 66 kW)
dalimis. Tauragë, tel. 8 630 12 397.
Automobilinius keltuvus
(maþai naudoti, 2000-4000 Lt).
Koordinavimo stakles (4000 Lt).
Tauragë, tel. 8 685 86 266.
Dygliuotas padangas
NEBRANGIAI (185/65/R14).
Tauragë, tel. 8 646 43 057
OPEL ASTRA (1998 m., 1,4 ir 1,6
l, 16 voþtuvø, benzinas), OPEL
ASTRA (2005 m., 1,7 l, dyzelinas), OPEL VECTRA (2003 m.,
2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL
ZAFIRA (2,0 l, dyzelinas ir 2,2
l, benzinas) dalimis. Tel. 8 699
80 354.
Padangas „Dunlop“ (þieminës,
215/65, R15, 4 vnt., 400 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 612 76 142.
Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus ratlankius (R15, R16, tinka VW
SHARAN, SEAT ALHAMBRA,
FORD GALAXY, AUDI A6,
C4, 5 skyliø), R16 skardinius
(tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas
padangas (su garantija). Tauragë,
tel. 8 655 71 191.

Padangas (naujos, M+S, R15 nuo 135 Lt, R16- nuo 185 Lt, R17
- nuo 200 Lt) ir naudotas þiemines
padangas R13, R14, R15, R16,
R17, R18 nuo 25 Lt. Tauragë,
Topoliø g. 62, tel. 8 610 60 588.
Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas),
RENAULT LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD), MAZDA 626 (1995 m.,
2 l, dyzelinas) dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
RENAULT ESPACE ratus (4
vnt., su padangomis) ir padangas (4 vnt.), sëdynæ (Espace),
RENAULT LAGUNA galiná
dangtá (komplektas). Jurbarkas,
tel. 8 616 41 686.
RENAULT ESPACE (1997 m.,
2,2 TD) dalimis. Jurbarkas, tel. 8
614 41 938.
SEAT ALHAMBRA (1,9 l, TDi),
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, TDi),
CITROEN EVASION (1,9 l,
TD), NISSAN TERRANO (1994
m. 2,4 l, benzinas, RENAULT
ESPACE (1995 m.2,1 l, TD),
SCENIC (1997 m., 1,9 l, TD),
PEUGEOT 406 (1,9 l, 2,1 TD
dalimis. Tauragë, tel. 8 636 91 238.
VW PASSAT (1991 m., 1,6 dyzelinas) dalimis. Tauragë, tel. 8 644
47 346.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.
Þiemines padangas (4 vnt., 195/80/
R14C, maþai naudotos, 1 vnt. - 125
Lt). Tauragë, tel. 8 600 91 464.

p e r k a
FIAT DUCATO (1983 m., dyz.)
variklá. Tel. 8 624 61 478.

p a r d u o d a
Motociklà MK, K-650 (1978 m.),
DNEPR (TA iki 2016 m.) arba
keièia á visureigá su priemoka.
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
Motociklus DNEPR MT-10, MK
(suremontuoti). Tel. 8 675 11 551.
Motorolerá RACER 8 (raudonos
sp., 125 kub. cm, rida - 1200 km,
geros bûklës, TA iki 2016 m.,
draudimas). Tauragë, tel. 8 651
10 010.
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p e r k a
Reikalingas þmogus suremontuoti
ir perrinkti motociklà Jurbarke.
Jurbarkas, tel. 8 688 32 334.

p a r d u o d a
2 vietø melþimo aikðteles.
Kiaulëms metalinius lovius.
Tauragë, tel. 8 639 53 686.
Bulviø kasamàjà (dvivagë, lenkiðka, 2 100 Lt). Galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 650 91 720.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà,
mëðlo kratytuvà, kultivatoriø,
srutveþá, frezà, plûgà (3-4 korpusø), ðienapjovæ, traktoriø T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Cisternà (3 kub. m, naudota, 400
Lt). Tauragë, tel. 8 652 41 073.
Cisternà (metalinë, 25 kub. m, 2
800 Lt). Ðilalë, tel. 8 686 08 124.
Cisternà RÞO (1,9 kub. m, komplektas, vandeniui veþti, su siurbliu), traktoriaus MTZ-50 priekiná
tiltà su ratais, komplektas. Ðilalë,
tel. 8 675 40 152.
Dirþiná ruloniná presà, grûdø
malûnà (7 kW), Tauragë, tel. 8
694 54 543.
Ekskavatoriø JUMZ (didelë
kabina, 8 000 Lt), tinklines
akëèias (600 Lt), kaupikà (3 vagø).
Tauragë, tel. 8 650 86 337.
Grëblá KRONE (380-420 cm).
Tel. 8 682 24 545.
Grûdø malûnus (vienfaziai, trifaziai), burokø tarkas, separatorius, sviestmuðes, dþiovintuvus,
mësmales. Atveþa. Tel. 8 678
48 410.

Grûdø sëjamàjà (4 m ploèio 4 600
Lt), plûgà OVEROM (3 korpusø,
3 500 Lt), grûdø sëjamàjà (2,5 m
ploèio, 2 600 Lt). Tel. 8 688 43 826.
Grûdø sëjamàjà SZ-3,6 (2 500 Lt),
mëðlo kratytuvà ROU-6 (6 tonø,
5 800 Lt), naujà mëðlo ðalinimo
árangà (vidaus 35 m, lauko nuoþulnusis lovys 6 m, grandininis, 10 000
Lt), naujà nuoþulnøjá transporterá
su áranga (4 500 Lt). Tauragë, tel.
8 610 02 860.
Krautuvà prie traktoriaus.
Tauragë, tel. 8 618 82 496.
Krautuvà TROL (yra kauðas,
ðakës. Galima kasti krauti mëðlà
ir ràstus, kabinamas prie traktoriaus galo, siurblys, 5 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.
Kultivatoriø (2,5 m ploèio, su
akëèiomis, 700 Lt), tràðø barstytuvà su kardaniniu velenu (650
Lt), vienos ir dviejø vagø plûgus
(tinka prie T-25, 1 vnt./450 Lt),
árëmintas akëèias (200 Lt). Tel. 8
643 59 268.
Lyginimo volus (1,40 x 0,70 m, 3
vnt., 2 000 Lt), melþimo aikðteles
(2 vietø - 1 500 Lt, 4 vietø - 3 200
Lt). Tauragë, tel. 8 610 02 860.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Padangas MTZ traktoriui, 500 Lt.
Tel. 8 615 22 601.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
110 iki 150 Lt). Tel. 8 657 96 952.
Plûgà (vokiðkas, vartomas, trivagis), kultivatoriø su voleliais (3,85
m ploèio), NÐ50 siurblá, kratytuvo
transporterio dantratá, priekabos
cilindrà. Jurbarkas, tel. 8 616
41 686.

Grûdø malûnà (vienfazis), veþimà
(guminiai ratais). Tauragë, tel. 8
446 41 211.

Plûgà (4 korpusø, vartomas, 8 000
Lt), keltuvà prie traktoriaus (2 000
Lt), ávairius grûdus (1 t - 500 Lt,
didesná kieká galiu atveþti). Tel.: 8
640 24 044, 8 447 47 256.

Grûdø malûnà (originalus,
gamyklinis, nedaug naudotas,
variklis 7,5 kW. Yra papildomø
sietø miltø rupumui reguliuoti, 1
350 Lt). Tauragë, tel. 8 634 98 078.

Plûgus (vokiðki, 4 korpusø, 2 100
Lt), kultivatoriø prie traktoriaus
MTZ (800 Lt), grëblá-vartytuvà
(lenkiðkas, 600 Lt). Tauragë, tel.
8 650 86 337.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, betono gaminių
liejikas, armatūrininkas, tarptautinių krovinių vežimo
transporto priemonėmis vairuotojas, automobilinio
krano operatorius, gamybos darbininkas, statybos inžinierius, pamainos meistras, optometrijos specialistas,
darbų saugos ir sveikatos specialistas, valytojas (turintis
negalią), buhalteris, avarinės tarnybos ir remonto meistras, suvirintojas, barmenas padavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas, grūdų malimo
įrenginių operatorius, kvalifikuotas pieno ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, pardavėjas,
plataus profilio statybininkas, siuvėjas, sunkiasvorio
sunkvežimio vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
padalinio vadovas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: grupinių treniruočių treneris, baldų gamybos meistras, tarptautinio krovinių vežimo vairuotojas,
apskaitininkas(-ė) – užsakymų priėmėjas(-a), tinkuotojai, plytelių klojėjai, dažytojai, siuvėjas, degalinės
operatorius, degalinės operatorius-pardavėjas, metalo
šlifuotojai, kelininkai, pardavėjai- kasininkai, C kat.
vairuotojas, transporto specialistas, fasavimo įrengimų
operatoriai, elektrikas, elektrikas-automatikas, bokštinio krano operatorius, darbininkas, barmenas, parduotuvės darbuotojas, automobilių šaltkalvis, vadybininkas,
chemijos mokytojas, pardavėjas konsultantas, kineziterapeutas, valytojas (neįgaliam asmeniui) Tauragėje,
laiškininkas, vairuojantis automobilį Skaudvilėje, automobilių šaltkalvis, serviso vadovas, lengvųjų automobilių kėbulų paruošėjas, vadybininkas – apskaitininkas,
krovininio krano(hidromanipuliatoriaus) operatorius,
automechanikas-montuotojas.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingas virėjas, SPA terapeutas,
palapinių surinkėjai/išrinkėjai.
Vokietijoje reikalingi asmens priežiūros darbuotojai.
Danijoje reikalingi suvirintojai.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai.
Airijoje reikalingi slaugytojai.
Čekijos Respublikoje reikalingi vairuotojai (C, E
kategorijų).
Švedijoje reikalingi virėjai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius sekretorius, konditeris,
elektrikas, technikas, svėrėjai, gamybinių patalpų
valytojas, grindinio klojėjas, langų ir (arba) durų
montuotojas, logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, medienos
ruošos darbuotojas, traktorininkas, miško medelyno
darbininkas, nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis
darbininkas, stalius, santechnikas, parduotuvės padalinio vadovas, pardavėjas, pastatų remontininkas, personalo atrankos specialistas, prekybos salės darbuotojas,
reklamos pardavėjas, siuvimo technologas, pagalbinis
darbininkas, pjūklų galąstojas, pastatų remontininkas,
tekstilės pluošto karšimo mašinų operatorius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, etikečių
klijuotojas (rankomis), grindinio klojėjas, gydytojo
odontologo padėjėjas, išmėsinėtojas, krovikas,logistikos
specialistas [vadybininkas], miškų ūkio darbininkas,
mėsos perdirbimo įrenginių operatorius, nekilnojamojo
turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės
darbininkas,operatorius pakuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pastatų apšiltintojas,
pastatų remontininkas, personalo atrankos specialistas,
restorano virėjas, sandėlininkas, skerdikas, stalius
montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tiekimo sandėlio krovikas,
traktorininkas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų
virtuvę), šaltkalvis suvirintojas, žemės ūkio mašinų
mechanikas, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių plovėjas, bendrųjų statybos darbų vadovas, darbų saugos inžinierius,
elektrikas, geografijos mokytojas, katilinės kūrikas,
kiemsargis, mechanikos inžinierius, metalų apdirbimo
technologas, muzikos mokytojas, nekilnojamojo turto
agentas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, plataus profilio
statybininkas, sandėlininkas, santechnikas, siuvimo
mašinų remontininkas, siuvėjas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tiekimo
sandėlio krovikas, tinklo analitikas, turto agentas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdžių klojėjas,
virėjas, vyriausiasis kasininkas, šaltkalvis santechnikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: baldų pramonės darbininkas, elektrikas,
grafikos dizaineris, katilinės kūrikas, laiškininkas,
nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, pardavėjas, plataus profilio statybininkas, sandėlininkas,
tiekimo agentas [vadybininkas], valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas, gydytojas radiologas, medicinos gydytojas, mėsos išpjaustytojas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
sodininkystės ir daržininkystės ūkio derliaus nuėmėjas,
pardavimo agentas [vadybininkas], personalo atrankos
specialistas, psichologas, siuvėjas, skerdikas, turto
agentas, vaikų ligų gydytojas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas,
akmens šlifuotojas, antrasis mechanikas, apdailininkas,
apgyvendinimo paslaugų administratorius, aplinkos
tvarkytojas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, atskirų minkštųjų baldų gamintojas, auklėtojas, autobuso vairuotojas, automatikos įrangos
derintojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių
plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas
padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, betonuotojas, bokštinio krano

operatorius, buhalteris, buhalteris apskaitininkas,
darbininkas aukštybininkas, darbų mokytojas, darbų
saugos organizatorius, degalinės operatorius, dietistas,
drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas,
elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromonteris, elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas, floristas,
frezuotojas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos
meistras, geodezijos inžinierius, gestų kalbos vertėjas,
gydytojas neurologas, gydytojas psichiatras, gydytojas
psichoterapeutas, greitojo maisto ruošimo darbuotojas,
grindinio klojėjas, ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas, indų plovėjas (rankomis), informacinių
technologijų sistemų administratorius, informacinių
technologijų technikas, įmonės vadovas, jūreivis, jūros
priekrantės žvejys, jūrų laivų inžinierius, juvelyras,
kasininkas, katilinės kūrikas, kelio darbininkas, kelių
remontininkas, kepėjas, kirpėjas, komercijos direktorius,
konditeris, krano operatorius, kranininkas, krovikas,
krovikas rūšiuotojas, krovinių tvarkytojas, kvalifikuotas
šiltnamio darbininkas, laiškininkas, laivavedys, laivo
korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, laivo virėjas, laivų
judėjimo informatorius, langų ir (arba) durų montuotojas, logistas, logistikos specialistas [vadybininkas],
logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas, manikiūrininkas, masažuotojas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas
remontininkas, mechanikos inžinierius, mechanizatorius, medienos apdirbėjas, metalinių gaminių surinkėjas,
metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, metalo apdailininkas, metalo įkrovos
ruošėjas, metalo šlifuotojas, miškininkystės specialistas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, nekvalifikuotas žvejybos darbininkas, operatoriaus padėjėjas, operatorius pakuotojas,
optikos reikmenų pardavėjas, oro transporto paslaugų
tvarkytojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavėjas kontrolierius, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, paslaugų kokybės kontrolierius, pastatų apšiltintojas, pastatų dažytojas, pastatų
elektros instaliacijos elektrikas, pastatų remontininkas,
pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas, pašto
padalinio vadovas, personalo atrankos specialistas,
personalo padalinio vadovas, personalo specialistas
[vadybininkas], plataus profilio statybininkas, plieninių
konstrukcijų surinkėjas [montuotojas], plytelių klojėjas,
prekių fasuotojas, prekybos brokeris, prekybos padalinio
vadovas, prekybos salės darbuotojas, prekybos salės
vadybininkas, privatus dainavimo mokytojas, privatus
šokių mokytojas, projekto vadovas, restorano virėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skardininkas,
socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
stalius, stalius dailidė, statybos inžinierius, stogdengys,
stogdengys skarda, stropuotojas, sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo ir dujinio pjaustymo įrangos derintojas,
suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, šaldymo
ir oro kondicionavimo įrangos mechanikas, šaltkalvis,
šaltkalvis elektrikas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tautinių šokių šokėjas,
techninės priežiūros inžinierius, techninis pardavimo
atstovas, technologijos mokytojas, telekomunikacijų
įrangos montuotojas, tiekėjas, tiekimo sandėlio sandėlininkas, tinkuotojas, traktorinio krano operatorius,
transporto priemonių medinių kėbulų meistras, turizmo
vadybininkas, turto vertintojas, ūkvedys, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis), vamzdžių
klojėjas, vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių
montuotojas, viešbučio patarnautojas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, virėjas, vyriausiasis buhalteris, zoologijos
sodo gyvūnų prižiūrėtojas, žemės ūkio specialistas,
žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administracijos sekretorius, apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis, bendrosios praktikos
slaugytojas, buitinių prietaisų taisytojas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, krovikas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivų statybos technikas,
lopšelio-darželio auklėtojas, nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, plataus profilio
staklininkas, plataus profilio statybininkas, siuvėjas,
statinių dažytojas, suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų
technikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, žuvų
darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, ekskavatoriaus mašinistas, gaterininkas,
kepėjas, kineziterapeutas, konditeris, nekvalifikuotas
apdirbimo pramonės darbininkas, pagalbinis darbininkas, prekybos salės darbuotojas, švietimo įstaigos
vadovas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas,
kepėjas, kiemsargis, lopšelio-darželio auklėtojas,
nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pardavėjas, pardavimo agentas [vadybininkas], pastatų remontininkas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, apsaugos darbuotojas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, degalinės operatorius,
kelio darbininkas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas,
laiškininkas, medienos apdirbimo mašinų operatorius,
mėsininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas,
pagalbinis darbininkas, pakuotojas, pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], parduotuvės
kasininkas, pastatų remontininkas, plataus profilio
statybininkas, viešosios nuomonės apklausos statistikas,
žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, apsaugos darbuotojas, degalinės operatorius,
elektrikas, elektros inžinierius, logistikos specialistas
[vadybininkas], nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis
darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pastatų
apšiltintojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, autovežio vairuotojas,
elektrikas, fasadų montuotojai, gydytojas echoskopuotojas, gydytojas otorinolaringologas, kredito
tarpininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, NT
agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkė/-as, pagalbinis
darbininkas - baldžius, pardavėjas, remontininkas,
siuvėjas operatorius (-ė), virėjas, visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
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JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), IKI cento kasininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį, metalo
poliruotojas (-a) - šlifuotojas (-a), nekilnojamo turto
agentas(-ė), NT agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkė/as, pagalbinis statybininkas, pardavėjas kasininkas,
personalo atrankos specialistas, remontininkas, šiltnamio pagalbinis darbuotojas; (-a), taksi vairuotojas,
vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: betonuotojas, darbininkas, fermos
operatorius, naktinis fermos operatorius, nekilnojamo
turto agentė(-as), nekilnojamojo turto agentė,-as, NT
agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkė/-as, padavėjas
barmenas, pagalbinis darbininkas, pavaduojantis pašto
viršininkas (0,6 etato), personalo atrankos specialistas,
ričiuotojas, siuvėjas operatorius (-ė), šakočių kepėjas,
taksi vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: automobilių plovėjas, inžinierius-energetikas, inžinierius radiotechnikas, maisto produktų
gamybos technologas, nekilnojamojo turto agentė,-as,
NT agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkė/-as, remonto
ir apdailos darbai Vokietijoje, siuvėjas operatorius (-ė),
šaltkalvis- suvirintojas, taksi vairuotojas, tarptautinių
krovinių pervežimų vairuotojas, turizmo paslaugų
organizatorius.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas (-a),
architektas, automobilinio krano operatorius, automobilių pardavėjas-konsultantas (-ė), barmenas - padavėjas,
bendrabučio auklėtojas, betonuotojas - dailidė, buhalteris (-ė), fasadų šiltintojas, gamybos vadovas (-ė), geodezininkas, geografijos mokytojas, klientų konsultantas
(-ė) latvių kalba, maisto produktų gamybos technologas,
medvežės operatorius, nekilnojamo turto agentas(-ė),
nekvalifikuotas miško darbininkas, NT administratorius
(-ė), NT agentas-brokeris(-ė), NT tarpininkas, NT
vadybininkė/-as, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
pardavėjas kepėjas, pastatų remontininkas, personalo
atrankos specialistas, siuvėjas, sukirpėjas (-a), sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas elektra ir
dujomis, taksi vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, turizmo
vadybininkas, vadybininkas, vairuotojas, virėjas, vyr.
buhalterė (-is), žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apklausų atlikėja (-s),
apsaugos darbuotojas (-a), automobilių šaltkalvis,
barmenas, barmenas padavėjas, cecho darbuotojas (-a),
durų ir langų gamybos konstruktorius, ekskavatoriaus
mašinistas, ektrotechnikas, elektrotechniko padėjėjas,
fasuotojas, formuotojas, gamybos technologas, kepėjas
(-a), konsultantas kasininkas, kosmetikos konsultantas,
krovikas, laiškininkas, langų šlifuotojas, maisto gamybos padalinio vedėjas (-a), maisto gamybos technologas,
mechanikas, NT agentas (-ė), NT agentas-brokeris (-ė),
NT vadybininkė (-as), padavėjas barmenas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas (-a), pardavimo vadybininkas
(-ė), pastatų apšiltintojas, pastatų remontininkas, personalo vadybininkas (-ė), prekių grupių vadybininkas,
prekių priėmėjas, reklaminės spaudos platintojas,
rinkodaros vadybininkas, sąnaudų įvertinimo inžinierius, santechnikas suvirintojas, siuvėjas (-a), baldų
aptraukėjas, karkasų surinkėjas, stalius staklininkas
baldu gamyboje, statybos darbų vadovas, stogdengys,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, techninio serviso vadybininkas/ė, transporto vadybininkas, vadybininkas, vairuotojas, valytoja
(-as), virėjas (-a), virėjas arba virėjo padėjėjas, virėjo
padėjėjas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: aktyvus pardavimų vadybininkas, apdailininkas, apdailininkas - statybininkas, apklausų
atlikėja (-s), apsaugos darbuotojas, autobuso vairuotojas, automatikos derintojas, automobilių plovėjas,
autošaltkalvis, baldų aptraukėjas, baldų dažytojas, baldų
gamintojas, baldų gamintojas-konstruktorius- technologas, buhalteris - vadybininkas, cecho darbuotojas (-a),
darbininkas, darbų vadovas (-ė), džiovyklos operatorius
- kūrikas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
fasadų apšiltintojas/statybininkas, kasininkas-pardavėjas (-a), kėbulo paruošėjas ir dažytojas, kepimo
linijos darbininkas, orpusinių baldų projektuotojas,
medienos apdirbimo staklininkas, nekilnojamo turto
agentas, nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė),
nekilnojamojo turto vadybininkė/-as, nekvalifikuota (-s)
darbuotoja (-s), nekvalifikuotas statybos darbininkas,
operatorius (-ė), padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pardavėja, (-as), pardavėjas - konsultantas, pardavimų
vadybininkas (-ė), pašto lydėtojas, plastikinių langų
montuotojas, plataus profilio statybininkas, priėmėjas
- surinkėjas, reklamos dizaineris, remonto ir apdailos
darbai Vokietijoje, sandėlio drabuotojas, siuvėjas (-a),
baldų aptraukėjas, karkasų surinkėjas, stalius, stalius
staklininkas, suvirintojas, šaltkalvis-remontininkas,
šiltnamio pagalbinis darbuotojas; (-a), vadybininkaspardavėjas, vairuotojas-espeditorius, valytoja, (-as),
vamzdynų suvirintojas, vilkiko vairuotojas, virėjas
(-a), vyr. operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, aplinkos tvarkytojas,
architektas, automobilių mechanikas, autošaltkalvis,
autošaltkalvis, barmenas padavėjas, betonuotojas,
buhalteris (ė), buitinių prietaisų remontininkas, cecho
darbuotojas (-a), darbininkas, darbų vadovas (-ė),
elektrikas, elektromontuotojai, elektromontuotojas,
gydytojas odontologas, grindinio klojėjas, inžinierius,
-ė, konditeris, kurjeris, mūrininkas, nekilnojamo turto
agentas(ė), nekvalifikuotas statybų darbininkas, NT
agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkas (-ė), odontologo padėjėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
darbininkas-virėjo padėjėjas, pardavėjas, pardavimų
vadybininkas (-ė) salone 0,5 etato, pieno supirkėjas
(-a), prekybos centro direktorius, projektų vadovas,
-ė, rąstininkas, remontininkas, sandėlio darbuotojas,
santechnikas, siuvėjas, siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas,
karkasų surinkėjas, sunkvežimio vairuotojas, šaltkalvis
remontininkas, šiltnamio pagalbinis darbuotojas; (-a),
tarptautinių pervežimų vairuotojas, traktorininkas - ekskavatorininkas, ūkio darbininkas, užsakymų priėmėjas/a, užsakymų vadybininkas (-ė) lenkų k., vadybininkas,
vairuotojas-ekspeditorius, vertėjas, vidaus plytelių
klojėjai, virėjas, vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.

2014 10 10 Nr. 41

17

Priekabà 2PTS-4 (didþioji, ant
þiedo, nauji metaliniai bortai,
stabdþiai, elektra, dokumentai).
Tel. 8 617 15 920.
Priekabà ir puspriekabæ. Ðilutë,
tel. 8 682 10 432.
Purkðtuvà (300 l, 700 Lt), traktoriø T-25A (1995 m., 1000 motoval., 14 700 Lt), bulviø kasamàjà
(2 vagø, lenkø g-bos, 2 200 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 654 82 813.
Sunkiàsias akëèias ir kultivatoriø
prie T-25. Jurbarkas, tel. 8 602
93 078.
Ðakniavaisiø tarkavimo maðinà,
rankiná pieno separatoriø, traktorines akëèias, metalinius lovius, vienfazá melþimo agregatà, cinkuotà
statinæ (200 l). Tauragë, tel. 8 653
19 049.
Traktoriaus T-16 ðoninæ rato
pavarø aðá su dangteliu, tarpinæ ir
movà. Iðminamos sankabos fiksatoriø, aðelæ. Galinio rato ratlanká.
Tauragë, tel. 8 631 82 118.
Traktoriaus T-40 priekiná varomà
tiltà, traktoriaus MTZ-80 ir T-40
variklius. Tauragës r., tel. 8 613
34 236.
Traktoriø MTZ-820 (2004 m.).
Tel. 8 615 22 601.

Mûrininkas - darbo. Tauragë, tel.
8 652 01 184.

Traktoriø MTZ-80 (techniðkai
tvarkingas, naujos padangos, 8 500
Lt). Tel. 8 656 20 466.

Stogdengys, mûrininkas, patyræs
meistras ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 638 49 199.

Traktoriø (japoniðkas, 17 AG,
frezas, svoriai, registruotas, TA,
draudimas). Jurbarkas, tel. 8 690
52 762.

Vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630 44 679.
Vyras ieðko darbo, kapoja malkas,
gali atlikti kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 630 24 995.

Traktoriø FENTA 610 (33 500
Lt), plûgà (3 korpusø, vartomas,
7 500 Lt), mëðlo krautuvà (4 600
Lt). Tel. 8 447 78 163.
Traktoriø MTZ-50 (su MTZ-80
varikliu, 7 000 Lt), traktoriø
MTZ-82UK (15 200 Lt). Tel. 8
646 39 686.
Traktoriø T-25 (11 500 Lt), mëðlo
kratytuvà (5 tonø, 4 200 Lt), kultivatoriø (3,5 m, 3 200 Lt). Tel. 8
682 43 036.
Þemës frezà (2 300 Lt), traktoriø
T-25 (8 000 Lt), plûgus (2 korpusø, vartomi, 2 200 Lt), mëðlo
kratytuvà (4 300 Lt), bulviø kombainà BOLEK (9 500 Lt), þolës
smulkintuvà ORKAN (2 800 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 674 44 561.

p e r k a
Bulviø sodinamàjà (lenkø g-bos,
2 vagø, tvarkingà). Ðilalë, tel. 8
641 07 809.
Cisternà (metalinæ, nuo 2 iki 10
kub. m). Tel. 8 617 44 713.
Traktoriaus A4 ALTAJ variklá.
Tauragë, tel. 8 638 67 185.
Traktoriui DT-75B: naujus
vikðrus, varanèiàsias þvaigzdes.
Varanèiàsias grandines E-304.
Tel. 8 686 93 410.
Traktoriui JUMZ mëðlo ðakes,
traktoriaus T-130 buldozerá, gali
bûti be ðlaunø. Traktoriaus KA-71
hidraulio cilindrà, pavarø dëþæ.
Tauragë, tel. 8 616 24 547.

d o v a n o j a
Dovanoja raguoèiø mëðlà. Tel. 8
674 01 521.

Siûlomas ilgalaikis darbas
Anglijoje.

Darbo paskirtis: reklamos
iðneðiojimas.
Suteikiame gyvenamà plotà.
Atvykstanèius pasitinkame.
Atsiskaitome kiekvienà savaitæ.
Tel. 8 671 66 826 (Lietuvoje).
Tel. +447 886 139 565
(Anglijoje).
Darbas ne Londone.

Kloju laminatà, galiu iðpjauti
privatø miðkà. Ðilalë, tel. 8 612
77 924.

Reikalingas vieniðas þmogus, galintis dirbti ir gyventi pas ûkininkà.
Ðilalë, tel. 8 672 04 892.
+Autoservisui reikalingi: automechanikas, padangø montuotojas. Tauragë, tel. 8 657 76 007.
+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611 24
936.
+Reikalingas automobilio këbulø
paruoðëjas daþymui, visos socialinës garantijos. Arba iðnuomojama darbo vieta. Tauragë, tel. 8
686 64 561.
+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85
630.
+Reikalingi mûrininkai ir vidaus
apdailà atliekantys darbininkai.
Darbas Belgijoje. Legalus.
Apgyvendiname. Uþmokestis
1 val. - 6 EUR. Tel. +32 4884
36 474.
Ieðkau apdailos darbus atliekanèio
meistro. Darbas su medþiu ir
gipsu. Darbas Tauragëje, tel. 8
674 15 638.
Pieno ûkiui reikalingas darbininkas - traktorininkas.
Apgyvendiname. Jurbarko r., tel.
8 650 62 948.
Reikalinga auklë, turinti darbo
patirties, darbui su vaikais, 11
mën. berniukui. Tauragë, tel. 8
638 60 728.

IEÐKOTE DARBO!

Reikalingas autoveþio vairuotojas
C; E kat. dirbti Europoje iki 1,5
mën. arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699 94 302.

Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, darbo.
Tel. 8 654 45 100.

Reikalingas autoelektrikas-diagnostikos meistras Birminghame.
Pivalumai: sugebëjimas remontuoti vaziuoklæ, variklius, virinti.
Kreiptis telefonu: +440 792 866
1121 arba rasykite, uþsienis, tel.
+440 792 866 1121.

Reikalingas þmogus darbui miðke.
Jurbarkas, tel. 8 699 59 553.
Reikalingi pjovëjai ir pagalbiniai
darbininkai dirbti miðke visoje
Lietuvoje. Tel. 8 605 11 982.

40 m. moteris ieðko darbo.
Jurbarkas, tel. 8 605 40 407.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Krovininiu automobiliu veþu:
statybines medþiagas, automobilius, baldus, metalà, ðienà, malkas
ir kt. Keleivinio mikroautobuso
paslaugos. Nemokamai iðveþu
nenaudojamà, senà buitinæ technikà. Tauragë, tel.: 8 655 66 136,
8 446 70 611.

40 m. vyras atlieka vidaus apdailos
darbus. Ilgametë darbo patirtis.
Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.

+Mobiliaisiais juostiniais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna medienà kliento namuose.
Tauragë, tel.: 8 685 69 805, 8 652
42 961.

40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 694 43 425.

+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjaunu medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.

45 m. moteris, dirbusi Vokietijoje
vaikø aukle ir seneliø slaugytoja,
ieðko darbo. Jurbarkas, tel. 8 610
02 662.

+Perku miðkà. Atsiskaitymas
grynais (litais, eurais). Be
tarpininkø. Mokësiu porà tûkstanèiø litø daugiau, nei jûsø
pirkëjas. Tel. 8 656 99 549.

50 m. moteris gali pasaugoti
vaikutá. Tel. 8 638 05 011.
55 m. moteris ieðko auklës arba
seneliø priþiûrëtojos darbo.
Jurbarkas, tel. 8 638 27 166.
56 m. moteris ieðko darbo. Gali
priþiûrëti senelius ar vaikà, dirbti
valytoja, pagalbine darbuotoja.
Jurbarkas, tel. 8 639 55 962.
Apdailininkës ieðko darbo.
Jurbarkas, tel. 8 651 12 723.
Ieðko darbo, kasa ir valo ðulinius,
suranda vandená. Tauragë, tel. 8
691 45 548.
Moteris ieðko auklës darbo, gali
slaugyti senelius, priþiûrëti namus.
Tauragë, tel.: 8 446 70 884, 8 636
09 611.
Moteris ieðko darbo, gali masaþuoti. Tauragë, tel. 8 677 79 008.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti senyvo amþiaus þmogø, gali
kartu gyventi. Tauragë, tel. 8 630
44 679.

+Remontuoju ðaldytuvus, skalbimo maðinas, dþiovykles. Atlieku
smulkius santechnikos ir elektriko
darbus. Tel. 8 607 08 923.
+Valo kaminus, krosnis. Tel. 8
676 52 573.
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. El. p.
www.Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83
265, 8 616 08 020.
Atliekame ávairius vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 691 49 881.
Atliekame skardinimo darbus, lietvamzdþiai, vëjalentës, pakalimai
ir kita. Tel. 8 631 66 119.
Atliekame ávarius statybos bei
vidaus apdailos darbus (mûrijimas, tinkavimas, gipsas, plyteles,
glaistymas, daþymas, smulkûs
staliaus darbai ir daug kitø).
Tauragë, tel. 8 645 26 527.

Atliekame statybos bei vidaus apdailos darbus (mûrijimas, tinkavimas, gipsas, plyteles, glaistymas,
daþymas, durø bei langø montavimas ir kt. darbai. Tel. 8 645 26 527.
Brangiai perka ávairø miðkà. Tel.
8 651 39 039.
Cheminis baldø, kilimø bei kiliminiø dangø valymas. Tauragë, tel.
8 651 71 376.
Gaminame pirties krosneles, viralines (kietojo kuro, ið 4, 5, 6 mm
metalo, su nerûdijanèia vandens
talpykla. Galime atveþti. Kaina
nuo 699 Lt/202,44 Eur iki 1199
Lt/347,25 Eur). Audrius, tel. 8
647 29 620.
Grindø betonavimas vokiðka
áranga. Tel. 8 685 28 900.
Juostiniu gateriu pjaunu medienà
uþsakovo namuose. Tauragë, tel. 8
614 74 903.
Kroviniø perveþimas su kranu
- manipuliatoriumi. Veþu þvyrà,
malkas, medienà, ávairius krovinius. Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
MONTUOJAME VISØ
TIPØ ÞIDINIUS, ÁDËKLUS,
PRISTATOMUS KAMINUS,
PIRTIS. PERTVARØ
DAUÞYMAS. ÐILDYMO
KATILAI. SANTECHNIKOS
PASLAUGOS. Galima iðsimokëtinai. Tel. 8 685 58 545.
Padedame sutvarkyti dokumentus baigtos ir nebaigtos statybos
namø, sodø ir kitø statiniø pridavimui, áteisinimui. Atliekame
statiniø kadastrinius matavimus
(inventorizacija). Kaunas, tel. 8
698 75 222.
Perka brandþias egles, puðis.
Moku iki 50 000 Lt uþ 1 hektarà.
Taip pat perku iðsikirtimui. Tel. 8
646 44 279.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai.
Atlyginimas, gali bûti ðeima,
apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Stogø dengimas. Karkasiniai
pastatai. Priestatø statymas ir kiti
darbai. Tel. 8 628 52 537.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá
ir kitus krovinius iki 12 tonø.
Yra kranas. Jurbarkas, tel. 8 676
87 593.
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Horoskopai
p
Meilės reikalai
savaitės pradžioje
eisis nekaip. Santykiai su partneriu bus įtempti, atrodys, kad
atsidūrėte aklavietėje. Kol
kas susilaikykite nuo radikalių sprendimų. Trečiadienį ir
ketvirtadienį veikiausiai teks
spręsti giminaičių problemas.
Prireiks jūsų patyrimo ir specialaus išmanymo. Savaitgalį
pasistenkite kur nors išvykti,
tik venkite sraunaus vandens.
Pirmosiomis savaitės dienomis
bus patogiausia
šeimai ar kolektyvui pranešti apie savo naujus
planus ar idėjas. Savaitės
viduryje būsite nusiteikęs filosofiškai, o gal romantiškai.
Labiau pasitikėkite intuicija.
Jei būsite pernelyg emocingas
ir neatidus artimiesiems, savaitgalį galite turėti problemų
šeimoje.

ateinanèiai savaitei (10-13 - 10-19)

Prasideda nauja jūsų karjeros
fazė, ilgainiui
leisianti pasiekti
taip trokštamų aukštumų.
Nepasigailėsite pirmomis
savaitės dienomis visas jėgas
skyręs profesinei veiklai.
Tiesa, diplomatiškumu ir
lankstumu nepasižymėsite,
sunkiai suvoksite, iš kur vėjas
pučia. Savaitgalį namuose
tikriausiai liksite nesuprastas.
Jei galite, praleiskite laiką kur
nors kitur.
Pirmoje savaitės pusėje laukia
svarbus ir atsakingas pokalbis
su įtakingais žmonėmis ar
žmogumi, galintis lemti jūsų
socialinį statusą ar materialinę gerovę. Labai daug kas
priklausys nuo jūsų sugebėjimų pateikti save tinkamoje
šviesoje. Savaitgalį gali kiek
sušlubuoti sveikata, tačiau tai

neturėtų trukdyti jums gerai
pailsėti ar atsiduoti kūrybai.
Artėjanti savaitė palanki imtis
naujų, lig šiol dar
neišmėgintų darbų. Pasiruoškite operatyviai
reaguoti į greitai besikeičiančią
situaciją, priimti naujas žaidimo taisykles. Gali tekti skubiai
kažkur išvykti. Draugai padės,
ypač antroje savaitės pusėje,
gal net ir finansiškai. Daug
kas priklausys nuo jūsų paties
iniciatyvumo, ypač trečiadienį
ir ketvirtadienį. Penktadienis
- tinkama diena tvarkyti svarbius dokumentus, pasirašinėti
sutartis ir panašiai.
Įtempto, bet ir
produktyvaus darbo savaitė, ypač
pirmoji jos pusė.
Nustosite dūsauti ir pavydėti
kitiems, atvirkščiai, pats turite
visus šansus tapti sektinu pa-

vyzdžiu. Artėjant savaitgaliui
ims rastis nuovargio ženklai,
iniciatyvos bus skubotos. Nuo
ketvirtadienio verčiau lėtinti
tempą, o savaitgalį skirti tik
poilsiui.
Savaitė turėtų
būti rami, maloni,
be netikėtų sukrėtimų. Asmeniniame gyvenime nieko naujo,
tarnyboje gali atsiverti įdomios perspektyvos. Finansinė
ir materialinė padėtis nesikeis,
ypač jei ji labai bloga arba
labai gera. Seksis antradienį,
trečiadienį ir penktadienį.
Šeštadienį saugokitės apgaulės
ir provokacijų.
Savaitės pradžioje būsite kaip
niekad nereiklus
sau ir kitiems.
Galėtumėte puikiai praleisti
laiką su draugais. Savaitės
viduryje būkite atsargus - į
jūsų gyvenimą bandys brautis
seni ir negeidautini pažįstami,
su kuriais jau manėte visiškai

nutraukęs bet kokius santykius. Pasistenkite likti ramus
savaitgalį, kai šeimos nariai
demonstruos savo tariamą
nepriklausomybę.
Vertindamas naują verslo planą ar
kokį kitą projektą,
klausykite savo
intuicijos - šią savaitę ji jūsų
neapvils. Savaitės viduryje pagaliau turėtų stabilizuotis jūsų
finansinė padėtis. Išnaudokite
kiekvieną galimybę plėsti savo
verslą ar profesinės veiklos
ribas - šią savaitę jų tikrai bus.
Turėsite progą perimti iniciatyvą ir įrodyti tikrąją savo vertę.
Pirmadienį ir antradienį padėkite
draugams susidoroti su jų problemomis. Jūsų originalus požiūris sužavės daugelį. Savaitės
viduryje tikriausiai turėsite
sunkumų pats, tad taupykite
nervus ir sveikatą. Šeštadienį
raskite laiko buičiai sutvarkyti ir save palepinti. Visą šią
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savaitę būsite nuolat apsuptas
žmonių, bet tai tikriausiai jums
patiks.
Jei nesnausite,
pirmomis savaitės
dienomis patrauksite svarbių žmonių
dėmesį. Tai gali atsiliepti ateities karjerai. Savaitės viduryje
sulauksite apdovanojimo už
senus gerus darbus, kuriuos jau
būsite beveik pamiršęs. Antroje
savaitės pusėje pasistenkite
arčiau susipažinti su seniai jus
dominančiu asmeniu - galimas
jaudinantis ir romantiškas ryšys.
Jei savo finansinius reikalus patikėsite tvarkyti
kitiems, pirmoje
savaitės pusėje tikriausiai turėsite materialinių nuostolių.
Teks nemažai rūpintis karjeros
reikalais. Turite gerai pasiruošti
kitam žingsniui. Nepamirškite
vienaip ar kitaip padėkoti visiems jums padėjusiems. Savaitgalį laukia maloni poilsinė
kelionė.

JUOKAI

40. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Pakas. Marsala. Ars. Tiaros. Pagairė. Atlanta. Onagras. Bosanova. Amarilis.
Nor. Ala. Kasa. Atak. Samara. Ra. Aga. Basa. Kava. Amis. Arama. Trama. Kam. Mahga. Al.
Garas. Asa. Ratas. Sasi.
Horizontaliai: Oka. Fantomas. Alabama. Asta. „Rama“. Ainai. Asama. Plat. Rara. Arabika.
Ag. Osa. Mar. Lasas. Ka. Atara. Spon. Avila. Anona. Pagavo. TG. Agaragaras. Ir. Tamara.
Raila. Imas. Spėsi. Kasasi.
Pažymėtuose langeliuose: Laikotarpis.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 2 Lt/0,58 Eur. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

— Sëdëkite, sëdëkite, atsistoti
nebûtina, — pasakë senas profesorius, uþëjæs á moterø tualetà.
*****
Du draugai geria ir kalbasi
filosofinëm temom (kaip geriau
numirti):
- Þinai, norëèiau mirti,
ðokdamas su paraðiutu, kol dar
bûèiau ore...
- O að tai norëèiau numirti kaip
mano tëvas: ramiai, be skausmo,
miegodamas... O ne taip, kaip
jo keleiviai...
*****
Kartà Pagrandukas iðvaþiavo
á komandiruotæ, o Bandelë tuo
tarpu buvo jam neiðtikima su
Meduoliu. Dabar Pagrandukas
jau ne Pagrandukas, o Raguolis.
*****
Paauglys klausia moèiutës:
- Moèiut, ar matei mano tabletes, tas su uþraðu „LSD“?
- Velniop tas tabletes, ar matei
drakonus virtuvëj?
*****
– Gydytojau, þiûrëjau televizoriø, ir garsas dingo!
– Kaip dingo,– nesupranta
gydytojas.
– Taigi ásikiðau atsuktuvà á ausá
ir dingo!
– Tai kvailas! Reikëjo giliau
ásikiðti, bûtø ir vaizdas dingæs!
*****
Stovi perone vyrukas, uþdusæs
visas, lydi akimis nuvaþiuojantá
traukiná - prieina kitas, naglà
ðypsenà iðmetæs:

- Tai kà, pavëlavai?..
- Ne blyn, iðgàsdinau - pabëgo!
*****
Skambinu savo draugei:
- Tipo taip ir taip, mano biznis
sudegë, firma uþsidarë...
Gráþtu namo. O jos jau ir
pëdsakai atauðo, visus drabuþius
susirinko. Nu ir velniop! Kam
man merga be humoro jausmo?
*****
Mano vyras dievina picà, o
man lieka dëmës ant marðkiniø.
Gerai, kad yra naujieji skalbimo
milteliai. Áberiu jø ðiek tiek á
teðlà ir vyras nebedievina picos,
o man nebereikia skalbti dëmiø.
*****
Petriukas klausia mamos:
- Mama, ar tiesa, kad mus
maitina Dievas?
- Apskritai, taip.
- O vaikus atneða gandras?
- Þinoma.
- O dovanëles dalina Kalëdø
Senelis?
- Taip.
- Tai pasakyk man, kuriems
galams mes tada laikom tëvà?
*****
Ið restorano iðeina visiðkai
neblaivus vaikinukas ir pradeda
glostyti stovinèiø automobiliø
stogus.
- Kà èia darai?
- Savo maðinos ieðkau.
- Tai ko stogus glostai?
- O mano maðina su ðvyturëliais...
*****

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 - 5 Lt/1,45 Eur) 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. - 5 Lt/1,45 Eur). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 19.30 VAL. Žlibinų kultūros centre
Žlibinų bendruomenei - 10 metų!!!
SPALIO 11 D. 18 VAL. Plungės technologijų ir
verslo mokyklos sporto salėje Plungės rajono stalo
teniso mėgėjų asmeniniai šeštadieniniai „reitingavimo“ turnyras.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
grupės „Liūdni slibinai“ koncertas.
SPALIO 12 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
vakaronė. Groja „Dainai“.
SPALIO 16 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Cirko šou 3D“ programa „Neono planeta“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 16 D. 18 VAL. Kėdainių kultūros centre
spektaklis „24 valandos iš moters gyvenimo“.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI SPALIO 23 D. Kretingos kultūros centre tautodailininko Edvardo Tedevušo Stalmoko tapybos
darbų paroda Vitražo salėje.
SPALIO 10 D. 19 VAL. Šventinis bendruomenės
vakaras „Čia aš gyvenu“ Jokūbavo skyriuje.
SPALIO 10 D. 15 VAL. Popietė „Ateina rudenys
per pievų žiedus“ Kartenos skyriuje.
SPALIO 11 D. 11 VAL. Kretingos kultūros centre
„Oho” kryžiažodžių sprendimo turnyras.
SPALIO 12 D. 20 VAL. Kretingos kultūros centre
šokių vakaras „Kam per 40“.
SPALIO 13 D. 18.30 VAL. Kretingos kultūros
centre „Domino“ teatro komedija apie melą „Tiesa”
(režisierius Marcin Slawinski).
SPALIO 13 D. 19 VAL. Linijinių šokių užsiėmimai
Kūlupėnų skyriuje.
SPALIO 15 D. 18.30 VAL. Kretingos kultūros
centre Egidijaus Radžiaus teatro spektaklis pagal
Romualdo Granausko apysaką „Gyvenimas po
klevu” (režisierius Donatas Žilinskas).
SPALIO 16 D. 11 VAL. Ikimokyklinukų susitikimo edukacinė popietė „Mažieji pumpurėliai“
Kūlupėnų skyriuje.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 18 VAL. Klaipėdos lėlių teatre

KU Menų fakulteto režisūros katedros studentų
lėlių spektaklis suaugusiesiems „Šeršė la fam“ (rež.
Karolina Jurkštaitė).
SPALIO 11 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“ (rež.
Gintarė Radvilavičiūtė).
SPALIO 12 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
lėlių spektaklis „Sudaužytas kiaušinis“ (rež. Gintarė
Radvilavičiūtė).
PALANGOJE
SPALIO 11 D. 19 VAL. „Ramybės“ kultūros centre
Alexander BLUME vienas garsiausių Vokietijos
boogie-woogie, bliuzo ir tradicinio džiazo pianistų
virtuozų ir Maximilian BLUME
KAUNE
SPALIO 10 D. 18 VAL. Kauno kultūros centro
„Tautos namai“ 76-ojo kūrybinio sezono atidarymo
koncertas.
SPALIO 11 D. 18 VAL. Kauno kino studijos kūrybinė grupė pristato premjerą ,,SMETONA” pagal
G.Jankaus pjesę „Kybartų aktai”(rež. Vytautas Balsys)
kino teatre „Romuva”, Laisvės al. 54
RASEINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 12 VAL. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Viduklės filiale susitikimas su rajono literatais „Eilėraštis kalba – aš girdžiu“.
SPALIO 11 D. 11 VAL. Raseinių rajono kultūros
centre Gruzdiškėje žaidynės „Bočia“.
SPALIO 11 D. 12 VAL. Raseinių rajono kultūros
centre Paliepiuose šventė „Rudens gėrybės“.
SPALIO 16 D. 11 VAL. Raseinių rajono kultūros
centre Ariogaloje fotomenininko D. Žvirblio fotografijos darbų parodos atidarymas.
SPALIO 16-27 D. 11-17 VAL. Raseinių rajono
kultūros centre Ariogaloje fotomenininko D. Žvirblio
fotografijos darbų paroda.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
SPALIO 11 D. 15 VAL. Šakių kultūros centre
„Vijūro“ kūrybinės veiklos 50-mečio koncertas
„Zanavykų aplinkinis“.
SPALIO 14 D. 18 VAL. Šakių kultūros centre
JUODOJO HUMORO VAKARAS.
SPALIO 15 D. 11 VAL. Šakių kultūros centre
spektaklis SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI

2014 M. SPALIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Spalio 14 d., antradienis., 18 val.
„Kraujas stingsta venose“
Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas ir solistas Mindaugas Bačkus (violončelė). Solistas Viktoras Gerasimovas (sopraninas). Programoje: Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach,
George Frideric Handel, Giulio Caccini
Bilietai – 30 Lt (8,69 Eur) | Taikomos nuolaidos
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

(pagal brolių Grimų pasaką, nuo 5 m.).
TAURAGĖJE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 14 VAL. Žygaičių universaliame
daugiafunkciame centre
Seminaras „Savikainos skaičiavimas augalininkystės - gyvulininkystės ūkiuose“ lektorė Kristina
Liorentienė
SPALIO 14 D. 9 VAL. Skaudvilės kultūros namuose Konferencija.
SPALIO 15 D. 15 VAL. Batakių kultūros namuose Popietė „Dekupažo paslaptys“.
JURBARKE IR RAJONE
SPALIO 11 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
SPALIO 11 D. 13 VAL. buvusioje Rotulių kontoroje derliaus šventė Rotuliuose.
SPALIO 15 D. 11 VAL. Jurbarko Kultūros Centre
kino filmas „Nematomas frontas“
SPALIO 16 D. 15 VAL. Jurbarko Kultūros
Centre kino filmas „Ozo legendos: sugrįžimas į
Smaragdo miestą“
ŠILALĖJE IR RAJONE
SPALIO 15 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre
Juozo Erlicko koncertas.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros
centre dailės mėgėjų meno parodos pristatymas,
kūrybinė laboratorija II aukštas.
SPALIO 11 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros
centre koncertinis turas ,,Hiperbolė Tribute Band“.
SPALIO 14 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre baltoji komedija VĖJAS TOPOLIŲ VIRŠŪNĖSE.
SPALIO 16 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre Vaido Baumilos koncertinis turas “Coming
Home”.
SPALIO 16 D. 18 VAL. Marijampolės dramos
teatre Augustas Strindbergas. KREDITORIAI.
Tragikomedija.
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ÐIAULIØ
DRAMOS TEATRO
84-ojo SEZONO PRADŽIA
SPALIO MĖN. REPERTUARAS

11 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą. NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius-statytojas, inscenizacijos autorius – J. Vaitkus.
Bilietai: 40Lt.(11.58 €), 30Lt.(8.69€).
12 d. sekmadienis 12 val.
Vienos dalies spektaklis vaikams MIKĖ.
Inscenizacijos autorius ir režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 8Lt.(2,32€).
12 d. sekmadienis 18 val.
Jon Fosse VIENĄ VASAROS DIENĄ. Vienos dalies drama.
Režisierius Albertas Vidžiūnas.
Bilietai: 20Lt.(5,79€), 15Lt.(4,34€), su nuolaida-10Lt.
(2,90€).
PANEVĖŽIO TEATRO „MENAS“ GASTROLĖS
www.teatrasmenas.lt
16 d. ketvirtadienis 12 val.
RAUDONKEPURAITĖ. Vienos dalies spektaklis vaikams.
Režisierius ir inscenizacijos autorius Julius Dautartas.
Bilietai: 8Lt.(2,32€), 7 Lt.(2,03€).
16 d. ketvirtadienis 18 val.
R. Shart MANO ŽMONOS VARDAS MORISAS. Vienos
dalies komedija. Režisierius Vytautas Kaniušonis.
Bilietai: 20Lt.(5.79 €), 16 Lt.(4.63 €).
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.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2014 M. SPALIS
14 D. 18 VAL. Kino filmas „Nematomas frontas“ (nemokamas).
14 D. Alfonso Čepausko paroda „Kelionių miražai“.
15 D. 18 VAL. Miniatiūrų komedija „Abstinento pagirios“.
Bilieto kaina 25 Lt (7.24 EUR).
16 D. 18 VAL. Kelmės Mažojo teatro spektaklis „Čičinskas“.
Bilieto kaina 10 Lt (2.90 EUR).

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Dariaus ir Girëno g. 3, tel. 8 446 79 974. Kasa dirba nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio visà savaitæ 12–15 val. ir 16–19 val. Penktadiená –
nuo 12–15 val., nuo 16 iki 18 val. Ðeðtadiená ir sekmadiená valandà
prieð koncertà, jeigu tà dienà renginys.

10 d., penktadienis, 18.30 val.
Teatro kolonų salė. „Miuziklų MIXtūra“. 1 dalies koncertas .
Bilieto kaina – 22 Lt (6,37 €).

2014 SPALIS

11 d., šeštadienis, 18.30 val.
Viačeslavas Ganelinas, Sigitas Geda „Velnio nuotaka“.
2 veiksmų miuziklas.
Iki rugsėjo 28 d. bilieto kaina – 23 Lt (6,66 €), vėliau – 32
Lt (9,27 €).
12 d., sekmadienis, 12.00 val. „Tinginėlių kaimas“.
1 dalies muzikinė pasaka vaikams pagal V. V. Landsbergio
knygą „Tinginių pasakos“.
Bilieto kaina – 15 Lt (4,34 €).
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
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
ÞVEJØ RÛMUOSE, KLAIPËDOS DRAMOS TEATRO REPETICIJØ SALËJE IR GASTROLËSE

2014 SPALIS
Spalio 10 d. 18 val.
PREMJERA! Y.Reza „Po atsisveikinimo“, 2-jų dalių
spektaklis (pašnekesiai Luaro dvare). Rež. A.Vizgirda.
Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 11 d. 18 val.
P.Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“, 2-jų dalių
spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 15 d. 18 val.
GASTROLĖS Varėnoje! M.Gavran „Poros“, 1-os dalies
sceninė mozaika. Rež. R.Kudzmanaitė. Dalyvauja V-ajame
DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS PROFESIONALIŲ TEATRŲ
FESTIVALYJE. Varėnos kultūros centras, Varėna.
Spalio 18 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
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