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TAURAGĖ

LIETUVOJE

2015 metų PSDF biudžetas didėja
6,6 proc.
Ministrų kabinetas pritarė 2015 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo
(PSDF) biudžeto projektui. Kitų metų PSDF biudžetas sudaro 4,7 mlrd. litų
(1,4 mlrd. eurų). Lyginant su 2014 m. PSDF biudžetas didėja 6,6 proc. arba
292,3 mln. litų. Toks augimas rodo, kad situacija sveikatos priežiūros sektoriuje gerėja. Vyriausybėje patvirtintas PSDF biudžeto projektas artimiausiu
metu bus svarstomas Seime.
Padidinus sveikatos paslaugų bazinių kainų balo vertę nuo 0,93 lito iki
mažiausiai 0,97 lito, 2015 m. su gydymo įstaigoms už pacientams suteiktas
paslaugas bus atsiskaitoma didesniais įkainiais nei iki šiol. Tai reiškia, kad
bus galima suteikti daugiau pacientams reikalingų paslaugų, gerės jų prieinamumas, tikėtina, kad trumpės ir eilės gydymo įstaigose. Ypač svarbu,
kad, esant didesniam finansavimui, bus kompensuojama daugiau reikiamų
gydymo paslaugų, pacientams būtinų vaistų bei modernių gydymo būdų.

Ministrai sutarė, kiek žuvų bus galima
sužvejoti kitais metais Baltijos jūroje
ES Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Liuksemburge pasiektas politinis sutarimas dėl bendrų
leidžiamų sužvejoti tam tikrų žuvų kiekių Baltijos
jūroje ir menkių žvejybos 2015 metams.
Remiantis pasiektu politiniu sutarimu, kitais
metais Baltijos jūroje žvejai galės sugauti daugiau strimelių (Centrinėje Baltijos dalyje – 45
proc.), o šių išteklių žvejyba atitiks didžiausio
tausios žvejybos laimikio lygį. Sutarta 11 proc. sumažinti šprotų žvejybos
kvotą, o štai plekšnių žvejybos galimybės liks tokios pat, kaip ir 2014 m. Siekiant atkurti lašišų išteklius, jų žvejybos pagrindiniame Baltijos jūros baseine
galimybės sumažintos 10 proc. Kitiems metams nustatytos ir mažesnės
menkių išteklių žvejybos galimybės – valstybės narės nutarė rytinių menkių
kvotą mažinti 22 proc., o vakarinių – 6,6 proc.
Kaip ir kasmet, sutarta riboti menkių žvejybos galimybes – leidžiamų žvejoti
dienų skaičius paliktas toks pat, koks buvo 2014 m. (147 dienos vakarinėje
ir 146 dienos rytinėje Baltijos jūros dalyje).

Už valstybės išperkamą žemę –
lygiavertis miško plotas kaimo
vietovėje
Seimas priėmė Žemės ūkio ministerijos parengtas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, įsigaliosiančias
2014 m. lapkričio 1 d., kuriose įtvirtino papildomą atlyginimo už miestų
teritorijose esančią valstybės išperkamą žemę būdą – atlyginimą lygiaverčiu
miško plotu kaimo vietovėje.
Pakeistame įstatyme galimybė už valstybės išperkamą žemę, turėtą mieste,
atlyginti lygiaverčiu miško plotu iš laisvos valstybinės žemės fonde esančių
valstybinių miškų, rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti, kaimo vietovėje
numatyta ne tik tiems piliečiams, kuriems dar nepriimtas sprendimas dėl
nuosavybės teisių atkūrimo į minėtą žemę, bet ir tiems piliečiams, kuriems
toks sprendimas priimtas, tačiau neįvykdytas.

Vilniuje kuriamas išskirtinis
technologijų parkas
Vilnius planuoja įkurti analogų
Europoje neturintį technologijų
miestelį „Vilnius Tech Park“ ir
pradėti istorinio parko rekonstrukciją. Viename iš prestižinių
sostinės rajonų veiks technologijų centras, kuriame įsikurs
daugybė startuolių, tarp jų vienos iš pirmaujančių Baltijos įmonių „StartupHighway“ biuras, aktyviausia regiono įmonė „VC – Practica Capital“,
ryškiausia Lietuvos žvaigždė „Vinted“, pasaulinė žaidimų kūrėja „Game
Insight“, investicinė bendrovė „IMI.VC“ ir kt. Tokia būsimo technologijų
parko projekto koncepcija, leisianti Vilniui tapti Rytų ir Centrinės Europos
Silicio slėniu, pristatyta šiandien „Live Mobile Congress“ technologijų
konferencijoje.

Pasiūlymai mažinti socialinę atskirtį
Siekdamos prisidėti prie skurdo mažinimo Lietuvoje, nevyriausybinės
organizacijos (NVO) prezidentūroje pristatė savo pasiūlymus socialinei
atskirčiai mažinti.
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė
Skirma Kondratas pabrėžė, kad Lietuva iki 2020 metų įsipareigojo ketvirtadaliu sumažinti skurdo lygį šalyje, tačiau skurdo lygis pernai šalyje išaugo
2 proc. Kovojant su skurdu, NVO siūlo įtvirtinti nuostatą, antstoliams draudžiančią iš minimalias pajamas gaunančių asmenų nuskaičiuoti daugiau kaip
20 proc. lėšų jų įsipareigojimams padengti. Norint išvengti klaidų išieškant
skolas, vieno asmens skolų administravimą siūloma patikėti vienam asmeniui.
Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2013 metais žemiau skurdo
ribos gyveno virš 600 tūkst. žmonių. D. Grybauskaitės teigimu, valstybinės
institucijos vienos negali išspręsti visų skurdo problemų, todėl bet koks
nevyriausybinių organizacijų (NVO) indėlis yra sveikintinas.
Šaltinis: Delfi.lt

KONKURSE – VIENAS DALYVIS
Tauragėje komunalines paslaugas teikianti bendrovė „Dunokai“ jau turi naują vadovą ir
šįkart nebe laikiną. Už įmonės vairo stojo Tauragės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus Algirdo Mosėjaus sūnus Audrius Mosėjus.
Bendrovės direktoriaus pareigoms užimti buvo paskelbtas konkursas. Informacija
patalpinta UAB „Dunokai“ ir Tauragės rajono savivaldybės internetinėse svetainėse.
Konkurse įmonės vadovo pareigoms užimti, dalyvavo tik vienas žmogus ir jis laimėjo.
Apie gandą, kad savivaldybės administracijos direktoriaus sūnui A. Mosėjui bus suteikta
galimybė vadovauti „Dunokams“, kurių pagrindinio akcijų paketo valdytoja – Tauragės
rajono savivaldybė, vietinė žiniasklaida rašė dar rugsėjį. UAB „Dunokai“ A. Mosėjus dirba nuo 1999-ųjų. Metus
dirbo sandėlininku, vėliau iki užimant naujas vadovaujančias pareigas – vyriausiuoju mechaniku. Yra įgijęs aukštąjį
neuniversitetinį išsilavinimą.

JURBARKAS

APDOVANOTI GERIAUSI RAJONO ŪKININKAI
Jurbarko kultūros centre spalio 11 d. vyko renginys „Metų ūkis 2014“. Jurbarko
rajono ūkininkų sąjunga šiemet jau 21-ąjį kartą rajono ūkininkus pakvietė dalyvauti konkurse „Metų ūkis 2014“.
„Metų ūkio 2014 “ nugalėtojai:
I vieta – Danguolė ir Rimantas Galbuogiai, gyvena ir ūkininkauja Šilkalnio
kaime, Šimkaičių seniūnijoje.
II vieta – Gitana ir Rolandas Kačiukai, gyvena ir ūkininkauja Stakių kaime,
Raudonės seniūnijoje.
III vieta – Aurelija ir Rolandas Gedminai, gyvena Paulių kaime, Šimkaičių seniūnijoje.
Renginio metu buvo apdovanoti ir „Metų ūkis 2014“ nominantai už kaimo tradicijų puoselėjimą, begalinį darbštumą
ir ištikimybę senolių žemei, už gražiai sutvarkytas ne tik kaimo sodybas, bet ir gamybinius pastatus, technikos parką
bei tvarkingai prižiūrimą ūkio aplinką. Nominacijos buvo įteiktos Daliai ir Arvydui Bakanams, Vilmai ir Edvardui
Karosams, Virginijai ir Romaldui Butkams bei Jolantai ir Rimantui Šukiams.

ŠILALĖ

„MAISTO BANKO“ AKCIJA
„Maisto banko“ akcija – tai du kartus metuose organizuojamas ilgalaikių negendančių maisto
produktų rinkimas prekybos tinkluose. Parduotuvėse apsilankantys pirkėjai kviečiami nupirkti ir
paaukoti maisto skurdžiai gyvenantiems žmonėms ir vaikų globos namams. „
Šilalėje ši akcija vyks šiuose prekybos centruose:
„Maxima“ (Dariaus ir Girėno g. 12, Šilalė) – 2014 m. spalio 17 d., nuo 15 iki 21 val., ir spalio
18 d., nuo 10.00 iki 20.00 val.
IKI (J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė) – 2014 m. spalio 17 d., nuo 15 iki 21 val., ir spalio 18 d., nuo 10.00 iki 20.00 val.

ŠILUTĖS R.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRADĖS
VEIKTI DAR VIENA BIOKURO KATILINĖ
Vainuto kultūros namų patalpos ir jose įsikūrusios įstaigos bei įmonės nuo šių metų bus
šildomos naudojant naują biokuro katilinę. Du biokuro katilai buvo pastatyti įgyvendinant
projektą su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu (toliau – LAAIF) ir naudojant
Klimato kaitos specialiosios programos lėšas.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas
Ambrozaitis lankėsi Vainute ir kartu su svečiais iš Japonijos apžiūrėjo naujai įrengtą
biokuro katilinę, domėjosi pastatytų katilų galingumu, techninėmis galimybėmis, aptarė
tokios šildymo sistemos privalumus ir trūkumus. Svečiai domėjosi mūsų diegta sistema, jos veikimo principais, nes
perėjimas nuo branduolinės energetikos prie atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo tampa pagrindiniu tikslu
visoms pasaulio šalims.
Šilutės rajono savivaldybė yra įsipareigojusi mažinti išmetamų CO2 dujų kiekį ir vis aktyviau įvairiose srityse naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Siekiant šio tikslo, yra renovuojamos mokyklos, stengiamasi kuo aktyviau
vykdyti daugiabučių renovacijos procesą bei keisti šildymo sistemą įvairiuose visuomeninės paskirties pastatuose.

ŠAKIŲ R.

LEKĖČIUOSE - NAUJI GERIAMOJO VANDENS
VALYMO ĮRENGINIAI
UAB „Šakių vandenys“ šiomis dienomis pasirašė sutartį su UAB „Eigesa“. Įmonė už daugiau nei 77 tūkst. litų į
Lekėčius atgabens ir sumontuos naujus geriamojo vandens valymo įrenginius. Tikimasi, kad taip bus išspręsta ilgametė lekėtiškių problema dėl nekokybiško geriamojo vandens.
Šiomis dienomis UAB „Šakių vandenys“ Lekėčiuose pradeda darbus, kurie turėtų išspręsti ilgametę šio miestelio
gyventojų bėdą – dėl prastos grunto kokybės ir susidėvėjusių valymo įrenginių buityje jiems teko naudoti ne pačios
geriausios kokybės vandenį. Apie šią problemą ne kartą buvo rašyta rajono spaudoje, gyventojai dėl to piktinosi viešuose
susirinkimuose. Ne pačios geriausios kokybės vandenį turėjo naudoti apie 900 sutartinių vartotojų ir jų šeimos narių.

RASEINIAI

ŽINOMIAUSIAS RASEINIŲ SIUVĖJAS
2014 metais Raseinių krašto istorijos muziejuje atidaryta ekspozicija:
Kultūros paveldas. Tradicinė kultūra ir amatai. Čia eksponuojami XIX a.
pabaigos - XX a. I pusės amatininkų įrankiai ir prietaisai. Įspūdį sustiprina
senovinės dirbančių amatininkų nuotraukos. Salėje įrengtas profesionalaus
siuvėjo (kriaučiaus) kampelis. Virš garsiosios „SINGER“ firmos siuvimo
mašinos kabo įspūdingi medaliais papuošti Paryžiaus rūbų kirpimo akademijos raštai. Domo Dukausko ATESTATAS, kuriame pažymima, kad
šis baigė Paryžiaus rūbų kirpimo akademijos profesoriaus Vulfo Jalovo
Vyriškų viršutinių rūbų kirpimo kursą ir įgijo rūbų kirpėjo specialybę, 1927
m. Kaunas. Greta pakabintas DIPLOMAS, kurį Domas Dukauskas gavo
po penkerių praktikos metų ir Civilių bei kariškų viršutinių rūbų kirpimo kursų baigimo. Abu dokumentai patvirtinti
akademijos vedėjo V. Jalovo parašais. Baigęs mokslus Dukauskas sėkmingai vertėsi, turėjo turtingų lietuvių klientų:
karininkų, mokytojų, policininkų. Tarpukario Raseiniuose tokios kvalifikacijos lietuvių siuvėjų galėjo būti tik keletas,
muziejininkams yra žinomas tik Domas Dokauskas.

2014 10 17 Nr. 42

MARIJAMPOLĖ

TRIJŲ KŪRĖJŲ KOLEKCIJA
Marijampolės muzikiniame klube „Adampolis“ pristatyta dizainerių trio - Aurelijos Jurkšaitytės-Barzdukienės, Vilmos Statkuvienės bei Sigitos Kanapienienės moteriškų drabužių bei
aksesuarų kolekcija „Nevaržanti elegancija“.
„Nevaržanti elengacija“ – tai kolekcija, skirta nuolat skubančioms bei modernioms moterims, siekiančioms suderinti nepriekaištingą išvaizdą ir komfortą. Nuo palaidinių bei suknelių
iki minkštų paltų ir odos aksesuarų – renginyje bus atiduota duoklė rudens sezono įvaizdžiui.
Kolekijos veidas – Liucina Rimgailė.
Šiame pristatyme debiutuojanti Aurelija Jurkšaitytė-Barzdukienė – drabužių kūrėja. Jos darbai
įkvėpti prancūziškos dvasios, todėl pirmoje jos kolekcijoje vyrauja subtilios linijos, švelnių kūno
spalvų bei sodrių rudeniškų tonų junginiai bei itin kokybiškos medžiagos, atvežtos iš Paryžiaus.
Minimalistinio stiliaus drabužius kurianti autorė sako norėjusi pabrėžti paprastumo grožį, todėl
klasikinių modelių neužgožia akcentų ar dekoro gausa, o eleganciją kuria lakoniškos, tačiau nevaržančios linijos bei
prabangūs audiniai.

KLAIPĖDA

KIRTIS NUSIKALSTAMAI GRUPUOTEI
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro (toliau - VPK ONTB) ir Klaipėdos apygardos
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus (toliau
- ONKTS) pareigūnai baigė du didelės apimties ikiteisminius tyrimus dėl
Klaipėdos apskrityje veikusios organizuotos nusikalstamos grupuotės (toliau
- ONG) narių ir su ja susijusių asmenų padarytų nusikaltimų.Baudžiamojon
atsakomybėn iš viso patraukti 22 asmenys. Įtarimai pareikšti aktyviems ONG
nariams, kvaišalų perpardavinėtojams, tiesioginiams narkotikų platintojams
bei jų vartotojams. Įtarimai dėl kvaišalų platinimo pareikšti 14 asmenų.Įtariama, kad ONG nariai kontroliavo narkotinių medžiagų - heroino, kokaino, kanapių bei kt. - neteisėtą apyvartą, didesniais kiekiais parduodavo narkotikus su
ONG susijusiems platintojams ir kitiems asmenims.

KAUNO R.

SMŪGIS NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ AUGINTOJAMS
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo
tyrimo valdybos (Kauno apskr. VPK ONTV) pareigūnai bei Kauno apygardos
prokuratūros prokurorai, po išsamaus, 10 mėnesių trukusio, tyrimo, nutraukė organizuotos grupės veiklą neteisėtos narkotinių medžiagų apyvartos srityje bei nustatė
organizuotos grupės narius - Kauno rajono gyventojus R. P. (gimusį 1960 m.), R.
Š. (gimusį 1974 m.) ir E. V. (gimusį 1953 m.). Tiek R. P. tiek ir R. Š. anksčiau
yra teisti: R. P. teistas 6 kartus, iš jų 2 kartus už neteisėtą kanapių auginimą, R.
Š. - 3 kartus, iš jų 2 kartus taip pat už neteisėtą kanapių auginimą. 2014-10-09, remiantis tyrimo metu surinktais
duomenimis, buvo atliktos kratos Kauno rajone, Mastaičių kaime. Po kruopščių apžiūrų, pareigūnams pavyko
surasti puikiai užmaskuotas 3 atskiras, gerai įrengtas kanapių auginimo laboratorijas, kurios buvo įtariamųjų
gyvenamuosiuose namuose ir ūkiniame pastate. Kanapių laboratorijose buvo visa reikalinga įranga, skirta tiek
gamybai, tiek fasavimui, bei auginama ir jau parengta pardavimui produkcija. Iš viso buvo rasta apie 500 vienetų
kanapių augalų. Apytiksliai šio kiekio būtų užtekę pagaminti 20 kg narkotinės medžiagos, kurios vertė nelegalioje
apyvartoje siektų apie 800 000 Lt.

KELMĖ

APIE 50 IŠARDYTŲ AUTOMOBILIŲ
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato
kriminalistai 2014-01-29 Kelmės r., Liolių sen., atokiame kaime rado didžiulį ,,kalną“
supjaustytų automobilių kėbulų. Tai buvo iš anksto planuoto, ilgo tyrimo pradžia. Po to
sekė kratos Kelmės mieste ir rajone, Šiaulių mieste. Kratų metu buvo rasta supjaustytų
automobilių kėbulų, daug išardytų automobilių atskirų detalių. Rastų supjaustytų automobilių kėbulų identifikaciniai tyrimai, kuriuos atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kriminalistinių tyrimo biuro bei Lietuvos policijos kriminalistinių
tyrimo centro specialistai, užtruko pusę metų, o rezultatai pribloškė kriminalistus. Tyrimo
metu nustatyta, kad atskiros automobilių dalys priklauso 18 automobilių, kurie buvo
pagrobti Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Olandijoje.

ŠIAULIAI

KVIEČIA Į MIESTO CENTRINĮ PARKĄ
Spalio 25 d. 12 val. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija kviečia šiauliečius į miesto Centrinį parką. Čia nevyriausybinių organizacijų nariai ir visi norintys
prisijungti, kviečiami tvarkyti miesto aplinką ir pasodinti “Draugystės alėją”.
Parke numatyta alėja, kurioje bus statomi tautinių mažumų suoleliai ir šalia jų sodinami dekoratyviniai augalai. Ant suolelio atkaltės užrašoma citata iš kiekvienai tautai savitos dainos ar tautosakos.
Po darbų susirinkusieji bus vaišinami arbata, kava, bandelėmis ir koše.
ŠNVOK prezidentė Vida Pociuvienė spaudos konferencijoje sakė, jog šiuo renginiu bus užbaigtas nuo pavasario
trukęs renginių ciklas, skirtas miesto Centriniam parkui tvarkyti ir didinti jo patrauklumą gyventojams.

TELŠIAI

GYVENTOJAI KRATOSI VIŠTŲ MIESTO PAŠONĖJE
Praėjusį trečiadienį Telšių savivaldybės administracijos salėje Aplinkos apsaugos agentūros iniciatyva dar kartą viešai apsvarstyta bendrovės „Ardynas“
parengta planuojamo paukštyno netoli Telšių Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Deja, net paskutinysis jos variantas tebekėlė rimtų abejonių ir klausimų.
Paklausyti diskusijos susirinko gausus telšiškių būrys.
Ne vienerius metus trunkanti Degaičių bendruomenės kova prieš ketinimą
Gaudikaičiuose statyti beveik 800 tūkst. vištų paukštyną, panašu, pasiekė
kulminaciją.
Savivaldybės administracija palaimimo Poveikio aplinkai vertinimo programą
ir ataskaitą, o Taryba leido rengti paukštyno detalųjį planą. Vietos politikai uždegė žalią šviesą šiai investicijai, kuri,
kaip parodė tolesni įvykiai, gali būti itin grėsminga miesto ir rajono raidai.
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PASAULYJE

J. Kerry: Rusijos pajėgos išvedamos
iš Ukrainos
JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry antradienį pareiškė, kad Rusijos
kariai pradedami išvesti iš Ukrainos, tačiau perspėjo, jog Maskvai dar
reikia daugiau nuveikti, kad būtų sušvelnintos Vakarų šalių sankcijos,
nes kruvini susirėmimai tebekelia grėsmę trapioms paliauboms.
Po ilgiau negu tris valandas trukusių derybų su Rusijos užsienio reikalų
ministru Sergejumi Lavrovu J.Kerry išdėstė virtinę sąlygų, kurios turi
būti įvykdytos, kad būtų atšauktos sankcijos dėl krizės, pabloginusios
Maskvos ir Vašingtono santykius labiausiai nuo Šaltojo karo.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris penktadienį turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Petro Porošenka Milane, praeitą sekmadienį
atšaukė 17,6 tūkst. karių nuo sienos su Ukraina, kur jie buvo sutelkti, kai
Kijevo vyriausybės pajėgos iškovojo svarbių pergalių prieš prorusiškus
separatistus šalies rytuose.

Pasauliniu chaosu grasinančioje
grupuotėje – milijoninės lėšos
Pietiniame Turkijos pakraštyje,
netoliese sienos su Sirija, pūpso
nedideli miesteliai – vaizdas tarsi
iš paveikslėlio. Tačiau idilė apgaulinga – vienoje sienos pusėje taiku
ir ramu, o kitoje liejasi kraujas,
skelbia CNN.
Vos kirtus sieną, šiaurinėje Sirijos dalyje, ekstremistų grupuotė
„Islamo valstybė“ grobia vis naujas teritorijas ir pavojingai artėja prie
tikslo, kurį įvardija kaip Islamo kalifatas – atskira islamo valstybė, kurios valdymo modelis būtų nusižiūrėtas iš pirmojo Kalifato, išplitusio
regione per kelis šimtmečius po pranašo Mahometo mirties maždaug
640 m. po Kristaus.
Visai neseniai į viešumą iškilo faktas apie sumanią naftos kontrabandos schemą – šiuo atveju kalbama apie milijonus barelių naftos. Gerai
informuoti šaltiniai teigia, kad „Islamo valstybė“ išleidžia labai daug
pinigų: mokamos algos ekstremistams, perkami ginklai, vis atsiranda
ir neplanuotų išlaidų. Kontrabandinė nafta „Islamo valstybei“ per dieną
uždirba nuo 1 iki 2 mln. dolerių (2,73-5,46 mln. Lt) (mažiausiai).

JAV: strategiją prieš IS – sėkminga
Jungtinės Valstijos sėkminga vadina strategiją kovoje su „Islamo valstybės“ (IS) džihadistais Sirijoje ir Irake.
Dar tik strategijos įgyvendinimo pradžia, Vašingtone sakė prezidento
Barako Obamos atstovas Joshas Earsnestas. Tačiau, anot jo, „pirmieji
požymiai neabejotinai rodo, kad ši strategija yra sėkminga“, praneša
agentūra AFP.
Karinei misijai dar reikės laiko, pabrėžė pareigūnas. Anot jo, JAV „gana
atvirai kalbėjo, kad tai ilgalaikė misija“. Prieš tai JAV karinė vadovybė
pareiškė, kad islamistų veržimasis Kobanėje netoli Sirijos sienos sulėtėjo.

Šveicarija: planuojamas
referendumas pakenks santykiams
su ES
Šveicarijos vyriausybė teigia, kad balsavimas už griežtą
imigracijos apribojimą per
lapkričio 30 dieną planuojamą
referendumą pastatys į pavojų
besitęsiančias derybas su Europos Sąjunga (ES) po to, kai
panašus referendumas vasarį
jau pakenkė santykiams su
Bendrija.
Šveicarijoje lapkritį vyks balsavimas dėl grupės „Ecopop“ iniciatyvos
„Sustabdykime gyventojų perteklių – išsaugokime savo gamtinius išteklius“. Grupė siekia, kad kasmetis gyventojų augimas dėl imigracijos
neviršytų 0,2 proc., arba prilygtų 16 tūkst. žmonių.
Tai jau antras referendumas dėl imigracijos Šveicarijoje per devynis
mėnesius ruošiantis įvesti kvotas imigrantams iš ES šalių. Šiai dešiniųjų
iniciatyvai buvo pritarta per balsavimą vasario mėnesį.

Estai mokėsi pirmininkauti ES
Tarybai
Šią savaitę Žemės ūkio ministerijoje lankėsi kolegos – Estijos žemės
ūkio ministerijos atstovai, kurie domėjosi patirtimi, įgyta pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai. Estija rengiasi jai pirmininkauti 2018
m. I pusmetį.
Svečiai iš Estijos turėjo galimybę pabendrauti su ministerijos specialistais, kurie pirmininkavo ES Tarybos darbo grupėms ir darbavosi
Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES. Estai gavo naudingų patarimų, kaip
ne tik tinkamai pasirengti, bet ir sėkmingai vesti posėdžius Briuselyje,
atsižvelgiant į visų ES valstybių narių interesus ir ieškant kompromisinio
sprendimo.
Šaltinis: Delfi.lt
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ARTI TOLI

Atidaryta kavinė, kurioje
patiekiamas maistas iš šiukšliadėžių

NUO 2015 METŲ ĮSIGALIOS NAUJOS SOCIALINIO
BŪSTO TEIKIMO FORMOS

Didžiosios Britanijos Bristolio mieste duris atvėrė
kavinė, kurioje patiekiamas
maistas, gautas iš ... prekybos centrų šiukšliadėžių ir
konteinerių.
„Skipchen“ pavadintos
kavinės įkūrėjų tikslas yra
parodyti, kiek daug yra išmetama dar tinkamo vartoti
maisto.
Kaip skelbia vietos spauda, „Stokes Croft“ gatvėje veikianti kavinė yra
ne pelno siekianti įstaiga, kurios tikslas yra atkreipti žmonių dėmesį į
maisto vartojimą šalyje. Ir jo įkūrėjai atvirai sako, kad dauguma maisto
produktų, kurie čia naudojami, buvo paimti iš šiukšliadėžių ir dar yra
visiškai tinkami vartoti.
Pirma tokia kavinė prieš devynis mėnesius duris atvėrė Leedse ir tapo
labai populiari, todėl buvo sumanyta tokią pačią atidaryti ir Bristolyje.
Du iš šešių direktorių, kurie vadovavo Leedso kavinei, atvyko į Bristolį ir
kartu su bendraminčiais savanoriais atidarė kavinę čia. Vietinis „Crofter’s
Rights“ baras leido jiems naudotis savo virtuve ir kavinė buvo atidaryta
pirmadienį.
Vienas iš Bristolio kavinės vadovų yra Samas Josephas, kuris pats pastaruosius trejus metus gyvena iš maisto produktų, rastų prekybos centrų
šiukšliadėžėse.
„Mūsų galutinis tikslas yra „bankrutuoti“: jei pasieksime tokią stadiją,
kai nebus švaistomas maistas, tuomet mums nebereikės tokios kavinės,
– sakė jis. – Mes apvažiuojame prekybos centrus prieš jiems užsidarant
ir surenkame visą maistą, kurį jie išmeta. Tačiau dabar mes deramės su
keliais prekybos centrais ir gali būti, kad ateityje bendradarbiausime“.
Valgiaraštis Bristolio kavinėje yra trumpas ir priklauso nuo tuo metu
turimų maisto produktų. „Mes visi čia dirbame savanoriškai ir mūsų
idėja yra perskirstyti maistą žmonėms, kuriems jo labiausiai reikia. Esame bendruomenės valdoma kompanija, kurioje visi dirba savanoriškai.
Manau, kad nėra nieko blogo imti maistą, kuri buvo išmestas, ir jį duoti
tiems, kurie neišgali jo nusipirkti. Manau, kad būtų nemoralu ir neetiška
iš to darytis pelną. Mes tiesiog norime šiuo projektu padaryti politinį
pareiškimą“, – sakė S. Josephas.
Per dieną Bristolio kavinėje jau apsilanko maždaug 100 žmonių ir ji
veikia tol, kol nesuvalgomas visas maistas.

Seimas pritarė Paramos būstui
įsigyti ir išsinuomoti įstatymo
projektui, kuriuo siūloma iš esmės
keisti paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti tvarką, kad reikalingą
paramą žmonės gautų gerokai
greičiau.
Šiuo metu socialiniuose būstuose gyvena apie 27,8 tūkst. šeimų
(asmenų), o dar 32,5 tūkst. laukia
kol jiems toks būstas bus suteiktas.
Kasmet ši eilė pailgėja maždaug
3 procentais. Daugeliui šių šeimų
pagal dabartinę situaciją galimybė
išsinuomoti socialinį būstą ateitų
tik po 20-30 metų.
„Dabartinė situacija iš tiesų netoleruotina. Žmonės metų metus nesulaukia, kol gaus jiems reikiamą
paramą, o jos juk reikia šiandien.
Dėl to svarbu įtvirtinti priemones,
kurios leis pakeisti padėtį iš esmės“, - teigia socialinės apsaugos
ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.
Į socialinį būstą šiuo metu pretenduoja žmonės, neturintys būsto
arba jų turimas neatitinka įstatyme
nustatytų sąlygų. Tarp jų – jaunos
šeimos, našlaičiai ir likę be tėvų
globos asmenys, neįgalūs asmenys
(šeimos), šeimos, turinčios tris ar
daugiau vaikų ir pan.
Laukiančiųjų socialinio būsto eilei sutrumpinti padėtų įtvirtinta galimybė kompensuoti dalį nuomos
mokesčio, jei šie žmonės rinkoje

Šaltinis: Technologijos.lt

AKTUALIJA

Verslininkai kviečiami pareikšti
nuomonę dėl Europos smulkiojo ir
vidutinio verslo politikos krypčių ir
priemonių
Ūkio ministerija kviečia dalyvauti Europos Komisijos viešosiose konsultacijose, kuriomis
siekiama išsiaiškinti, kaip Europos Sąjungoje (ES) sukurti
palankesnes sąlygas smulkiajam
ir vidutiniam verslui. Mažųjų ir
vidutinių įmonių, verslo organizacijų ir visų suinteresuotų asmenų
nuomonių dėl Europos smulkiojo verslo akte numatytų smulkiojo ir vidutinio verslo politikos krypčių ir priemonių laukiama iki š. m. gruodžio 15
dienos. Į gautus pasiūlymus bus atsižvelgta tęsiant 2015–2020 m. Europos
paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei verslininkams politiką.
Smulkiojo verslo aktas – tai mažųjų ir vidutinių įmonių politikos skatinimo ES lygmeniu priemonių rinkinys, kuriuo siekiama pagerinti verslo
aplinką. Smulkiojo verslo akte nustatyta 10 principų, kuriais vadovaujamasi kuriant ir įgyvendinant politiką ES ir valstybių narių lygmeniu. Jis
taip pat skatina ES valstybes nares dalytis gerosios praktikos pavyzdžiais
ir siūlyti naujas idėjas planuojamoms įgyvendinti iniciatyvoms.
Nuo 2014 m. yra sudarytos galimybės finansuoti Smulkiojo verslo akto
įgyvendinimą 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) finansavimo priemonėmis. COSME
programa skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti, suteikiant joms
daugiau finansavimo galimybių, skatinant verslumo kultūrą. 2014–2020
m. COSME programai įgyvendinti bus skiriama 2,3 mlrd. eurų.
2014 m. pradžioje Europos verslo organizacijos ir ES valstybių narių
mažųjų ir vidutinių įmonių pasiuntiniai sutarė, kad keturios svarbiausios
Smulkiojo verslo akto prioritetinės sritys išliks tokios pačios, kokios
buvo nustatytos 2011 m.: sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms ir
vidutinėms įmonėms gauti finansavimą ir patekti į tarptautines rinkas,
toliau remti potencialius verslininkus ir mažinti administracinę naštą
verslui. Papildomai sutarta tobulinti verslininkų ir jų darbuotojų įgūdžius.
Daugiau informacijos dėl viešųjų konsultacijų ir klausimyną galite
rasti adresais http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014
ir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-975_lt.htm.
Ūkio ministerija taip pat kviečia teikti siūlymus pagal konsultacijų
klausimus el. p. adresu dokumentai@ukmin.lt. Į pateiktus pasiūlymus
bus atsižvelgta rengiant nacionalinę Lietuvos poziciją dėl Smulkiojo
verslo akto atnaujinimo.

išsinuomotų bet kurį kitą būstą.
Pasak ministrės Algimantos
Pabedinskienės, būsto nuomos
mokesčio dalies kompensavimas
sudarys galimybę tiems žmonėms
ar šeimoms, tačiau savivaldybės
negali jo pasiūlyti, išsinuomoti jų
poreikius atitinkantį būstą. „Bus
sudaromos nuomos sutartys ne
trumpesniam nei vienerių metų
laikotarpiui ir šie žmonės galės
gauti nuomos mokesčio kompensaciją, skaičiuojant vienam
asmeniui 8 kvadratinius metrus,
iki 50 proc. vidutinės būsto rinkos
nuomos kainos“, - teigia ministrė.
Postūmį teigiama linkme taip
pat duos įtvirtinta galimybė leisti
įsigyti savivaldybės būstą arba
nuomoti jį rinkos kainomis. Tai aktualu tais atvejais, kai socialiniame
būste gyvenantys asmenys prasigyvena geriau ir nebetenka teisės
į paramą būstui, tačiau norėtų likti
toliau gyventi jiems suteiktame
socialiniame būste.
Taip pat tai padėtų išspręsti dar
vieną problemą. Šiuo metu apie
14,9 tūkst. socialinių būstų yra
išnuomoti neterminuotam laikui,
iš jų 12,5 tūkst. būstų gyvena žmonės, kuriems realiai jau nebereikalinga parama, nėra suinteresuoti
užleisti būstą vargingesniems, o
juos iškeldinti galima tik bendru
sutarimu ar teismo keliu. Įtvirtinus
galimybę savivaldybės būstą įsigy-

ti ar nuomoti rinkos kaina, iš šių
butų būtų galima surinkti nemažai
reikalingų lėšų.
Dar viena siūloma naujovė –
gaunantiems valstybės paramą
pakelti pajamų ribą, nuo kurios
asmuo nebetenka teisės nuomoti
socialinį būstą arba gauti būsto
nuomos ar išperkamosios nuomos
mokesčių dalies kompensacijas.
Šiuo metu asmenys teisę nuomoti
socialinį būstą praranda, jei jų pajamos viršija 5 proc. nuo nustatytos
ribos, t.y. sudaro daugiau nei 55
Lt vienam asmeniui pajamų per
mėnesį. Siūloma nustatyti, kad
teisę į paramą asmenys prarastų
tik tuomet, kai jų turtas ar pajamos
viršija daugiau nei 20 proc. (220
Lt - asmeniui) nustatyto dydžio.
Šiemet socialinio būsto fondo
plėtrai numatyta skirti 18,25 mln.
litų. Lėšos savivaldybėms paskirstomos įvertinus socialinio būsto
nuomos laukiančių savivaldybėse
asmenų (šeimų) skaičių.
Naujas Valstybės paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
įsigalios nuo 2015 metų sausio.

NAUDINGA ŽINOTI

KIEMAS – NE VIETA AUTOLAUŽYNUI
Apie tai, kad kiemas yra netinkama vieta ardyti automobilius,
deginti jų detales ir kaupti susidarančias dėl šios veiklos atliekas,
joniškiečiui priminė aplinkosaugininkai.
Apsilankę joniškiečio namuose
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono
agentūros darbuotojai pasijuto tarsi
autolaužyne. Vyras, neturėdamas
taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimo ir nesudaręs su-

tarčių su atliekų vežėjais, namuose
ardė senus ir neeksploatuojamus
automobilius.
Vyro namo kiemas užverstas
metalo laužu, varikliais ir senomis padangomis. Siekdamas
išgauti metalą iš senų detalių,
jis kieme degino generatorius,
starterius, elektros variklius. Metalas buvo priduodamas į metalo
supirktuves. Susidariusių dėl
šios veiklos atliekų vyras neperduodavo atliekų tvarkytojams.

Už šią neteisėtą veiklą piliečiui
surašytas administracinio teisės
pažeidimo protokolas ir skirta 500
Lt bauda. Jis taip pat įpareigotas
atliekas perduoti atliekų tvarkytojams ir nutraukti nelegalią veiklą.

TEMA

100 PAGRINDINIŲ VIENARŪŠIŲ VARTOJIMO
PREKIŲ IR PASLAUGŲ MAŽMENINĖS KAINOS
RUGSĖJO MĖN.
Lietuvos statistikos departamentas
skelbia statistinę informaciją apie
100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų 2014 m.
rugsėjo mėn. vidutines mažmenines
kainas litais ir eurais, ir kainų litais
pokyčius rugsėjo mėn., palyginti su
rugpjūčio mėn. Pateikiamos vidutinės mažmeninės faktinės kainos,
atsižvelgiant į duomenų surinkimo
laikotarpiu taikytas nuolaidas, ir
įprastinės kainos be nuolaidų. Rugsėjo mėn. 100 pagrindinių vienarūšių
vartojimo prekių ir paslaugų vidutinėms mažmeninėms kainoms apskaičiuoti buvo užregistruotos litais
ir eurais 25 392 kainos 997 prekybos
ir paslaugų įmonėse ir įmonių vietos
vienetuose 18 miestų.
Rugsėjo mėn. daugiausia pabrango
pomidorai – 27,1 procento, apelsinai
– 9,5, šampūnas – 5, indų ploviklis –
3,7, tualetinis muilas – 3,1 procento,
o atpigo svogūnai – 32,8 procento,
burokėliai – 29, plautos morkos
– 23,4, bulvės – 22,7, žaliosios vynuogės – 19,9, baltagūžiai kopūstai
– 13,3, ir obuoliai – 11,4 procento.

2014 m. rugsėjo mėn. pradėtos
stebėti prekių ir paslaugų kainos
eurais, jų kainų pokyčiai spalio
mėn., palyginti su rugsėjo mėn.,
bus paskelbti 2014 m. lapkričio 12
d. pranešime spaudai.
Vartojimo prekės ir paslaugos
kainoms euro įvedimo laikotarpiu
stebėti buvo atrinktos atsižvelgiant
į namų ūkių išlaidų tam tikroms
vartojimo prekėms ar paslaugoms
įsigyti dalį bendrose piniginėse vartojimo išlaidose, jų populiarumą tarp
gyventojų (remiantis visuomenės
apklausos rezultatais), vartojimo
reguliarumą, vienarūšiškumą, kainų kitimo dažnumą. Buvo atrinkti populiariausi Lietuvos rinkoje
prekių ženklai ir pakuotės, tiksliau
apibrėžtos prekių ir paslaugų kainas
lemiančios charakteristikos. Kainų
duomenys nerenkami turgavietėse
ir kaimo vietovių parduotuvėse. Vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės
kainos ir kainų pokyčių reikšmės,
apskaičiuotos remiantis vartotojų
kainų indeksui (VKI) skaičiuoti
surinktais duomenimis, gali skirtis

nuo šiame pranešime paskelbtų 100
pagrindinių vienarūšių vartojimo
prekių ir paslaugų vidutinių kainų
ir kainų pokyčių. Skirtumai gali
atsirasti dėl to, kad Rodiklių duomenų bazėje skelbiamos vartojimo
prekių ir paslaugų vidutinės kainos,
įvertintos remiantis VKI skaičiuoti
surinktais duomenimis, apskaičiuojamos kaip svertinis aritmetinis vidurkis, nesiekiant didesnio prekių ir
paslaugų vienarūšiškumo, naudojant
VKI sudarymo tikslams taikomus
metodus, įvertinant produktų kokybės pasikeitimų įtaką kainų lygiui,
renkant kainas ne tik miestų prekybos ir paslaugų įmonėse ir įmonių
vietos vienetuose, bet ir kaimo vietovių parduotuvėse bei turgavietėse.
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SUDARGAS, GARSĖJANTIS KRYŽIUOČIŲ LAIKUS MENANČIŲ
PENKIŲ PILIAKALNIŲ KOMPLEKSU
Tas, kuris nė karto nevažiavo nuo
Kauno link Šilutės panemunės keliu, vedančiu pro Vilkiją, Seredžių,
Veliuoną, Raudonės ir Panemunės
pilis, tas, galima sakyti nematė
vieno iš pačių gražiausių Lietuvos
kelių. Pravažiavus visus piliakalnius, pilis, pasigrožėjus vaizdingais
Nemuno slėniais, įrėminančiais šį
kelią iš vienos pusės ir aukštais, medžiais apaugusiais šlaitais iš kitos,
pamažu pasiekiame Jurbarką. Pačiame miesto centre kelias, vedantis
tolyn į pamarį, šakojasi į keturias
puses. Pasukus į kairę,Šakių link,
pravažiavus ilgiausią šalyje tiltą
per Nemuną, patariama pasukti į
dešinę - Sudargo link. Maždaug už
12 kilometrų yra įsikūręs Sudargo
miestelis, šalia sienos su Kaliningrado sritimi. Dėl išskirtinio grožio
vietovė dar vadinama Lietuvos
Šveicarija, lyginama su įspūdingąja
Kernave.
Sudargas – toliausias pietvakarinės Suvalkijos taškas, įsikūręs
aukščiausiose Zanavykijos kalvose.
Šiandien miestelis unikalus palei
Nemuną išsidėsčiusių ir kryžiuočių
laikus menančių penkių Sudargo
Burgaičių ir Grinaičių piliakalnių
kompleksu, kurie yra datuojami I
tūkst.– II tūkst. pradžia. Tai svarbiausias piliakalnių kompleksas
po Kernavės piliakalnių istorine,
archeologine ir kultūrine prasme
Lietuvoje. Kovose su kryžiuočiais
Sudargas buvo lietuvių gynybos
punktas.
Kiekvienas piliakalnis čia turi
savo vardą: Balnakalnis, Žydkapiai, Bevardis, Pilaitė ir Vorpilis.
Šiuo metu piliakalniai yra baigiami
restauruoti, atidengti nuo gausios
augmenijos, medžių, todėl puikiai
tinka pasižvalgymui po apylinkes.
Prie Bevardžio stovi paminklas Sudargo pilies gynėjų atminimui (aut.

V. Cikana 2007 m.). Niekur Lietuvoje nepamatysi tokios panoramos,
kaip nuo Vorpilio piliakalnio. Čia
pat papėdėje teka Nemunas. Jeigu
dieną oras giedras ir skaidrus, galima matyti iki 30 kilometrų spinduliu išsidėsčiusias apylinkes. Kitapus
Nemuno plyti Greiočių kaimas su
retai išsimėčiusiomis buvusių žvejų
trobomis, į dešinę pažvelgus matosi
Jurbarko miesto kaminai, dešinėn
pasisukus - Palėkių kaimas ir kaip
ant delno – pirmasis Mažosios
Lietuvos miestelis važiuojant nuo
Kauno pamario link – Smalininkai.
Pritrenkianti panorama, atsiverianti nuo šių piliakalnių, stebina
net daug pasaulio šalių mačiusius
keliautojus.
Paties miestelio vardas kildinamas
nuo lietuvio kunigaikščio Sudargo,
kurio pilis ant aukšto upės šlaito
buvo sudeginta 1317 m., tačiau
čia išliko gyvenvietė. Piliakalniai
liko stovėti kaip lietuvių kovų su
kryžiuočiais amžininkai. Istorikai kryžiuočių kronikose jau gali
įvardinti 1301, 1303, 1311 ir 1317
metus, kai šiose kalvose vyko aršios
lietuvių protėvių kovos už savo
gimtąją žemę. Šiose vietose viduramžiais stovėjo viena svarbiausių
pilių, gynusių Lietuvą nuo kryžiuočių - ištisa gynybinių pilių juosta.
Dabar piliakalniai užima apie 8 ha
plotą. Prie piliakalnių veda žvyruoti
takeliai į kalveles, mediniai laiptai,
greta automobilių stovėjimo aikštelės. Ateityje dar laukia lankytojams
skirtų stendų lentelių pritvirtinimas,
bus sutvirtinti piliakalnių šlaitai,
įrengti takai pėstiesiems, laiptai į
piliakalnius, restauruoti gynybiniai
pylimai, grioviai. Takai sujungs
piliakalnius, kad pėstiesiems būtų
patogu pasivaikščioti ir išsamiau
susipažinti su krašto praeitimi.
Žadama pastatyti poilsiui skirtus

suoliukus, kitus poilsiautojams
skirtus patogumus, tačiau jau dabar,
kol visi darbai nėra baigti, pamatyti
aukščiausią Sudūvos tašką panemunėje – penkis Sudargo piliakalnius
– tikrai verta.
Sudargą išgarsino ir kita epocha
- tai XIX a. knygnešių epocha. Pasienyje įsikūręs Sudargo miestelis
buvo labai patogi vieta gabenti knygas iš Tilžės spaustuvių į Lietuvą.
Sudarge knygnešių veiklą koordinavo kunigas Martynas Sederevičius
(1829-1907), vadinamas knygnešių
tėvu. Jis visas asmenines santaupas skyrė lietuviškoms knygoms,
kurias pats leido ir veltui dalijo.
Parengė ir išleido apie 30 knygelių
ir maldaknygių. M.Sederevičiaus
pastangomis netoliese buvo įsteigtos dvi knygrišyklos (Rėžgalių k. ir
Grinaičių k.). Literatūriniam darbui
pasitelkė vertėjų, kalbos žinovų,
perrašinėtojų. Vienas artimiausių
kunigo bendradarbių ir talkininkų
buvo bajoras Serafimas Kušeliauskas (1820-1889). Abu palaidoti
Sudargo kapinėse bendrame kape.
Antkapinis paminklas pastatytas
1932 m. (aut. D.Ruseckas).
Pačiame Sudargo miestelyje stovi

kukli nedidelė evangelikų – liuteronų bažnyčia, kurios viduje akį
traukia menininkės Rasos Grybaitės
sukurtas 6 kv. m vitražas.
Prie pat sienos su RF Kaliningrado sritimi yra archeologinę vertę
turintis Ramoniškių kapinynas.
Jame rasti dirbiniai iš III-VI a.
griautinių ir IX- XIII a. degintinių
kapų saugomi Kauno istorijos
muziejuje.
Įdomi ir miestelio pavadinimo
istorija. Nuo 1561 metų išlikęs
rašytinis pavadinimas Sudergis,
XVIII amžiaus viduryje miestelis
vadintas Jansborgu, vėliau rašytiniai šaltiniai mini Sudergius,
Sudargius, kol 1911–1920 metais
nusistovėjo šiandieninis pavadinimas Sudargas.
Zanavykiją lankantys turistai gali
pasigrožėti ne tik prie Nemuno
stūksančių Sudargo piliakalnių
kompleksu. Svarbi ir naujoji liuteronų evangelikų bažnyčia. Tai gana
įdomus pastatas ir dar įdomesnė jo
istorija. Iki tol ji tarnavo Vokietijoje
buvusiems Nato pajėgų kariškiams,
bet vietos kunigo Virginijaus Kelerto pastangomis ji buvo padovanota Sudargo parapijai - 1997 m.

parvežta, surinkta ir rugpjūčio 17
d. iškilmingai pašventinta.
„Prof. dr. Otto Bartning (18831959) 1953 m. suprojektuota bažnyčia buvo pastatyta Visbeke
(Vokietija) ir tarnavo ten iki 1996
m. Tai viena iš šio architekto suprojektuotų 33 vadinamųjų „Kančios“
bažnyčių.
Otto Bartning yra suprojektavęs
šimtą penkiasdešimt bažnyčių,
kurių didžioji dauguma išsibarsčiusios Vokietijoje ir paskelbtos
architektūriniais paminklais, kitos
stovi Austrijoje, Čekijoje, Portugalijoje. Po vieną jų yra Argentinoje,
Brazilijoje, Libane, Nyderlandų
Karalystėje ir Lietuvoje, Sudarge.
Kol kas nei Šakių rajono gyventojai, nei Lietuvos paminklosaugos
atstovai nėra pakankamai susipažinę ir įvertinę, kokią didelę reikšmę
Lietuvai turi ši Otto Bartningo
bažnyčia.
Šiuo metu dedamos pastangos,
kad išlikusios 33 Otto Bartningo
suprojektuotos Kančios bažnyčios,
tarp jų – ir Sudargo evangelikų
liuteronų bažnyčia, būtų įtrauktos į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Tai analogo neturintys statiniai, iškilę netrukus po Antrojo pasaulinio
karo katastrofos. Juos finansavo
Europos ir JAV žmonės, kuriuos
Vokietija dar taip neseniai norėjo
pavergti ir sunaikinti. Žinant šią
istoriją, jaudina žmonių krikščioniškas solidarumas su buvusiu
priešu, todėl ne veltui Otto Bartningui buvo suteiktas Vilties statytojo
vardas“ (Kun. Virginijus Kelertas,
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012
Nr.6).
Parengė Judita Pažereckienė

SMULKUS VERSLAS

LAURA DONĖLĖ: „KLIENTAS JAUČIA, AR DARAI NUOŠIRDŽIAI, AR NORI
UŽSIDIRBTI“
Pravėrus kepyklėlės „Tie kepėjai“
duris, pasklinda šviežių kepinių ir
namų jaukumą menantis kvapas.
„Jauskitės kaip namie, – šypsosi
svetingoji jos įkūrėja Laura Donėlė
(31), buvusi Mažeikių „Ventos“
progimnazijos pirmūnė, po pamokų skubėdavusi į virtuvę minkyti
tešlos ir stebinti namiškių kulinariniais išradimais. Vis dėlto aistrą
kepiniams užgožė sėkmės lydimo
žmogaus receptas ir L. Donėlė patikėjo, kad baigti Mykolo Romerio
teisės ir valdymo studijas yra kur
kas prasmingiau, nei savo pomėgį
paversti profesionaliu amatu stojant
į kulinarijos mokyklą. Ar tikrai toks
apsisprendimas buvo geras?
Galvotrūkčiais pabėgau iš
morgo, o rengdama teisinius
dokumentus užsnūsdavau prie
kompiuterio„Kadangi buvau
kruopšti mokinė, kaip ir dauguma
nusprendžiau siekti aukštojo mokslo, žinoma, tai skatino ir visa mano
aplinka. Tačiau jau pirmame kurse
supratau esanti toli nuo veiklos,
širdį priverčiančios spurdėti iš laimės. O atlikdama praktiką Vilniaus
prokuratūroje, kai pabėgau iš morgo, galutinai supratau, kad kažkur
apsigavau. Vis dėlto esu darbšti ir
pradėtus darbus mėgstu pabaigti iki
galo, todėl kruopščiai atsidėjusi studijoms įgijau verslo teisės magistro
diplomą“, – dalijasi L. Donėlė,
pasidavusi stereotipiniam karjeros

planui ir patikėjusi, kad darbas yra
tas, kurį privalai atlikti gerai ir gauti
už jį atlygį, o maisto gaminimas ir
amžinas jo studijavimas – tai tik
malonus laisvalaikis. Po septynerių
metų darbo tarptautinėje advokatų
kontoroje išėjusi motinystės atostogų, L. Donėlė suprato, kad ir
dažnos moters kasdiena, kai ši kelia
ypatingą susidomėjimą, gali būti
pakylėta nuo pomėgio iki gyvenimo šaltinį atstojančios veiklos. Ne
vienus metus kulinarinėse kelionėse
patirtį kaupusi, daugybę knygų
maisto gamybos temomis skaičiusi
jaunoji moteris suvokė, kad geriausias gali būti tik ten, kur iš tiesų
jauti malonumą. „Kai pripažinau
sau, jog puikios sąlygos tobulėti
advokatūros srityje, tarptautiniai
klientai ir įdomūs sandoriai manęs
nežavi, o miltuotomis rankomis
sukurdama trumpalaikį džiaugsmą
kitų gomuriui jaučiuosi pakylėta,
nusprendžiau ieškoti būdo, kaip
galiu išpildyti savo svajonę“, –
apsisprendimo akimirką prisimena
pašnekovė.
Manau, reikia daryti, ką jauti
galintis daryti geriausiai, ir, jei
neturi labai ypatingų poreikių, rasi
išsvajotąjį aukso vidurį tarp laimės
ir pinigų.L. Donėlė
Ieškojau galimybių, o ne kovojau
su baimėmis„Šokoladas sukelia
daugiau fantazijų nei bulvė, – kodėl
pasinėrė į ieškojimų ir atradimų sū-

kurį konditerijos srityje, atskleidžia
pašnekovė. – Savo aplinkoje daug
klausinėjau žmonių, kokių skanėstų
jiems norisi, dariau eksperimentus
ir vaišindama draugus ieškojau.
Ir radau! Reikalingas įdomus, išbaigtas skonis, kurį sukursi tik iš
natūralių produktų.“Su 40 tūkst.
litų pradiniu kapitalu L. Donėlė
įkūrė cechą, kuriame ėmė rastis
kulinarinių stebuklų. „Pradžioje
pirkome dėvėtą techniką, įkūrėme
tik kepimo cechą gana kukliose
patalpose, užsakymus priiminėjau
pati, kepiau ir išvežiodavau irgi aš,
– pasakoja nei jėgų, nei laiko verslui
negailėjusi ir greta mamos pareigas
metukų neturinčiam sūneliui spėjusi
vykdyti L. Donėlė. – Taigi pasinėriau į nesibaigiantį kūrybos procesą,
tikrinau, kas domina vartotoją.
Naudojau savo šeimos receptus,
ieškojau įkvėpimo sezoniniuose
produktuose, užsienio literatūroje,
lankiau įvairius mokymus.“ Paklausta apie reklamą, pašnekovė
juokiasi, nes neskyrė tam nė lito,
mat viskas įvyko savaime – geri,
skanūs bei nauji šedevrai greitai
pasiekė draugų draugus. „Pradėjome nuo individualių užsakymų
šventėms, verslo dovanoms, individualiems klientų poreikiams, o po
dvejų metų pastebėjome, kad reikia
jaukios parduotuvėlės, į kurią galėtume pasikviesti smalsųjį klientą
arba sudominti ypatingų keksų bei

duonos dar neragavusį praeivį“, –
pasakoja L. Donėlė.Idėjai reikia
brandosProvokuojamai paklausiu
pašnekovės, ar sutiktų parduoti
savo versliuką, ir jos atsakymas
radikaliai neigiamas: „Negaliu iš
savęs atimti malonumo dirbti tai,
kas iki šiol atrodė utopija. Dabar
pasineriu ir neskaičiuoju praleistų
valandų, negalvoju apie tai, kad
darau kažkam paslaugą. Man jokie
pinigai negali suteikti tiek laimės,
kiek gali pajusti pasinerdamas į
mėgstamą veiklą. Manau, reikia
daryti, ką jauti galintis daryti geriausiai, ir, jei neturi labai ypatingų
poreikių, rasi išsvajotąjį aukso vidurį tarp laimės ir pinigų.“Vis dėlto

diplomuota teisininkė nesigaili savo
ilgai aplinkeliais vinguriavusio tako
į sėkmingą verslą, nes jos sprendimas yra subrandintas it geras
vynas. Versle labai padeda iš teisės
mokslų įgytos žinios bei kontoroje
išmokta atsakomybė, orientacija į
klientą, lankstumas, žinojimas, kad,
kai labai reikia, L. Donėlė akį sau
merkdama gali priminti: „Aš juk
galiu.“ Tik kartais reikia nepabūgti
savęs paklausti, ar noriu. „BZN
start“ skaitytojams moteris linki
nepamiršti gyventi sau nemeluojant. „Klientas jaučia, ar darai nuoširdžiai, ar nori užsidirbti“, – tikina
kepyklėlės įkūrėja.
Šaltinis: Bznstart.lt
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Paprasti ir sotūs blynai su šaldytais K E T U R I O S O R G A N I Z M Ą N U O D I J A N Č I O S
baravykais
MEDŽIAGOS, KURIAS VARTOJAME KASDIEN
Ingridientai:
3 kiaušiniai, 3 skiltelės česnakų, 3
šaldyti baravykai, 3 skiltelės rūkytų
lašinukų, 1 svogūnas, 3 šaukštai aliejaus (geriau alyvuogių), 3 šaukštai
vandens, 6 šaukštai „Malsenos“ miltų blyneliams, žiupsnelis druskos.
Gaminimas:
Pirmiausia inde išplakti kiaušinius,
tuomet į tą indą su išplaktais kiaušiniais sudėti smulkiai supjaustytus česnakus, plonai supjaustytus baravykus, mažais kubeliais supjaustytus lašinukus,
smulkiai supjaustytą svogūną, įpilti 3 šaukštus aliejaus, 3 šaukštus vandens,
įdėti 6 šaukštus miltų ir viską išmaišyti. Gausime tirštą tešlą. Su dideliu
šaukštu dėti tešlą į keptuvę. Reikia pavartyti. Iškeps 12 sočių, skanių, blynų,
kvepiančių baravykais ir lašinukais.

SODININKYSTĖ

Sodo inventoriaus paruošimas žiemai
Rudenį, kai sodo sezonas baigiasi,
negalima sodo įrankių paprasčiausiai
sudėti sandėlyje ir pamiršti iki pavasario. Būtina skirti laiko jų remontui ir
tinkamai konservacijai, kad prasidėjus
naujam sezonui būtų galima išvengti
nereikalingų problemų ir sode darbuotis
su malonumu.
Pirmiausia, prieš perkeliant sodo
įrankius ir mechanizmus į jų saugojimo vietą, visus rankinius metalinius
sodo įrankius (sekatorių, žirkles krūmams, kastuvus, grėblius, dalgius,
šakes, kauptukus ir pan.) reikia nuvalyti, nuplauti, šepečiu nuvalyti dervas,
pašalinti žolės ir žemių likučius. Nuvalius metalines įrankių dalis šepečiu,
jas būtina kruopščiai sutepti alyva, o medines įrankių dalis reikia apdoroti
linų sėmenų aliejumi arba nudažyti.
Tam, kad greičiau išblizginti metalinius įrankius, galima į kibirą su smėliu
įpilti šiek tiek alyvos, o po to kelis kartus į šveičiančią masę panardinti
įrankį, tokiu būdu pašalinant oksiduojančią plėvelę.
Pjaunančias kastuvų ir kauptukų dalis reikia pagaląsti galąstuvu suspaudžiant į spaustuvus. Peilio ašmenys, neturintys pagilinimų, išore prispaudžiami prie tašelio, keliais lašais sumirkyto alyvoje, ir galandami sukamaisiais judesiais. Vidinė pusė galandama 25° kampu. Tuo tarpu sekatoriai
nušveičiami švitriniu popieriumi. Pjūklą po dervuotų šakų pjovimo reikia
išvalyti šepečiu su viryklėms skirtu plovimo skysčiu, praskalauti ir suvynioti
į pramoninį popierių arba tankų audinį.
Nepakeičiama sode yra laistymo įranga. Sezono pabaigoje išpilkite visą
vandenį iš laistytuvų ir laistymo žarnų. Sodo laistymo žarną reikia tvarkingai susukti ir pakabinti sandėlyje taip, kad ant jos nepatektų tiesioginė
saulės šviesa. Sezono pabaigoje susidėvėjusias gumines dalis galima pakeisti
naujomis. Nepamirškite padėti atskirai purškiklius, skirtus laistyti augalams
ir apipurkšti augalus herbicidais nuo piktžolių.
Nepamirškite kruopščiai sutepti sodo karučių, trašų barstytuvų ir kultivatorių ratus ir guolius. Karutis tarnaus gerokai ilgiau jeigu po sodo darbų
saugosite jį apverstą, kad jame neprisikauptų šiukšlės ir vanduo.
Šaltinis: Sodininkystė.lt

NAUDINGA ŽINOTI

Iš senovės sugrįžęs rozmarinas
Kvepiantys rozmarinai ant palangės - turtingos
virtuvės atributas. Taip manė prieškario miestiečiai.
Bet ilgainiui šių žolynų auginta vis mažiau, juos
ėmė keisti kiti kambariniai ir prieskoniniai augalai.
Šiandien namuose per žiemą išlaikyti rozmarinus
nelengva. Ne visur ir ne visada jie sėkmingai
peržiemoja, todėl dažniau perkami ir auginami
vazonėliuose vienerius metus. Rozmarinai gaivina
patalpą stipriu, bet neįkyriu aromatu. Juk lapuose
yra 1-2 % eterinio aliejaus. Tai ir geras prieskonis
įvairiems mėsos patiekalams, sriuboms pagardinti.
Smulkintų lapelių šeimininkės anksčiau dėdavo į dešras. Ne tik virtuvėje
pagelbėdavo rozmarinai. Tai neblogas vaistas nuo įvairių negalavimų. Jie
gerina virškinimą, kraujotaką, sustiprina nervų sistemą, mažina kraujospūdį,
turi antiseptinių savybių. Bet rozmarinus vartokite saikingai.
Pagardinti patiekalams užtenka nedidelio kiekio, o jų padauginus jaučiamas
labai stiprus kamparo kvapas.
Kaip auginti namuose? Lietuvoje rozmarinas lauke nežiemoja, bet vasarą
jam ten - geriausia vieta. Tik gal ne sode, bet balkone, terasoje, prie laiptų ar
poilsio aikštelių. Parinkite tokį kampelį, kur būtų patogu pasiskinti lapelių ir
mėgautis kvapu einant pro šalį ar atsisėdus. Tai labai geras augalas balkonams:
nebijo kaitros, nenudega nuo saulės, nepuola kenkėjai. Kambaryje rozmariną
laikykite saulėtoje ir šviesioje vietoje. Pavasarį ir vasarą rozmarinas laistomas
reguliariai - karštą dieną išgarina nemažai vandens, o žemei išdžiūvus pradeda
vysti viršūnėlės. Palietas atsigauna. Tręšiamas kas mėnesį, universaliomis
trąšomis, skirtomis kambarinėms gėlėms. Rudenį rozmarinas gali ilgokai likti
lauke. Lengvos šalnos sumedėjusioms šakelėms nebaisios. Bet nuo spalio
perneškite į nešildomą šiltnamį, patalpą. Laistykite saikingai ir nebetręškite.
Žiemą rozmarinui geriausiai tinka šviesi ir vėsi (apie 10 °C) patalpa.
Šaltinis: Sodospalvos.lt

Konservai
Kiekvienas iš mūsų atokiausioje
virtuvės spintelėje turime skardinę
konservuotų vaisių. Ji ten yra taip
ilgai, kad tapo namų dalimi. Rekomenduojame kuo skubiau išmesti
šią skardinę.
Remiantis „The Journal of Food
Additives and Contaminants“ leidinyje paskelbtu tyrimu, ant vidinio
skardinių paviršiaus yra bisfenolio
A, geriau žinomo BPA pavadinimu.
Tai pramoninė cheminė medžiaga,
didinanti širdies ligų, diabeto ir
nutukimo riziką.
Didžiausią pavojų ši medžiaga kelia jaunesnio amžiaus vyrams, kurių
vartojamo maisto racione daug
konservuoto maisto, pavyzdžiui,
sriubų ir smulkintų pomidorų.
Dirbtiniai saldikliai
Daug fruktozės turintis kukurūzų
sirupas – vienas iš daugiausiai suvartojamų angliavandenių šaltinių
pasaulyje. Nepriklausomai nuo to,
ar jūs apie tai žinote, ar ne, kukurūzų sirupas dedamas į daugelį jūsų
taip mėgstamų maisto produktų,
pradedant konservuotomis pupelėmis skardinėse ir baigiant iš pirmo
žvilgsnio sveikatai nekenksmingais avižiniais dribsniais. Tačiau
nepatartina per daug mėgautis šia
saldžia palaima.
Remiantis atliktais tyrimais, sintetiniai saldikliai didina diabeto ir
nutukimo riziką ir trikdo hormono
leptino išsiskyrimą organizme. Šis
hormonas atsakingas už informacijos apie sotumo jausmą perdavimą į
smegenis. Ar esate kada pastebėję,

kad suvalgę visą pakuotę sausainių, vis dar jaučiate, kad jums to
negana?
„Sveikos“ pieno alternatyvos
Žinoma, laktozės netoleravimas
toli gražu nėra smagus dalykas,
tačiau dėl to keliama panika yra
neabejotinai perdėta. Sojos produktus gaminančios įmonės deda
visas įmanomas pastangas tam,
kad įtikintų mus, kad jų produkcija
– tai sveikesnė pieno alternatyva,
o pienas savo ruožtu apsunkina
mūsų organizmą sunkiai virškinama
laktoze.
Laktozės netoleravimas – tai
dažnesnė problema, nei galvojame,
tačiau tai tikrai nereiškia, kad soja
tėra visiškai nekaltas pieno pakaitalas. Sojos pienas žinomas kaip
„feminizuojantis“ produktas, nes
jo sudėtyje yra fitoestrogenų. „The
Society of Endorinology“ leidinyje
publikuotas tyrimas sieja fitoestrogenus su augančiu moteriškojo
hormono estrogeno kiekiu vyrų
organizme. Taigi, jei nukarusi krūtinė ir seksualinis nepajėgumas nėra
jūsų tikslų sąraše, rekomenduojame
vartoti karvių pieną arba išmėginti
jį pakeisti galintį migdolų pieną.
Skonio stiprikliai
Šie priedai – tai didžiausi slapstymosi meistrai. Turbūt esate girdėję
ginčų dėl dažnai naudojamo skonio
stipriklio – natrio glutamato, kurio
yra daugumoje perdirbtų maisto
produktų. Tačiau labai tikėtina,
kad nežinojote daugybės kitų šios
medžiagos pavadinimų: natrio
kazeinatas, autolizuotos mielės,

autolizuoti augaliniai baltymai,
hidrolizuoti augaliniai baltymai,
mielių ekstraktas ar net citrinos
rūgštis. Visos šios medžiagos yra
užslėpti natrio glutamato šaltiniai.
Nors kai kurios iš šių medžiagų gali
atrodyti visiškai nekaltai, vis dėlto
jos kelia pavojų jūsų sveikatai.
Daugelio ekspertų teigimu, natrio
glutamatas bet kokiu pavidalu ir
pavadinimu – tai nervines ląsteles
pažeidžiantis neurotoksinas. Vašingtono universiteto aukštosios
medicinos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad natrio glutamatas
susijęs su smegenų pažeidimais,
nutukimu ir bendru biologiniu organizmo išbalansavimu.
Sveika mityba – sudėtinga užduotis, ypač šiandieniniame greitai
besikeičiančiame ir informacijos
perkrautame pasaulyje. Tačiau nėra
taip jau sunku įsiminti vieną esminę taisyklę: kuo labiau perdirbtas
maistas patenka į jūsų rankas, tuo
kenksmingesnis jis bus jūsų organizmui. Žinoma, tai nereiškia, kad
turėtumėte griebti peilį su šakute ir
strimgalviais lėkti prie artimiausios
daržovių lysvės. Tiesiog siūlome
pamiršti apie keletą produktų,
kurie visiškai nereikalingi jūsų
organizmui.

PAŽINK SAVE

KODĖL VIENIEMS SEKASI, O KITUS TIESIOG
PERSEKIOJA NESĖKMĖS?
Turbūt visi žmonės per gyvenimą
patiria mažesnių ar didesnių nesėkmių. Apie tai, kodėl nepasisekimai
skaudina ir kaip juos įveikti nepalūžus, kalbamės su psichologe Natalja
Čeikuviene.
- Kodėl vieniems sekasi, o kitus
tiesiog persekioja nesėkmės?
- Mes nesame vien sėkmingi
arba nevykėliai. Įgyjant įvairios
patirties pasitaiko etapų, kai mums
sekasi arba ne. Visus, net ir sėkmės
lydimus, aplanko nepasisekimai,
bet yra žmonių, kuriuos problemos
sugniuždo.
Tokie žmonės būna perdėtai susikoncentravę į savo nesėkmes, itin
priklausomi nuo kitų nuomonės,
bijantys parodyti menkiausią savo
silpnybę. Arba naivūs, skaitantys
populistines knygas apie sėkmę,
ignoruojantys, kad ne 100 proc.
viskas priklauso nuo mūsų, tiesiog
yra dalykų, su kuriais tenka susigyventi. Tretieji – perfekcionistai,
kurių šūkiai: „Nesėkmė – tai katastrofa!“, „Man visada turėtų sektis“,
„Nesėkmė yra pažeminimas“.
Yra atlikta nemažai tyrimų, apklausų apie sėkmingus žmones.
Vieno tokio tyrimo metu ieškota atsakymo į klausimą, nuo ko priklauso
rašytojų sėkmė, kodėl vieni tampa
itin populiarūs, pripažinti, o kiti
lieka nežinioje? Išvada buvo tokia:
pripažinimą pelnę rašytojai išsiskyrė
tik vienu bendru bruožu – jie tiesiog
daug daugiau dirbo ir rašė nei kiti.
- Kaip elgtis ištikus nesėkmei,
kad objektyviai suprastume jos
priežastis?
- Pirmiausia reikia atskirti faktus nuo jų interpretacijų. „Manęs

nepriėmė į šešias darbovietes“
yra objektyviau negu „rasti darbą
nėra šansų.“ Reikia vengti perdėtų
apibendrinimų ir iš vienos ar kelių
problemų nedaryti viską apimančios
išvados: „Aš niekam netinku.“
Verta savęs paklausti: ar realistiški
buvo mano tikslai ir ar tikrai užteko
laiko jiems įvykdyti?
- Vieni nesėkmes išgyvena lengviau, kiti – sunkiau, jas priskirdami savo asmenybės trūkumams.
Kuo gresia toks savęs smerkimas,
menkinimas?
- Žmogus dažnai įsisuka į ydingą ratą, jei pradeda galvoti: „Esu
nevykėlis, tikriausiai man vėl nepasiseks.“ Ir tuomet keičia elgesį:
mažina savo siekius, rečiau bando
naujus dalykus, praleidžia galimybes ar siekia tikslo tik vieną kartą,
pasiduoda prieš pirmąją kliūtį,
atidėlioja darbus. Viso to pasekmė
– menkesni rezultatai, dar labiau
sumažėjęs pasitikėjimas savimi,
naujovių baimė. Mintis „esu nevykėlis“ gali virsti giliu įsitikinimu,
persmelkiančiu kitas gyvenimo sritis
ir net darančiu įtaką vaikų elgsenai.
- Kaip reikėtų vertinti nesėkmę,
kad ją patyrus neapimtų ilgalaikis
stresas, depresija?
- Svarbu suprasti savo indėlį, kodėl
nepasisekė. Tai, kas priklauso nuo
mūsų, gali būti keičiama. Jei žiūrime
į sėkmę kaip Dievo ar likimo duotą
arba neduotą, nepasisekimo atveju
jaučiamės nubausti. Taip mąsto
depresiški žmonės. Sveika aptarti
savo fiasko, jo galimas priežastis
su artimais žmonėmis ir apžvelgti
įvairiai vertinamą situaciją. Artimųjų palaikymas – geriausia depresijos

profilaktika.
- Kaip atsikratyti nesėkmės
baimės?
- Priminkite sau, kad kartais patirti
nesėkmę yra normalu ir neišvengiama. Tai kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Net ir tų, kuriais žavimės
labiausiai.
- Ar įmanoma išmokti priimti
problemas ir nepalūžti?
- Mes visi turime mėgstamiausius
būdus, dažniausiai padedančius
įveikti sunkias situacijas. Kuo jų
daugiau išmokstame, tuo lengviau
išgyvename nesėkmes, esame atsparesni.
- Ar yra nesėkmės potyrio teigiama pusė? Ko ji išmoko?
- Nesėkmės priverčia mąstyti ir
mokytis daug labiau nei sėkmė. Tai
patirtis, leidžianti jautriau suprasti
kitus žmones. Taip pat manoma,
kad kiekvienas fiasko yra perspėjimas apie galimą rimtesnę problemą
ateityje.
- Kaip susigrąžinti pasitikėjimą
savimi?
- Rūpinkitės savimi ir bent laikinai
šiek tiek sumažinkite reikalavimus
sau. Labiau stengiantis, skiriant daugiau laiko ar išbandžius kitus elgesio
būdus ir įveikus sunkią situaciją,
pasitikėjimas savimi padidėja.
Pagal Violetos Gustaitytės str., Savaitraštis „Šeimininkė“
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„MAZDA2“ TAPO JAPONIJOS METŲ
AUTOMOBILIU

Švedija planuoja atsisakyti grynųjų
pinigų

Japonai patikėjo „Mazda2“ talentu – mažasis hečbekas išrinktas Japonijos
Metų automobiliu. Prieš porą metų to paties titulo buvo nusipelnęs ir miesto
visureigis „Mazda CX-5“.
Konkurso finale „Mazda2“ surinko 423 balsus ir tik 19 balsų aplenkė „Mercedes-Benz“ C-klasę. Trečias liko BMW i3 (340 balsų), ketvirtas – „Subaru
Levorg“ (124 balsai), penktas – „Suzuki Hustler“ (65 balsai).
Japonijoje triumfavusi naujos kartos „Mazda2“ Europoje dar nedebiutavo. Gamintojo atstovai Lietuvoje praneša, kad šis modelis automobilių pardavimo salonus pasieks kitų metų pavasarį.
Praėjusios kartos „Mazda2“ 2008 m. buvo išrinkta Pasaulio metų automobiliu.

Švedija planuoja tapti pirmąja šalimi pasaulyje, kuri atsisakys grynųjų
pinigų ir pereis tik prie elektroninio
atsiskaitymo būdo.
Kaip rašo užsienio žiniasklaida, atliktos analizės rodo, kad net 4 iš 5 švedų
atsiskaito už pirkinius ir paslaugas
elektroniniu būdu ar kortele.
Tendencija akivaizdi ir kitose Europos šalyse – žmonės vis dažniau moka
banko kortelėmis, o, specialistų teigimu, per artimiausią dešimtmetį popieriniai
pinigai apskritai gali išnykti.
Tiesa, ne visos valstybės linkusios žengti į priekį. Italijoje grynųjų pinigų
kaupimas ir atsiskaitymas jais vis dar labai populiarus, net trys ketvirtadaliai
šalies piliečių teigia atsiskaitantys būtent grynaisiais.

„TESLA“ SIŪLYS ITIN GREITĄ VISAIS RATAIS
VAROMĄ SEDANĄ
„Tesla Motors“ siūlys „Model S“ sedaną su visų varančiųjų ratų sistema.
Tai bus tarsi įžanga į būsimą šios markės padidinto pravažumo automobilį
„Model X“, kuris pasirodys kitąmet.
„Tesla“ automobiliai, varomi visais ratais, turės antrą elektros motorą, kuris
bus montuojamas virš priekinės ašies ir suks priekinius ratus. Jis dirbs kartu
su virš galinės ašies esančiu elektros motoru, kuris yra pagrindinis galios
šaltinis visuose dabartiniuose „Model S“.
„Tesla“ nurodo, kad antras elektros motoras P85D modeliui leis 100 km/
val. greitį pasiekti maždaug 1 sekunde greičiau nei gali įprastas „Model S“ – tai užtruks kiek daugiau nei 3,2
sek. ir šis rezultatas leis automobiliui atsidurti tarp greičiausių keturdurių sedanų.
Naujo modelio pristatyme E. Muskas taip pat atskleidė, kad „Tesla“ planuoja per 5-6 metus rinkai pasiūlyti
autonomiškai galintį važiuoti automobilį.

LIETUVIAI JAU GALI ĮVERTINTI PIRMĄJĮ
PRIEKINIAIS RATAIS VAROMĄ BMW
Pirmasis priekiniais ratais varomas BMW modelis – 2-serijos „Active
Tourer“ – atkeliavo į Lietuvą. Šio vienatūrio kainos Lietuvoje prasideda
nuo 91 500 Lt.
BMW 2 Series Active Tourer“ vairuotojas ir keleiviai sėdi aukščiau
ir virš galvų turi daugiau erdvės nei sedane. „Active Tourer“ ekipažas
savo daiktus gali susikrauti į 468 litrų talpos bagažinę, kuri nulenkus
galines sėdynes išsiplečia iki 1510 litrų. Galinės sėdynės standartiškai
gali būti sulankstomos 40:20:40 santykiu, todėl bagažinės skyrių galima
pritaikyti įvairiausiems kroviniams. Be to, visiškai nulenkti galima ir
priekinę keleivio sėdynę – tai patogu vežant ilgus daiktus. „Active Tourer“ pasirinktinai gali būti montuojamas
su elektra valdomu bagažinės dangčiu, kuris gali būti atidaromas koja „pamojavus“ po galiniu buferiu.
Drauge su naujuoju modeliu debiutuoja trijų cilindrų turbobenzininis 1,5 l darbinio tūrio variklis, išvystantis
136 AG.
Žadama, kad „225i Active Tourer“ 100 kilometrų sunaudos apie 6 litrų degalų.

SKRAIDANTYS AUTOMOBILIAI – JAU NEBE IŠ
FANTASTIKOS SRITIES
Dešimtmečius tai buvo ne tik mokslinės fantastikos filmų gerbėjų, tačiau
ir visų vairuotojų svajonė – automobilis, kuris gali tiesiog pakilti į orą ir
taip išvengti eismo spūsčių. O dabar slovakų įmonė teigia pagaliau suradusi
būdą, kaip šią viziją perkelti į realybę.
Jų sugalvota, įprastu benzinu varoma transporto priemonė ore gali išvystyti
net 200 kilometrų per valandą greitį. Prireikus, ji gali nusileisti ir tiesiog
suskleisti savo sparnus. Taip ji būtų lengvai įtalpinama į standartinę automobilių stovėjimo vietą.
„AeroMobil 3“ – tai „skraidantis automobilis“, kuris puikiai išnaudotų jau sukurtą automobilių ir lėktuvų eismui
skirtą infrastruktūrą. Pasak kūrėjų, jis atvertų galimybes į tikrąsias keliones „nuo durų iki durų“.
Ši naujausia versija yra trečioji tokio modelio transporto priemonė. „AeroMobil 3“ prototipas pasauliui bus
pristatytas jau spalio 29 dieną techninių naujovių festivalyje Austrijoje.
Šaltinis: Delfi.lt, technologijos.lt

TEMA

ĮSIGALIOJO KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS, MAŽINANTIS ŽALIŲJŲ RODYKLIŲ NAUDĄ
Tarp spalio pradžioje Vyriausybės
patvirtintų Kelių eismo taisyklių
(KET) pakeitimų atsidūrė ir viena
naujovė, kurios nežinojimas vairuotojams gali brangiai kainuoti.
Nuo spalio 11 d. įsigaliojusiuose
KET pakeitimuose nurodyta, kad nuo
šiol sukant į dešinę degant raudonam
šviesoforo signalui su lentele su
žalia rodykle privaloma sustoti prieš
„Stop“ liniją.
Dabar KET 76 punktas suformuluotas taip: „Jeigu sankryžoje
ties raudonu šviesoforo signalu
pritvirtinta lentelė su žalia rodykle,
nukreipta į dešinę, vairuotojams
leidžiama sukti į dešinę ir degant
draudžiamam šviesoforo signalui,
tačiau prieš įvažiuodami į sankryžą
jie privalo sustoti prieš kelio ženklą

„Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją,
jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją,
šviesoforą ir vėl pradėti važiuoti tik
įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus
trukdoma kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo
kryptį jie kerta“.
Tai reiškia, kad nuo šiol prieš įvažiuodami į sankryžą visais atvejais
privalote visiškai sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinę, kad tai yra
saugu. Priešingu atveju galite būti
nubaustas už važiavimą degant draudžiamam šviesoforo signalui. „Kaip
rodo pastebėjimai gatvėse, absoliuti
dauguma vairuotojų apie šią naujovę
nežino“, – teigia DELFI skaitytojas
Dalius Santockis.
Tiesa, jau žinoma, kad šis reikalavimas galios iki 2020 m. sausio 1 d. Tai

Informaciją amžinai išsaugosiantis
stiklas
Fizikas Peteris Kazansky‘is ir jo komanda
iš Southamptono universiteto (JK) nori žengti
dar toliau. Jie mano, kad kvarciniame stikle
įgalima įrašyti duomenis penkiais „matmenimis“, naudojant ne tik kristalo tris erdvės
dimensijas, bet rašančio lazerio kintamo
intensyvumo ir poliarizacijos efektus. Informacijos tankis būtų aštuonis kartus didesnis,
nei Hitachi metodo, ir nago dydžio kvarcinio stiklo plokštelėje būtų galima
sutalpinti terabaitą informacijos (Physical Review Letters, vol 112, p 033901).
Kazansky‘io grupės skaičiavimais, tokia atmintis būtų stabili iki 1000 °C,
galėtų ištverti branduolinį holokaustą ir išliktų 10 milijardų metų. „Tai sulygintina su visatos amžiumi,“ sako Kazansky‘is.

Atrastas urvas, į kurį tilptų keturios
Gizos piramidės
Apsiginklavę aukštosiomis lazerių technologijomis ir skeneriais, urvų tyrinėtojai
pamažu kartografuoja požeminį pasaulį.
Ir taip jie padaro vis įspūdingesnių atradimų. Štai neseniai buvo atrasta didžiausia
pasaulyje urvų salė, kuri prilygsta net
keturių Gizos piramidžių dydžiui.
„Miao kambarys“ (ang. The Miao
Room) driekiasi po Pietų Kinijos kalnais
(Ziyun Getu He nacionaliniame parke). Šiame regione dominuoja minkštos
uolienos, kurias lengvai eroduoja vanduo, taip suformuodamas įvairiausių
dydžių bei formų urvus. 2013 metais vyko „National Geographic Society“
finansuojama ekspedicija, kurios metu tyrinėtojai lazeriu nuskenavo olą, vedančią į „Miao kambarį“. Britanijos speleologų konferencijoje mokslininkai
pateikė įrodymus, kad „Miao kambario“ dydis siekia net 10,78 mln. kubinių
metrų. Tai reiškia, kad šis urvas yra didžiausia (pagal tūrį) kada nors rasta
požeminė erdvė.

18 neblaivių šernų
Lietuvoje gana dažnai sakoma: girtas kaip
kiaulė, o dabar drąsiai galima sakyti: pasigėrė kaip šernas. Net dvi valandas ugniagesiams gelbėtojams teko traukti iš spirito
varyklos vandens baseino 18 girtų šernų.
Tiesa, trys iš jų, matyt, mažiau išgėrę arba
išsipagirioję nuo šalto vandens, į krantą
išsiropštė patys.
Kaip rašo TVN24, šernai, užsukę į atokiai
stovinčią nedidelę spirito gamyklėlę, esančią Kžesko vietovėje Mazovijos
vaivadijoje Lenkijoje, matyt prisirijo salyklo. Kadangi jis saldus ir dar su alkoholio priemaišomis, šernų šeimynai taip patiko, kad negalėjo nuo jo atsitraukti.
Visiškai girti jie nusvyravo į gamyklėlės teritorijoje buvusį baseiną, tačiau
kai kurie iš jų pradėjo skęsti. Žmonės iškvietė ugniagesius gelbėtojus, kurie
dvi valandas kamavosi, kol „girtuoklius” iškėlė į krantą.

Fantastiška šviesa

yra data, iki kurios Lietuvos miestų
gatvėse turi išnykti prie šviesoforų
tvirtinamos lentelės su žaliosiomis
rodyklėmis. Susisiekimo ministerijos
teigimu, dėl žaliųjų rodyklių dažnai
kyla eismo dalyvių konfliktinės situacijos ir ši priemonė nėra naudojama
kitose Europos valstybėse, išskyrus
pavienius atvejus.
Info: Delfi.lt

Pilkos dirbtuvės pramonės parke
Indianoje neprimena vietos, kur tikėtumeisi rasti daržininkystės ateitį.
Bet kaip bebūtų, tai yra švarus, kontroliuojamo klimato kambarys, pilnas
nejaukiai idealių augalų. Jie auga 22
valandas per parą, 365 dienas per metus pusaštunto metro aukščio bokštuose, nepaliesti kenkėjų ir maudydamiesi
nežemiškoje rožinėje šviesoje.
Šiame 2,5 milijonų dolerių technorojuje, valdomame Green Sense Farms
kompanijos, kritiškai svarbūs yra tūkstančiai raudoną ir mėlyną spalvą skleidžiančių diodų (LED). Jų skleidžiama šviesa tiksliai atitinka mėgiamiausią
čia auginamų augalų – salotų, lapinių kopūstų, bazilikų ir laiškinių česnakų.
Info: Technologijos.lt

Spalio 18 d.- spalio 24 d.
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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, 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 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 planavimas,
geroje vietoje prie Vytauto
parko, su tvarkinga laiptine ir
gerais kaimynais). Jurbarkas,
tel. 8 682 24 463.
2 k. butà centre, Kauno g. 23 (V
a., plytinis namas, be remonto).
Jurbarkas, tel. 8 670 50 785.

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 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, nebaigtas árengti). Tel.:
8 699 19 579, 8 685 00 647.
2 k. butà Lybiðkiuose, Erþvilko
sen. (II a., daliniai patogumai,
kaina sutartinë). Tel. 8 650 60
126.
2 k. butà P. Cvirkos g. (IV
aukðtø namas, graþi, rami vieta,
balkonas á Imsræ, tvarkingas butas). 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 Þemaitës g. 25 (II a.,
47 kv. m, 45 000 Lt). Galima
derëtis. Jurbarkas, tel. 8 618
39 272.
2 k. butà Kæstuèio g. 14-29 (II
a., 52.00 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 Dariaus ir Girëno
g. prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, reikalingas
kosmetinis remontas, 78 000
Lt). Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.

2/3 gyvenamojo 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.

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.

3 k. butà Algirdo g. 14 (III
a., butas apðiltintas ið vidaus,
pigûs mokesèiai, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 604 03 432.

2 k. butà Gedimino g. (I a.,
labai geras remontas, signalizacija, draudimas, su baldais,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 699 56 414.

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. +370
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. Daugiau informacijos
http://www.aruodas.lt/1-172131,
Jurbarkas, tel. 8 655 72 521.
3 k. butà M. Valanèiaus g. 8 (III
a., 75 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
645 31 455.
3/4 medinio namo miesto centre
(138 kv. m, vidus pilnai 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. butà centre, Dariaus ir
Girëno 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., 92 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.
Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19 kv.
m, 5 arai þemës, 8 900 Lt). Tel.
8 612 70 770.
Medinio namo pirmas aukðtas
(120 kv. m, 175 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
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n u o m o j a
1 k. butà dirbantis, padorus
vyras, neturintis þalingø áproèiø.
Jurbarkas, tel. 8 642 85 676.
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 5x6 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.
Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas,
6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlys, trifazis,
iðasfaltuotas privaþiavimas).
Jurbarkas, tel. 8 685 84 670.
Namà Pavidaujo k. (178 kv.
m, blokinis, 55 000 Lt, bendras 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.

Parduodama pirtelė ant
ratų.
Tauragė, tel. 8 638 46 027.

Pusæ namo (medinis, 14,5
a þemës, ûkiniai pastatai,
miesto komunikacijos, sodas, netoli stotis, gimnazija,
120 000 Lt, galima derëtis).
Jurbarkas, tel.: 8 656 49 997,
8 447 55 320.
Pusæ namo Jurbarke (padarytas remontas, gerai apðiltintas
namas, 2 arai þemës, rami vieta, 57 000 Lt). Galima derëtis.
Tel. 8 643 91 288.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sklypà Pilies g. (50 000 Lt),
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.

Sodybà Jurbarko r., Baciø k.
(30 000 Lt, 40 aru, 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.
Þemës sklypà (11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 675 37 290.

1 k. butà dirbantis, padorus
vyras, neturintis þalingø áproèiø.
Jurbarkas, tel. 8 638 09 999.
Ðeima iðsinuomotø 1-2 k. butà
su baldais Jurbarke. Tel. 8 630
28 630.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
Þemës sklypà Partizanø g.,
Kaune (20 arø). Tel. 8 656 04
035.

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

Sklypà miesto centre (praeina
komunikacijos, yra projektas
statybai). Jurbarkas, tel. 8
676 79 689.
Sklypà Sodø g. 58A (10,48
arai, 33 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 650 11 252.
Sodà be namelio „Serbentos“
bendrijoje, Greièiuose, geroje
vietoje (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“
bendrojoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 a, ðulinys, 23 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24
999 Lt). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
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-jø 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.

Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a. þemës). Jurbarkas,
tel. 8 636 25 176.
Þemës sklypà „trikampyje“,
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 34 000
Lt). Jurbarkas, tel. 8 644 76 494.
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.

p e r k a
3-2 k. su prieðkambariu butà
Jurbarke. Jurbarkas, tel. 8 620
71 313.

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

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.

n u o m o j a
Iðnuomoja atskirà kambará
bute, vaikinui, miesto centre,
250 Lt. Klaipëda, tel.: 8 678 08
034, 8 601 01 535.

Maþeikiuose ir rajone
p a r d u o d a
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.

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

11

2014 10 17 Nr. 42

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

Sodybà Kaimelio k., Kiduliø
sen., Ðakiø r. Tel. 8 652 50 483.

Raseiniuose ir rajone
p a r d u o d a

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

Namà mieste, Partizanø g. (59
kv. m, I a., mûrinis, plastikiniai
langai, 110 000 Lt). Raseiniai,
tel. 8 643 90 955.

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.
Sandëliavimo, gamybines patalpas netoli Kiduliø (130 kv.
m, buvusios svarstyklës, a 29
000 Lt arba iðnuomoja). Tel.
8 611 59 331.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a

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.
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.
Þemæ (þemës ûkio paskirties
(5 ha), lapuoèiø miðkà (4,5 ha),
áþuvintà tvenkiná (1 ha). Ðilalës
r., tel. 8 656 24 052.
Þemës ûkio paskirties þemës
sklypà Visdþiaugø k., Ðilalës r.
(2,6 ha, 1 ha - 6 000 Lt). Tel. 8
645 92 641.

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

Ðirvintose ir rajone
p a r d u o d a
Butà (35 kv. m, I a., atskiras
áëjimas, su patogumais, 55 000
Lt) Ðirvintø r., Medþiukø k.
centre.

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.
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.
28 (miesto centre, 55 000 Lt).
Tauragë, tel.: 8 687 93 726, 8
616 11 323.
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.
1 k. butà Dainavos g. 6 (III
a., 36 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, labai tvarkingas, PVC
langai, ástiklintas balkonas. Yra
virtuvës ir prieðkambario baldai). Tauragë, tel. 8 614 76 254.
1 k. butà Vytauto g. 88 (II a., III
aukðtø name, 60 000 Lt, renovuotame name, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 650 55 016.
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.

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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1 k. butà Liepø take (I a., 30
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, su baldais ir
buitine technika). Tauragë, tel.
8 650 59 351.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 144 (I a., 40 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
70 000 Lt). Tauragë, tel. 8 650
54 812.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

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.
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 Aerodromo g. 13 (III
a., remontas, su baldais, 110 000
Lt). Tauragë, tel. 8 612 10 942.

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 Baþnyèiø g. 9 (V a.,
39 kv. m, nepereinami kambariai, ðiltas, ðviesus, 96 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 613 72 455.
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.
2 k. butà Eièiø gyvenvietëje (visi
patogumai, 45 000 Lt), galima
derëtis. Tauragës r., tel. 8 655
22 929.
2 k. butà Gedimino g. 35 (V a.,
reikalingas remontas). Tauragë,
tel. 8 656 48 666, skambinti po
17 val.
2 k. butà Mikrorajone,
Gedimino g. 37 (IV a., 51 kv.
m, IX aukðtø name, blokinis,
74 000 Lt). Tauragë, tel. 8 698
20 984.
2 k. butà Ateities take 22 (II a.,
50 kv. m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 120 000
Lt). Tauragë, tel. 8 654 35 085.
2 k. butà Miðko g. (IV a., namas
paruoðtas renovacijai, plastikiniai langai, vidinis butas, 2
rûsiai). Tauragë, tel. 8 633 76
101.
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 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 iðsimokëtinai).
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 Tauragës Dvare (po
remonto, galimi visi keitimo
variantai). Tauragë, tel. 8 6 43
93 090.
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 Vasario 16-osios g. 5
(IV a., plastikiniai langai, ðarvo
durys, su daliniais baldais, 80
000 Lt). Tauragë, tel. 8 670 05
378.

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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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.
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.
3 k. butà Gedimino g. 41 (I a.,
kieme parduotuvë). Tauragë,
tel. 8 636 16 117.
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.
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.
3 k. butà Vasario 16-osios g.
(IV a., 55,62 kv. m, 98 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 620 78 870.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
125 (III a., 78 kv. m, 140 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.
57 a þemës sklypà Butkeliuose,
Þemaitës g. (vanduo, kanalizacija). Tauragë, tel. 8 674 37 565.
8 a þemës sklypà Þaliojoje g.
(1 a - 5000 Lt). Tauragë, tel. 8
610 29 835.
Butà Gintaro g. 2 (vietoje
garaþas, þemë, uþdaras kiemas,
keturbutis, mûrinis namas, atskiras áëjimas, gera vieta, 123 000
Lt). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Dalá namo Lauksargiø k. (II a.,
gali gyventi 2 ðeimos, namø valda 0,5 ha þemës, sodai, ûkiniai
pastatai, yra tvenkinys, prie
pagrindinio kelio). Tauragës r.,
tel. 8 699 82 281.
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.
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.
2 k. butà Þemaitës g. 3 (II a.,
plytinis namas, tinkuotas, signalizacija, naujas elektros ávadas,
ðarvo durys, nauji radiatoriai,
parketas, dalis baldø, tvarkingas, miesto centre, 120 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 600 15 381.

Dalá pastato (tinka komercinei
veiklai, 313 kv. m, yra 20 arø
iðasfaltuota aikðtelë, su pastatu
24 arai þemës). Pagëgiø sav.,
Bubliðkiø k., tel. 8 699 82 281.
Du sodo namelius 12 a sklype
Joniðkës soduose (yra ðulinys,
galima gyventi ir þiemà, 63 000
Lt). Tel. 8 652 75 009.
Garaþà Bernotiðkës g. (mûrinis,
su duobe, kurioje árengtos 2
patalpos). Tauragë, tel. 8 600
67 075.

2 k. butà Ateities take 8 (IV
a., 53 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 95 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.

Garaþà „Rato“ bendrijoje (trifazis, apþiûros duobë,
gelþbetoninë perdanga).
Tauragë, tel. 8 657 78 439.

2 k. butà Eièiø k., 20 000 Lt.
Tauragë, tel. 8 636 80 807.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(duobë, elektra, padidintas
ir paaukðtintas, 10 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 610 61 661.

3 k. butas Ateities take 3 (III a.,
ne kampinis, 90 000 Lt). Tel. 8
652 66 849.
3 k. butà (I a., geroje, bute atliktas graþus euro remontas, 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.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (praplatintas, ant posûkio,
duobë po visu garaþu, trifazis,
saugoma teritorija). Tauragë,
tel.: 8 652 68 886, 8 687 59 694.
Garaþà „Rato“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 617 34 672.
Garaþà Veterinarijos g., 5 000
Lt. Tel. 8 677 46 861.
Komercines patalpas Pramonës
g. 30 (250 kv. m, su árengtomis
50 kv. m gyvenamosiomis patalpomis, 210 000 Lt). Tauragë, tel.
8 650 25 530.

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.
Metaliná garaþà (surenkamas,
geros bûklës, 1 500 Lt). Tauragë,
tel. 8 670 90 759.
Miðkà 7 ha (2 ha nukirsta ir
atsodinta). Tauragë, tel. 8 635
82 133.
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. Galimi keitimo variantai.
Tauragë, tel. 8 689 63 499.
Namà Dapkiðkiuose. Tel. 8 698
46 150.
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.
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.
Namà Butkeliuose
NEBRANGIAI (mûrinis, 16
arø þemës, visos miesto komunikacijos, gera vieta, netoli miesto
centro). Þemës sklypà 44 a prie
Senvagës, netoli Jûros. Tauragë,
tel. 8 631 45 192.
Namà Maþonø gyv. (medinis,
renovuotas namas, 25 arø valda). Dalá namo (miesto centre).
Tauragë, tel. 8 600 10 404.
Namà miesto centre (medinis,
mûrinis ûkinis pastatas, 9 arai
þemës, 100 000 Lt). Tauragë, tel.
8 674 38 088.
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.
Namà Pagramanèio k.,
Baþnyèios g. (74 kv. m, medinis, 85 000 Lt, 0,25 arø þemës,
2 aukðtai. Naujai pakeistas
namo stogas). Tauragë, tel. 8
674 73 359.
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.
Namà Putinø g. (16 arø þemës,
namas apðiltintas, skardinis
stogas, miesto vanduo ir kanalizacija, metalinë tvora, kiemas
trinkelëmis, didelis ûkinis pastatas su garaþu, 330 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 670 26 507.
Namà SKUBIAI! Papuðinyje
(2-jø aukðtø, mûrinis, greta medelynas, uþdara teritorija, atskiri
áëjimai, gali gyventi 2 ðeimos, 2
þidiniai, sauna, balkonai, ûkinis
su 2 garaþais, 13,5 aro þemës,
saugi, rami vieta). Tauragë, tel.
8 613 43 321.

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 aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 150 000 Lt).
Parduoda nebaigtos statybos
namà (vidus neárengtas, bendras plotas 130 kv. m). Tauragë,
tel. +447 563 403 554.
Namà Dapkiðkiø k. (107 kv. m,
medinis, su ûkiniais pastatais.
Galima atskirai pirkti ir þemës
4 ha). Tauragë, tel. 8 698 46 150.
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). 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
vandentekis ir kanalizacija.
Netoliese NORFA ir IKI
parduotuvës). Tauragë, tel. 8
699 12 663.
Namà Medvëgalio g. (mûrinis,
260 000 Lt. Namas ramioje vietoje, visos miesto komunikacijos). Tauragë, tel. 8 678 23 335.
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 þemës, 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 (yra ràstinis
namas, 100 kv. m, neárengtas,
yra ûkinis pastatas, 65 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8
685 87 894.

Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai
ðiltnamiai, suaugæ medþiai, trifazis elektros skaitiklis, padaryti
geodeziniai matavimai, graþi
vieta, 22 000 Lt). Tauragë, tel.
8 446 70 224.
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 Eidintø k. (namas raudonos sp. plytø, ûkiniai pastatai
ir lauko virtuvë mediniai, 40 arø
sodybinio sklypo, plastikiniai
langai, ðildomos grindys, vonia,
visa teritorija aptverta, 32 000
Lt), galima derëtis. Tauragës r.,
tel. 8 650 67 639.
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.
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 5000 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.
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.
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Þemës sklypà Prezidento g. 55/
Birutës g. 32 (8 arai, tinka komercinei veiklai) ir þemës sklypà
Ðilalës g. 29 a (6 arai). Tauragë,
tel.: 8 685 01 335, 8 699 38 225.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su praeinanèiom
komunikacijom, 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 Taurage (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 Gaurëje, Stadiono
g. 1c (komunikacijos, su visomis
komunikacijomis. sklypo paskirtis kita. Sklypo plotas 0.1257
ha). Tauragë, tel. 8 644 46 566.
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.
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 aro. Tauragë,
tel. 8 685 62 983.
Þemës sklypus netoli Tauragës,
Joniðkës k., Joniðkës g. (prie
pagrindinio kelio, apðviesta,
uþdaras kvartalas, elektra, 1
a - 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.
Sodà Joniðkëje, mokës iki 11
000 Lt. Tauragë, tel. 8 639 41
545.

k e i è i a
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

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.

+Iðnuomoja garaþà Baþnyèiø
g. (32 kv. m, su aukðtomis durimis). Tauragë, tel. 8 690 02 308.

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

Iðnuomoja 35 kv. m komercinës
paskirties patalpos nuosavame
name Veterinarijos g. Tauragë,
tel. 8 699 12 014.

Sodà Bernotiðkëje (medinis
gyvenamasis namas, 12 arø
þemës, aptverta teritorija, yra
tvenkinys, trifazis, metalinis
ðiltnamis, 28 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 610 61 661.

Þemës sklypà Gaurës sen.,
Pypaliø k. (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 190 0000 Lt). Þemæ
su lapuoèiø miðku, ðalia upës
Miluða. Sklypas nedalomas.
Galimos protingos derybos
dël kainos. Tauragë, tel. 8 655
55 344.

Sodà Bernotiðkëje (ðalia tvenkinys, 9 a þemës, ðiltnamis, sodo
namelis, vasarinë, pavësinë).
Tauragë, tel. 8 657 78 439.

Þemës sklypà Minties g. 1 (13,2
aro, prie medelyno, atvestas
vandentiekis, elektra). Tauragë,
tel. 8 699 79 090.

Sodà Joniðkëje (17 000 Lt, 6
a, su mediniu nameliu, trifazis, arti pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 674 38 993.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 4 000
Lt). Tauragë, tel. 8 652 66 816.

Dirbanti ðeima iðsinuomotø 2-3
k. butà su baldais. Tauragë, tel.
8 689 31 514.

Iðsinuomotø pusmeèiui
garaþà „Rato“ bendrijoje arba
„Auðros“ bendrijoje. Tauragë,
tel. 8 655 40 654.
Kambará centre, Gedimino g.
(II a., 76 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 180 Lt). Tauragë, tel. 8
670 78 141.
Kariðkis iðsinuomotø 2 k. butà
Tauragëje. Tel. 8 686 41 198.
Patalpas J.Tumo-Vaiþganto g.
124-109 (I a., 32 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 1 0380 Lt).
Iðnuomojame arba parduodame
komercines paskirties patalpas.
Tauragë, tel. 8 644 46 566.
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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.

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.

+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.
Buitinius dujø balionus, 60 Lt.
Tel. 8 682 42 068.
Centrinio ðildymo katilà su virykle, namø gamybos. Tauragë,
tel. 8 652 89 912.
Centrinio apðildymo krosná
(gali apðildyti 120 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà
spintelæ (tinka vonios kambariui), skalbiniø dëþæ (pinta).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Funkcinæ lovà ligoniui.
Tauragë, tel. 8 618 05 458.
Ávairius naudotus baldus.
Tauragë, tel. 8 656 75 776.
Këdes (medinës, 2 vnt., 50 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.

Kietojo kuro katilà KALVIS,
naudotà radiatoriø. Tel. 8 652
73 851

Komodà-indaujà (àþuolinë,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 14 816.

Malkas ir veþu krovinius su
savivarèiu iki 5 t. Tauragë, tel.
8 670 74 452.

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

Naudota kietojo kuro katilà,
1 700 Lt. Jurbarkas, tel. 8 686
70 429.

LABAI PIGIAI! Miegamojo
baldus (galima pirkti dalimis),
sekcijà (didelë), raðomàjá stalà.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Èiuþiná (200x160 cm, faktiðkai
naujas, naudotas gal 2 men.,
pirktas buvo uþ 1 200 Lt, 450
Lt). Tauragë, tel. 8 677 47 116.

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.
Elektrinæ-dujinæ viryklæ (tamsiai rudos spalvos, mazai naudota, 700 Lt). Tel. 8 624 96 468.
Garso aparatûra, stiprintuvas
(700 vatø, dvi kolonëles, po 3
garsiakalbius, dûmø uþsklanda,
valdymo pultas ir keturios
ðviesos, 2 000 Lt). Tel. 8 621
45 234.
Gitaras: elektroakustinæ ir elektrines, jø priedus „Marshall“.
Naujà garso stiprintuvà 2 kW
DAP P- 2000. S90 kolonëles
su stirpintuvu. Tauragë, tel. 8
646 43 057.
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS Tauragë, tel. 8 671
32 145.
PIGIAI elektronines svarstykles (tinka prekybai, sveria iki
30 kg) ir 2 buitinius balionus.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Siuvimo maðinas SINGER ir
PODOLSK (su pakojomis).
Tauragë, tel. 8 618 14 597.
Skalbimo
maðinà
(neautomatinë, maþai naudota), televizoriø, antenà, dujinæ
viryklæ (4 degikliø, nauja), dujø
balionà, stalà (iðsiskleidþia) 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.
Ðaldymo vitrinas (viena 1,80 m,
kita 1,50 m ilgio), kasos aparatus DATECS (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 682 49 293.
Televizoriø „Ðilelis“ (10 m.
senumo, didelis, gerai veikia).
Tauragë, tel.: 8 446 70 884, 8
636 09 611.
Televizoriø „Tauras“. Tauragë,
tel. 8 676 85 931.

+Mësines viðtas ir þàsis. Tauragë,
tel. 8 685 10 349.

Mësinius parðelius. Pirmaverðæ
karvæ. Tauragë, tel. 8 675 33 517.

+Mieþius ir kvietrugius.
Skaudvilë, tel. 8 629 39 112.

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

+Vasarinius kvieèius ir aviþas.
Tauragë, tel. 8 681 40 312.
+Þieminius, paðarinius kvietrugius ir mieþius (1 tona - 500 Lt).
Perkant 5 tonas, atveþu. Tauragë,
tel. 8 603 60 065.
2 m. telyèià, 1 500 Lt. Tel. 8 630
87 306.
Belgø aviganiø malinua
ðuniukus. Jurbarkas, tel. 8 643
06 600.
Darbinius arklius. Galime pakeisti á tinkamus darbui arklius.
Tauragë, tel. 8 602 73 820.
Ekologiðkai augintas kiaules
pjovimui. Kaina uþ kilogramà - 6
Lt. Jurbarkas, tel. 8 678 40 284.
Ërienà, avienà. Taip pat sufolkø ir romanovø veislës avis ir
avinukus, 6 Lt. Jurbarkas, tel. 8
643 82 658.

Minkðtàjà dalá (kampas, nebrangiai). Tauragë, tel. 8 691
75 040.

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

Minkðtàjà dalá (kampas, 1x2x3).
Tauragë, tel. 8 617 34 672.

Jaunus kaimiðkus gaidþius. Tel.
8 654 53 696.

Naudotus baldus (2 sekcijas, 2
lovos, 5 durø spintà, minkðtàjá
kampà). Tauragë, tel. 8 685
19 599.
Prieðkambario baldus, kampà,
indaplovæ, miegamà fotelá,
marmità. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.
Sekcijà (ðviesi, didelë), minkðtà
komplektà (bordo spalva, barchetas), lovos (2 vnt., dvigulës,
naudotos). Jurbarkas, tel. 8
676 79 689.

Poniø veislës arkliukà. Tauragë,
tel. 8 614 98 246.
Romanovo veislës avis auginimui arba mësai. Patelës sukertos,
galiu paskersti. Tauragë, tel. 8
618 10 460.
Romanovo veislës avis ir aviø
prieauglá. Galima paskersti. Tel.
8 610 72 852.
Prekiaujame naminiø paukðèiø
ir ðvieþiø broileriø skerdiena.
Jurbarkas, tel.: 8 699 14 812, 8
447 54 105.
Runkelius (50 kg - 15 Lt).
Tauragë, tel. 8 612 28 485.

Karves (jaunas). Tauragë, tel. 8
644 43 704.

Telyèià (verðiuosis 2015 m. vasario mën.). Ðilalës r. Upyna, tel. 8
620 41 334.

Karves (pieningos, 2 vnt., duoda 30 l pieno, dviejø verðiø) ir
verðingà telyèià. Tel. 8 620 37
653.
Karves ir verðingas telyèias.
Jurbarkas, tel. 8 620 78 219.

Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

Karvæ (4 verðiø). Ðilalë, tel. 8
626 72 193.

Þurnaliná staliukà. Tauragë, tel.
8 676 85 931.

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

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

Karvæ (3 verðiø). Tauragë, tel. 8
650 54 641.

Virtuviná kampà (naudotas).
Tauragë, tel. 8 682 49 293.

Parðelius. Tauragë, Jurbarkas,
tel. 8 616 93 285.

Kalytæ foksterjerø veislës (3
mën., 150 Lt). Tauragë, tel. 8
669 99 623.

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

Virtuvines spinteles. Tauragë,
tel. 8 652 66 785.

Parðelius ir kiaulæ skerdimui.
Jurbarkas, tel. 8 681 28 362.

Telyèià (verðinga, 2 600 Lt).
Tauragës r., Skaudvilë, tel. 8 610
76 393.

Karves (2 vnt.), telyèias (2 vnt.,
verðingos, po 3 000 Lt). Tel. 8
638 35 746.

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

Parðiukus. Ðilalës r., tel. 8 699
14 876.

Juodgalves avis su dokumentais.
Tauragë, tel. 8 685 29 099.

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

Viengulæ lovà su patalynës dëþe
(500 Lt). Tauragë, tel.: 8 446 70
884, 8 636 09 611.

Parðiukus (6 sav.) ir oþkà (2 m.,
kainos sutartinës). Tel. 8 609
88 491.

Kiaules (5-6 Lt). Jurbarkas, tel.
8 699 59 792.
Kiniðkas roþes (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Kumelaitæ (2,5 m., turi pasà,
1 550 Lt). Pagëgiai, tel. 8 656
49 131.
Kvietrugius ið namø. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Laðinius (nesûdyti). Ðilalë, tel. 8
641 07 809.
Lietuvos juogalviø veislës avinà
(stambus, 1,5 metø, 450 Lt).
Tauragë, tel. 8 685 62 268.
Maistines ir paðarines bulves.
Jurbarko r., tel. 8 609 26 861.

Telyèià (verðinga, verðiuosis
gruodþio mën. pradþioje).
Tauragë, tel. 8 650 74 773.
Telyèià geros karvës, verðiuosis
vasario mën. Tauragë, tel. 8 638
65 597.
Verðingà juodmargæ telyèià
arba verðingà karvæ. Tauragës
r., Skaudvilë, tel. 8 670 28 279.
Verðingas telyèias, verðiuosis
gruodá, sausá. Tauragë, tel. 8 636
91 145.
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 „Alma“ veislës
kvieèiø sëklà (akuotuota, atspari
iððalimui). Jurbarkas, tel. 8 698
11 603.

d o v a n o j a
Bûèiau dëkingas þmogui, padovanojusiam mëðlà. Tauragë, tel.
8 618 14 597.
Vilkðunæ (tinkanti vienkiemiui
saugoti) ir jaunà, energingà
ðunelá (tinka medþioklei).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

Buitinius dujø balionus (2 vnt.,
1 vnt. - 50 Lt). Jurbarkas, tel. 8
627 36 376.

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

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

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

Kubinius IBC konteinerius
(ðvarus 160-200 Lt, neplautas
90-120 Lt). www.biovaliuta.lt,
Vilnius, tel. 8 650 28 812.

Balkono langà (plastikinis, 6 m
ilgis, 1,47 m aukðtis, medienos
apdaila, gera bûklë, pigiai, galima panaudoti sodo namelyje ar
nuosavame name). Jurbarkas,
tel. 8 602 91 340.

Metalo frezavimo stakles,
græþimo stakles, metalà tekinimui, naujus juostinius pjûklus.
Tel. 8 689 60 656.
Mezgamàjà maðinà NEVA
(su staliuku ir mezgimo
pavyzdþiais). Tauragë, tel. 8
685 01 335.
Paltus ir puspalèius (rudeniniai, 48 dydþio, nauji, 100 %
vilnos, 200 Lt). Tauragë, tel. 8
658 77 803.
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.

p a r d u o d a
+Avis veislei ir mësai. Ir aviø
skerdienà (1 kg - nuo 14 iki 17
Lt). Tauragë, tel. 8 651 12 816.

Mësines telyèias (1 metø,
mësinei bandai plësti). Ðilalës
r., tel. 8 686 08 124.

p a r d u o d a
Batelius (pavasariniai, 38 dydis),
kailinius (40 ir 50 dydþio), naujus
ðalikus (vyriðki, graþûs), beretes,
ðvarkus (ávairiø dydþiø), pigiai.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

LABAI PIGIAI! stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), metalines
ir plastikines talpyklas kurui
(20 l). Tauragë, tel. 8 631 45
192.
Langus (arkiniai, naudoti, geros bûklës, dvigubi, aukðtis
1,84x1,20, 100 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Molines vokiðkas S formos
èerpes, apie 110 kv. m. Kaina
sutartinë. Tel. 8 652 75 009.
Naudotus pakeliamus garaþo
vartus. Tauragë, tel. 8 699 96
356.
Naudotus tvoros segmentus
arba tinklà. Tauragë, tel. 8 643
08 905.
Obliavimo stakles. Tauragë, tel.
8 685 10 349.

Auksà ir jo gaminius (netinkamus neðioti, sutrûkusius,
sulûþusius). Tel. 8 653 58 120.

Plastikiná langà (1,45 x 2,72 m,
trijø daliø, su „roletais“, maþai
naudoti, su palange, pigiai).
Tauragë, tel. 8 656 15 778.

Svarstykles (200-500 kg pasverti). Jurbarkas, tel. 8 651 85 321.

Plytas (baltos, naudotos, 0,50
ct). Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Plytas (skylëtos, 600 vnt.), pilnavidures senovines plytas (400
vnt.). Tauragë, tel. 8 617 34 672.

Gal kas pastebëjo ar patys
priglaudë Sibiro haskiø veislës
suaugusá patinà (juodai baltas,
akys mëlynos). Suteikusiems
informacija atsilyginsiu. Tel. 8
652 46 218.
Pamesta piniginë su Gretos
Jonikaitës asmens dokumentais. Radusiam atsilyginsiu.
Tauragë, tel. 8 636 14 494.
Priimu gyventi pagyvenusio
amþiaus moterá, be þalingø
áproèiø Pagramanèio miestelyje. Geros gyvenimo sàlygos.
Tel. 8 656 24 052.
Priimu gyventi senyvo amþiaus
vieniðà þmogø, turintá vairuotojo paþymëjimà. Tel. 8 688
56 284.
Rastas auksinis auskaras
Dariaus ir Girëno g. dviraèiø
take, ties baldø fabriku.
Teirautis, Vytenio g. 9.
Bûèiau dëkinga þmogui,
padovanojusiam lovà arba
kampà, skalbyklæ ðaldytuvà,
kompiuterá. Tauragë, tel. 8 681
19 297.

Melþiamà pieninæ 7 verðiø karvæ.
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.
Mësinæ miðrûnæ karvæ ir mësinæ
miðrûnæ telyèià senmentaliø
veislës. Tauragës r., tel. 8 674
01 521.

Blokelius tvorai (akmens imitacijos, betoniniai ðviesûs, 1
vnt. - 6 Lt). Tel. 8 617 51 226.

p a r d u o d a
20 kW dyzelinæ elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Asfalto betono daþus (balti, 40
kg). Tauragë, tel. 8 673 02 428.

Senovines raudonas plytas,
9000 vnt. ir grindinio akmenis
(taðyti, spalvoti, 300 kv. m). Tel.
8 699 99 395.
Ðilumos siurblá (oras-vanduo,
5,6 kW) ir ðilumos siurblá (gruntas-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.
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,
2700 Lt. Gelþbetonines plokðtes
(7 vnt., 150 Lt). Gelþbetonines
sijas (12 vnt., 150 Lt). Ðulinio
þiedus (3 vnt. 100 Lt). Baltas silikatines plytas (4 000 vnt., 0,55
Lt). Tauragë, tel. 8 610 29 835.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Pristatau á vietà. Tel. 8 639
07 345.
Vidaus duris (baltos sp., geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652
66 785.
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VOLVO
p a r d u o d a
VOLVO 850 (mëlyna sp., dyzelis, 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
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.
Automobilinius ðaldytuvus (neveikiantys, tinka sandëliavimui,
statybiniams vagonëliams, 12 m
ilgio, 2 vnt., 5 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 685 86 266.
Automobilio priekabà su tentu
(TA iki 2016 m., 1 700 Lt). Tel.
8 643 59 268.

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

MAZDA
p a r d u o d a
MAZDA 323F (1997 m.,
1600 cm3, benzinas, dujos, 65
kW, mechaninë pavrø dëþë
heèbekas, sidabrinë sp., 4/5, 191
880 km, TA iki 2015-12, draudimas, 2 550 Lt. Tvarkingas,
priþiûrëtas, signalizacija).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 739.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB (1999 m., benzinas,
automatinë pavarø dëþë, ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 633
74 989.
MB C200 (1994 m., 2 l, dyzelinas, kablys, TA iki 2016 m.).
Tauragë, tel. 8 601 43 532.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m., pirktas Kauno CITROEN centre,
rida 74 600, serviso dokumentai, þieminës padangos, 9 000
Lt). Tel. 8 620 94 986.
CITROEN XSARA (2000
m., 2 l, HDi, sidabro sp., TA).
Tauragë, tel. 8 601 43 532.

FIAT
AUDI

p a r d u o d a

p a r d u o d a

FIAT DUCATO (2008 m.,
dyzelians, raudona sp., krovininis). Jurbarkas, tel. 8 604
77 094.

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.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ 3102 (baltos sp.,
vaþiuojantis, 3 500 Lt), GAZ
53 (nauja kabina), CAZ 67B.
Tel. 8 675 11 551.

MB 126 (1978 m., 2,8 l, benzinas, 5500 Lt). MB 116 (1971 m.,
2 l, dyzelis, 4 000 Lt). JAGUAR
SOVEREING (1986 m., 3,6 l,
vaþiuojantis, 5 500 Lt). Tel. 8
685 86 266.

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

OPEL VECTRA (2002 m., dyz.,
heèbekas, sidabrinë spalva, odinis salonas, ið Prancûzijos, 5
200 Lt). Tel. 8 612 36 349.
OPEL ZAFIRA (2002 m., dyz.,
lieti ratlankiai, kondicionierius,
ið Prancûzijos, 6 200 Lt). Tel. 8
612 36 349.
OPEL ZAFIRA (2004 m.,
dyz., lieti ratlankiai, klimato
kontrolë, ið Prancûzijos, 8 200
Lt). Tel. 8 612 36 349.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 307 (2003 m., dyz.,
heèbekas, sidabrinë spalva,
kondicionierius, ið Prancûzijos,
6 200 Lt). Tel. 8 612 36 349.
PEUGEOT 406 (2000 m., 2
l, dyzelis, universalus, kablys,
padangø komplektas). Tauragë,
tel. 8 682 40 060.
PEUGEOT 407 (2005 m., dyz.,
sedanas, juoda spalva, lieti
ratlankiai, klimato kontrolë,
10 200 Lt). Tel. 8 612 36 349.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1999
m., 2200 cm3, dyzelinas, 83
kW, mechaninë pavrø dëþë
vienatûris, mëlyna sp., 4/5, 240
000 km, TA iki 2014-11, 2 500
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.

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.

p e r k a
+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.
+ 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.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
+Visø markiø automobilius,
gali bûti nevaþiuojantys. Galiu
pasiimti ir savaitgaliais. Tauragë,
tel. 8 639 98 706.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
Dyzeliná automobilá su
galiojanèia TA, gali bûti su
defektu, tinkamas ardymui.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
VW GOLF (1999 m., dyzelinas,
800 Lt). Jurbarkas, tel. 8 606
56 709.

RENAULT LAGUNA (1997
m., 2,2 l, dyzelinas, prancûziðki
numeriai, 1 500 Lt). Tauragë,
tel. 8 639 98 706.

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.

RENAULT LAGUNA (2001
m., 1,6 l, benzinas, TA, draudimas, priregistruotas, naujos
universalios padangos, pakeisti
tepalai, Lietuvoje neeksploatuotas, 4 900 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 658 61 220.

OPEL ASTRA (2001 m., 1,7
l, dyzelinas, universalus, geros
bûklës, 4 800 Lt). Tauragë, tel.
8 640 22 374.

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.

RENAULT SCENIC (2003
m., nauja laida, 1,9 l, TD, TA
iki 2015 m., 4 500 Lt). Ðakiø r.,
tel. 8 620 65 524.

Automobilinius keltuvus
(maþai naudoti, 2000-4000 Lt).
Koordinavimo stakles (4000
Lt). Tauragë, tel. 8 685 86 266.

RENAULT SCENIC (1998 m.,
1,9 l, dyzelinas, vaþiuojantis,
visà arba dalimis). 8 633 86 010.

BMW lietus diskus (R15).
Jurbarkas, tel. 8 656 16 833.

OPEL
p a r d u o d a

OPEL CORSA (2000 m.,
heèbekas, pilka sp., 1,7 l, dyz.,
44 kW, 220 600 km, TA iki
2015-12, 4 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 680 10 228.
OPEL OMEGA (1994 m., 1998
kub. cm, benzinas, 100 kW, universalus, vyðninë spalva, kablys,
TA iki 2015 08 mën., draudimas,
1 499 Lt). Tel. 8 652 04 715.
OPEL OMEGA (1998 m., 2,5
l, turbodyzelinas, universalus,
tvarkingas, 2 600 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 689 54 750.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1998 m., benzinas,
juoda spalva, 4 durys, gera
bûklë, geras variklis, 3 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 643 52 434.
VW PASSAT (1991 m., 1,6 l,
TD, TA iki 2016 m.). Tauragë,
tel. 8 604 49 944.

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 (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 ir RENAULT 19
dalis. Tauragë, tel. 8 638 76 942.
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 (1997 m.,
2,2 TD) dalimis. Jurbarkas, tel.
8 614 41 938.
RENAULT ESPACE ratus (4
vnt., su padangomis) ir padangas (4 vnt.), sëdynæ RENAULT
E S P A C E , R E N A U LT
LAGUNA galiná dangtá (komplektas). Jurbarkas, tel. 8 616
41 686.
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.
Universalias padangas (2 vnt.,
235/70/R16, 1 vnt. - 70 Lt).
Tauragë, tel. 8 652 78 726.
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.
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p e r k a
FIAT DUCATO 1983 m., dyz.
Variklá. Tel. 8 624 61 478.

p a r d u o d a
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.

Grûdø sëjamàjà (4 m ploèio
4 600 Lt), plûgà OVERUM
(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.
Grûdø traiðkytuvà, malkø skaldyklæ, adatà filtrà (ið þemës
vandeniui traukti), ðakø kapoklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Krautuvà prie traktoriaus.
Tauragë, tel. 8 618 82 496.

p a r d u o d a
2 vietø melþimo aikðteles.
Kiauliø 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.
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.
Grûdø malûnus (vienfaziai, trifaziai), burokø tarkas, separatorius, sviestmuðes, dþiovintuvus,
mësmales. Atveþa. Tel. 8 678
48 410.
Grûdø malûnà (vienfazis),
veþimà (guminiai ratais).
Tauragë, tel. 8 446 41 211.

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 (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.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, betono
gaminių liejikas, armatūrininkas, tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonėmis vairuotojas,
automobilinio krano operatorius, statybos inžinierius,
pamainos meistras, optometrijos specialistas, valytojas
(turintis negalią), buhalteris, suvirintojas, barmenas
padavėjas, šaltkalvis remontininkas, administratorius,
pašto viršininkas, projektų vadovas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas, automobilio
šaltkalvis, kvalifikuotas pieno ūkio darbininkas, mėsos
perdirbimo įrenginių operatorius, nekvalifikuotas statybos darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
plataus profilio statybininkas, siuvėjas, taikomosios
fizikos mokytojas, ūkvedys.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: grupinių treniruočių treneris, baldų
gamybos meistras, tarptautinio krovinių vežimo
vairuotojas, fasavimo įrengimų operatorius, elektrikas-automatikas, bokštinio krano operatorius,
darbininkai, barmenas, barmenai-padavėjai, pardavėjai- kasininkai, kineziterapeutas, laiškininkas,
vairuojantis automobilį Skaudvilėje, automobilių
šaltkalvis, serviso vadovas, lengvųjų automobilių
kėbulų paruošėjas, vadybininkas – apskaitininkas,
krovininio krano(hidromanipuliatoriaus) operatorius,
C kat. vairuotojas, metalo šlifuotojai, pagalbinis
darbuotojas, automechanikas-montuotojas, siuvėjas,
stalius-baldžius, tinkuotojai, plytelių klojėjai, dažytojai, traktorininkai, apskaitininkas, plataus profilio
kirpėjai, manikiūrininkai, ekologiškų maisto produktų
platintojas, draudimo agentai, kosmetologai, medkirčiai – pjūklininkai, darbininkas trinkelių klojimui.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingas virėjas, palapinių surinkėjai/
ištrinkėjai, dailidės, stogdengiai, dailidės darbui su
klojiniais, skardininkai-stogdengiai, dailidės darbui
su sienų ir lubų sistemomis.
Vokietijoje reikalingi asmens priežiūros darbuotojai.
Danijoje reikalingi suvirintojai, elektrikai.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai.
Čekijos Respublikoje reikalingi vairuotojai CE
kategorijų.
Švedijoje reikalingi virėjai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: auklėtojas, kūno kultūros mokytojas,
administratorius sekretorius, etikečių klijavimo
įrangos operatorius, technikas, pakuotojas, elelktromechanikas, grindinio klojėjas, kvalifikuotas miškų
ūkio darbininkas, medienos ruošos darbuotojas, traktorininkas, miško medelyno darbininkas, nekilnojamojo
turto agentas, pagalbinis darbininkas, nekvalifikuotas
melžėjas, parduotuvės padalinio vadovas, pardavėjas,
pardavimo vadybininkas, pastatų remontininkas,
personalo atrankos specialistas, prekybos salės darbuotojas, reklamos vadybininkas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, virėjas(-a).
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas,
apdailininkas, apsaugos darbuotojas, bendrosios
praktikos slaugytojas, etikečių klijuotojas (rankomis),
grindinio klojėjas, gydytojo odontologo padėjėjas,
išmėsinėtojas, logistikos specialistas [vadybininkas],
maisto pusgaminių ruošėjas, miškų ūkio darbininkas,
mėsos perdirbimo įrenginių operatorius, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės
darbininkas, operatorius pakuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pastatų apšiltintojas, pastatų remontininkas, personalo atrankos specialistas, restorano virėjas,
sandėlininkas, skerdikas, sunkvežimio vairuotojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tekintojas, tiekimo sandėlio krovikas,
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: bendrųjų statybos darbų vadovas,
elektrikas, gamybos meistras, inžinierius kontrolierius, katilinės kūrikas, kiemsargis, krovikas, maisto
produktų gamybos technologinės linijos operatorius,
metalų apdirbimo technologas, nekilnojamojo turto
agentas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
virtuvės darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, policijos specialistas,
santechnikas, siuvėjas, stogdengys skarda, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
tinklo analitikas, turto agentas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdžių klojėjas, virėjas, vyriausiasis
kasininkas, šaltkalvis santechnikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, elektrikas, grafikos
dizaineris, laiškininkas, pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, personalo atrankos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, bendrosios praktikos
slaugytojas, kiemsargis, laiškininkas, medicinos
gydytojas, mėsos išpjaustytojas, nekilnojamojo turto
agentas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, personalo atrankos specialistas,
projektuotojas konstruktorius, psichologas, turto
agentas, vaikų ligų gydytojas, verslo paslaugų vadybininkas, visuomenės sveikatos specialistas, žemės
ūkio mašinų mechanikas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas,
akmens šlifuotojas, anglų kalbos mokytojas, antrasis
mechanikas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų
administratorius, aplinkos tvarkytojas, apsaugos
darbuotojas, atskirų minkštųjų baldų gamintojas,
autobuso vairuotojas, automatikos įrangos derintojas,

automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio
vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių
plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas,
barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, betonuotojas, bibliotekininkas, bokštinio krano operatorius, budintysis
elektromonteris, buhalteris, buhalteris apskaitininkas,
cecho meistras, cheminės inžinerijos technologas,
darbininkas aukštybininkas, darbų vadovas, dažytojas
atspalvio suteikėjas, dietistas, dirigentas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], ekonomistas,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektromonteris,
elektroninės įrangos taisymo meistras, elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas, floristas, gaisrų
prevencijos inspektorius, gamybinių patalpų valytojas, gamybos įmonės vadovas, gamybos meistras,
gamybos vadovas, geodezijos inžinierius, gestų kalbos
vertėjas, gydytojas neurologas, gydytojas oftalmologas, gydytojas psichiatras, gydytojas psichoterapeutas,
ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas,
indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų
sistemos eksploatavimo technikas, išnešiojamosios
prekybos agentas, įmonės vadovas, jūreivis, jūros
priekrantės žvejys, jūrų laivų inžinierius, juvelyras,
kambarinė, kasininkas, katilinės kūrikas, kelio darbininkas, kelių remontininkas, kepėjas, kiemsargis,
kiosko pardavėjas, kirpėjas, komercijos direktorius,
konditeris, krovikas, krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas, kvalifikuotas šiltnamio
darbininkas, 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,
maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas, manikiūrininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas,
mechanikos inžinierius, mechanizatorius, medienos
apdirbimo mašinų operatorius, metalinių gaminių
surinkėjas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas,
miškininkystės specialistas, muitinės tarpininkas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, operatoriaus padėjėjas, oro
transporto paslaugų tvarkytojas, padangų montuotojas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavėjas kontrolierius, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, pastatų apšiltintojas,
pastatų dažytojas, pastatų elektros instaliacijos
elektrikas, pastatų remontininkas, pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas, personalo atrankos
specialistas, personalo specialistas [vadybininkas],
plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų
surinkėjas [montuotojas], plytelių klojėjas, plytelių
klojėjas apdailininkas, popieriaus technologas, prekių
fasuotojas, prekybos padalinio vadovas, prekybos salės darbuotojas, prekybos salės vadybininkas, projekto
vadovas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, savivarčio
vairuotojas, sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas)
projektuotojas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, socialinis darbuotojas, specialiųjų statybos
darbų vadovas, stalius, statybos darbų brigadininkas,
statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas, stogdengys, stogdengys skarda, sunkiasvorio sunkvežimio
vairuotojas, sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo ir
dujinio pjaustymo įrangos derintojas, suvirintojas,
suvirintojas dujomis ir elektra, suvirintojas elektra,
šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos mechanikas,
šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos montuotojas,
šaltkalvis, šaltkalvis elektrikas, šviesos dailininkas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, techninės priežiūros inžinierius, techninis
braižytojas, telekomunikacijų įrangos montuotojas,
tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas, tiekimo sandėlio
sandėlininkas, transporto priemonių medinių kėbulų
meistras, turizmo vadybininkas, turto vertintojas,
ūkvedys, užsakymų priėmėjas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis), veterinarijos
felčeris, vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių
montuotojas, viešbučio patarnautojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus
namų virtuvę), virtuvės darbininkas, 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, administratorius, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, automobilių šaltkalvis, baldžius, bendrosios praktikos slaugytojas, buitinių prietaisų taisytojas, ekskavatoriaus
mašinistas, elektrikas, krovikas, laiškininkas, laivo
metalinių konstrukcijų montuotojas, laivų statybos
technikas, lopšelio-darželio auklėtojas, nekilnojamojo
turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
pastatų dažytojas, plataus profilio staklininkas, plataus
profilio statybininkas, pradinio ugdymo mokytojas,
siuvėjas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų technikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas,
autobuso vairuotojas, buhalteris, gaterininkas, konditeris, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas
[vadybininkas], plataus profilio staklininkas, švietimo
įstaigos vadovas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, apsaugos darbuotojas, elektrikas, kepėjas, kiemsargis, lopšelio-darželio
auklėtojas, nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis
parduotuvės darbininkas, pardavėjas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
pastatų remontininkas, stalius, valytojas, viešbučio
padavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, apsaugos darbuotojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, degalinės
operatorius, elektrikas, gydytojas radiologas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, laiškininkas, medienos
apdirbimo mašinų operatorius, mėsininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
parduotuvės kasininkas, pastatų remontininkas,
stalius, valytojas (rankomis), žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir
8 (441) 78 048
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SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apgyvendinimo paslaugų administratorius, elektrikas, elektros inžinierius,
logistikos specialistas [vadybininkas], nekilnojamojo
turto agentas, pagalbinis darbininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, cecho darbuotoja (-as),
elektrikas šaltkalvis remontininkas, gydytojas echoskopuotojas, gydytojas otorinolaringologas, kredito
tarpininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, NT
agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkė/-as, pagalbinis
darbininkas-baldžius, pardavimo vadybininkas/ė,
remontininkas, siuvėjas operatorius (-ė), vairuotojų
mokytojas-instruktorius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, etikos mokytojas, IKI
cento kasininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį,
metalo poliruotojas (-a) - šlifuotojas (-a), nekilnojamo turto agentė (-as), NT agentas-brokeris(-ė), NT
vadybininkas/ė, remontininkas, sandėlininkas, ūkvedys.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių mechanikas, betonuotojas,
konsultantas, nekilnojamojo turto agentė (-as), NT
vadybininkė/-as, padavėjas barmenas, pavaduojantis
pašto viršininkas, personalo atrankos specialistas,
ričiuotojas, siuvėjas operatorius (-ė), šakočių kepėjas,
taksi vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, vaistinės
tvarkytojas (-a).
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: inžinierius radiotechnikas, švelniakailių
žvėrelių prižiūrėtojas, maisto produktų gamybos
technologas, nekilnojamojo turto agentė,-as, nekvalifikuotas žvėrelių auginimo darbininkas, NT agentasbrokeris(-ė), NT vadybininkas/ė, remonto ir apdailos
darbai, sandėlininkas-pardavėjas, taksi vairuotojas,
tarptautinių krovinių pervežimų vairuotojas, turizmo
paslaugų organizatorius.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: architektas, automobilių pardavėjas-konsultantas (-ė), automobilių šaltkalvis, buhalteris (-ė),
gamybos vadovas (-ė), geodezininkas, informacijos
teikimo telefonu vadybininkas/-ė, klientų konsultantas
(-ė) latvių kalba, maisto produktų gamybos technologas, nekilnojamo turto agentė (-as), nekvalifikuotas
miško darbininkas, NT agentas-brokeris(-ė), NT
vadybininkas/ė, pagalbinis darbininkas, pardavėjas
konsultantas, pastatų remontininkas, personalo atrankos
specialistas, plataus profilio statybininkas, sandėlininkas-pardavėjas, siuvėjas, statybos darbų vadovas,
sukirpėjas (-a), sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, ūkios darbininkas, virėjas, vyr. buhalterė
(-is), žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: atestuotas statybos darbų vadovas, automobilių šaltkalvis, barmenas, cecho darbuotojas (-a),
durų ir langų gamybos konstruktorius, ektrotechnikas,
gamybos technologas, gydytojo odontologo padėjėjas,
konsultantas kasininkas, kosmetikos konsultantas, laiškininkas, langų šlifuotojas, maisto gamybos padalinio
vedėjas (-a), maisto gamybos technologas, mechanikas,
mūrininkas, nekilnojamojo turto vadovas (-ė), NT agentas (-ė), NT agentas-brokeris (-ė), NT vadybininkė (-as),
padavėjas barmenas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas
(-a), pardavimo vadybininkas (-ė), pardavimų vadybininkas, prekių grupių vadybininkas, rinkodaros vadybininkas, sąnaudų įvertinimo inžinierius, santechnikas
suvirintojas, siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas, karkasų
surinkėjas, stalius staklininkas baldu gamyboje, stogdengys, sunkvežimio vairuotojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, vadybininkas,
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, viešbučio administratorė, virėjas arba virėjo padėjėjas, virėjo padėjėjas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: aktyvus pardavimų vadybininkas,
apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automatikos
derintojas, autošaltkalvis, baldų dažytojas, betonuotojas, darbininkas, darbininkas - valytojas, dažytojas,
džiovyklos operatorius - kūrikas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, įrangos plovėjas, kėbulo
paruošėjas ir dažytojas, kepėjas - meistras, kepimo
linijos darbininkas, korpusinių baldų projektuotojas,
krano operatorius, kūrikas, kvalifikuotas statybos
darbininkas, laiškininkas, nekilnojamojo turto agentė
(-as), nekilnojamo turto vadovas (-ė), nekilnojamojo
turto agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto
vadybininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas,
operatorius (-ė), padavėjas, padavėjas-barmenas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas-sandėlininkas, pašto
lydėtojas, plataus profilio statybininkas, reklamos
dizaineris, remonto ir apdailos darbai, sandėlininkas,
sandėlio drabuotojas, siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas,
karkasų surinkėjas, spaudos platintojas, staklininkas,
stalius, stalius staklininkas, statybininkas, suvirintojas,
šaltkalvis-remontininkas, tarptautinių reisų vairuotojas
- mechanikas, vadybininkas-pardavėjas, vairuotojas
(E kat.), vairuotojas-espeditorius, valytoja, (-as),
vamzdynų suvirintojas, vyr. operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
architektas, automobilių mechanikas, autoremontininkas, autošaltkalvis, buitinių prietaisų remontininkas,
cecho darbuotojas (-a), darbininkas, darbų vadovas
(-ė), E kategorijos vairuotojas, elektrikas, elektromontuotojai, gaterininkas, gydytojas odontologas,
grindinio klojėjas, inžinierius, -ė, įrangos plovėjas,
konditeris, kurjeris, mūrininkas, nekilnojamojo
turto agentė (-as), nekilnojamojo turto vadovas (-ė),
NT administratorius, NT agentas-brokeris(-ė), NT
vadybininkas (-ė), odontologo padėjėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, paslaugų pardavimo vadybininkas, projektų vadovas, rąstininkas, remontininkas,
sandėlininkas, siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas, karkasų
surinkėjas, spaudos išnešiotojas, šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, tarptautinių pervežimų vairuotojas,
užsakymų vadybininkas lenkų k., vadybininkas,
vairuotojas C kategorijos, vertėjas, vidaus plytelių
klojėjai, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Plûgà (vokiðkas, vartomas, trivagis), kultivatoriø su voleliais
(3,85 m ploèio), NÐ50 siurblá,
kratytuvo transporterio dantratá,
priekabos cilindrà. Jurbarkas, tel.
8 616 41 686.
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.
Ðakniavaisiø tarkavimo maðinà,
rankiná pieno separatoriø, traktorines akëèias, metalinius lovius, vienfazá melþimo agregatà,
cinkuotà statinæ (200 l), seperatoriø,
ðakniavaisiø tarkavimo maðinà,
rankiná pieno separatoriø, traktorines akëèias, metalinius lovius, vienfazá melþimo agregatà,
cinkuotà statinæ (200 l). Tauragë,
tel. 8 653 19 049.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà
(èekoslovakø g-bos, tvarkingas),
cisternà (3 kub. m, ant ratø). Tel.
8 617 44 713.
Traktoriaus T-40 priekiná varomà
tiltà, traktoriaus MTZ-80 ir T-40
variklius. Tauragës r., tel. 8 613
34 236.
Traktoriø (japoniðkas, 17 a. g.
frezas, numeriai, TA, draudimas).
Jurbarkas, tel. 8 690 52 762.
Traktoriø JOHN DEERE 3640
su frontaliniu krautuvu, 42 000
Lt. Tel. 8 656 21524.
Traktoriø MTZ-80 (techniðkai
tvarkingas, naujos padangos, 8
500 Lt). Tel. 8 656 20 466.
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 MTZ80 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.
Traktoriø T-40AM (5 500 Lt),
T-25 arba T-16 variklá (originalus,
1 900 Lt). Tauragës r., tel. 8 601
96 985.
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.
Traktoriui DT-75B: naujus
vikðrus, varomàsias þvaigþdes.
Ekskavatoriui E-304: varomàsias
grandines, stabdþiø kameras ir
kauðà. Tel. 8 686 93 410.

Traktoriø T-150K, javø kombainà
NIVA SK5M, ðieno-ðiaudø presà
FORTSCHRITT 454 (vokieèiø gbos), þolës smulkintuvà KIR1,5B
(su bunkeriu). Tel. 8 613 98 986.

+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.
+Reikalingas vieniðas vyras
padëti dirbti maþame ûkyje.
Bûtø gerai, kad mokëtø dirbti
su traktoriumi. Maitiname ir apgyvendiname. Tel. 8 636 89 616.

Reikalinga tvarkinga ðeima
dirbti nedideliame pieno ûkyje
Jurbarko r. Apgyvendiname.
Geras atlyginimas. Tel. 8 626
51 459.
Reikalingas autoelektrikas-diagnostikos meistras Birminghame.
Pivalumai: sugebëjimas remontuoti vaþiuoklæ, variklius, virinti.
Kreiptis telefonu: +440 792 866
1121 arba rasykite el. p. im8, tel.
+440 792 866 1121.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas vieniðas þmogus, galintis dirbti ir gyventi pas ûkininkà.
Ðilalë, tel. 8 672 04 892.
Reikalingas þmogus dirbti miðke.
Jurbarkas, tel. 8 699 59 553.
Reikalingi pjovëjai ir pagalbiniai
darbininkai dirbti miðke visoje
Lietuvoje. Tel. 8 605 11 982.

+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 darbà 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 dirbti su vaikais, 11
mën. berniukui. Tauragë, tel. 8
638 60 728.

28 m. tvarkingas vaikinas ieðko
bet kokio pagalbinio darbo, gali
dirbti ávairius darbus. Tauragë,
tel.: 8 658 26 718, 8 658 26 718.
40 m. moteris ieðko darbo.
Jurbarkas, tel. 8 605 40 407.
40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 694 43 425.
45 m. moteris, dirbusi Vokietijoje
vaikø aukle ir seneliø slaugytoja,
ieðko darbo. Jurbarkas, tel. 8 610
02 662.
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.
Ieðkau darbo pas ûkininkà.
Jurbarkas, tel. 8 647 43 793.
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.
Mûrininkas ieðko darbo. Atlieka
visus statybos darbus. Tauragë,
tel. 8 617 34 672.
Mûrininkas - darbo. Tauragë, tel.
8 652 01 184.
Stogdengys, mûrininkas, patyræs
meistras ieðko darbo. Tauragë,
tel. 8 638 49 199.
Vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630 44 679.
Vyras ieðko bet kokio darbo, gali
dirbti pas ûkininkà. Tauragë, tel.
8 637 21 818.
Vyras ieðko darbo, kapoja malkas, gali atlikti kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 630 24 995.
Vyras, turintis BC kategorijø
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tel. 8 654 45 100.
Kloju laminatà, galiu iðpjauti
privatø miðkà. Ðilalë, tel. 8 612
77 924.

+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.
+Mobiliaisiais juostiniais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna medienà kliento namuose.
Tauragë, tel.: 8 685 69 805, 8 652
42 961.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjaunu medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Perku miðkà. Atsiskaitymas
grynais (litais, eurais). Be
tarpininkø. Mokësiu porà tûkstanèiø litø daugiau, nei jûsø
pirkëjas. Tel. 8 656 99 549.
+Remontuoju ðaldytuvus, skalbimo maðinas, dþiovykles. Atlieku
smulkius santechnikos ir elektriko darbus. Tel. 8 607 08 923.
+Suranda vandená, nustato
vandens gylá, kasa ir valo ðulinius.
Ilgametë patirtis. Tauragë, tel. 8
636 17 606.
+Valo kaminus, krosnis. Tel. 8
676 52 573.
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265,
8 616 08 020.

Atliekame 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, plytelës,
glaistymas, daþymas, smulkûs
staliaus darbai ir dar daug kitø).
Tauragë, tel. 8 645 26 527.
Brangiai perka ávairø miðkà. Tel.
8 651 39 039.
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.
Kroviniø perveþimas su kranumanipuliatoriumi. 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.
Perku 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.
Veþu krovinius su savivarèiu iki
5 t. Tauragë, tel. 8 616 92 758.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá
ir kitus krovinius iki 12 tonø.
Yra kranas. Jurbarkas, tel. 8
676 87 593.
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Horoskopai
p
Savaitę pradėsite vėžlio žingsniu
- būsite apatiškas
ir nerangus. Norintiems jums prisibelsti teks
gerokai paplušėti. Savaitės
vidury užgriuvę darbai ir
reikalai privers išsijudinti.
Draugams ir artimiesiems
laiko greičiausiai neliks, tad
pasistenkite bent savaitgalį
skirti jiems dėmesio.
Pirmadienį neskubėkite - galite
padaryti nemenkų
klaidų tiek kalbant apie profesinę sritį, tiek
apie asmeninį gyvenimą.
Trečiadienį pagaliau pajusite
pagrindą po kojomis, atgausite pusiausvyrą. Į savaitės
pabaigą laukia džiaugsmai,
nusimato pramogų, pasilinksminimų. Savaitgalį smagių
įvykių karuselė neturėtų sustoti.

ateinanèiai savaitei (10-20 - 10-26)

18

gražus ir giedri santykiai su
artimu žmogumi ir toliau tokie
išliks. Žinoma, neužmikite ant
laurų, nepamirškite stengtis.

simus, tačiau tai nenumuš
jums gero ūpo ir optimizmo.
Šeštadienį saugokitės pavyduolių pinklių.

poreikių. Savaitgalį pats ypač
jautriai reaguosite į agresyvų
aplinkinių elgesį, dėl to gali
pablogėti savijauta.

Pirmadienį ir
antradienį nesiskųsite idėjų ar
įkvėpimo stoka
- tik nepasirodykite jūsų nepažįstantiems žmonėms per
daug ekscentriškas ir užgaidus. Savaitės vidury su artimu
draugu iki išnaktų „spręsite“
pasaulio problemas - visų gal
ir neišspręsite, tačiau smagiai
pabendrausite ir išsikalbėsite. Penktadienį susikupkite,
nepalikite neatsisakytų laiškų
kitai savaitę, bent būtiniausius
darbus nudirbkite.

Pasiruoškite operatyviai reaguoti į
greitai besikeičiančią situaciją, priimti naujas žaidimo taisykles.
Gali tekti skubiai kažkur išvykti. Daug kas priklausys nuo
jūsų paties iniciatyvumo, ypač
trečiadienį ir ketvirtadienį.
Penktadienis - tinkama diena
tvarkyti svarbius dokumentus,
pasirašinėti sutartis ir panašiai.

Savaitės pradžioje erzins savo problemose paskendę
draugai. Būkite
supratingesnis ir kantresnis kiek galite paguoskite juos, tačiau nesiimkite spręsti svetimų
problemų. Trečiadienį būsite
lepinamas dėmesiu ir galbūt dovanomis. Atsiradusį laisvą
laiką penktadienį išnaudokite
poilsiui ar ilgai atidėliotam vizitui pas gydytoją. Šeštadienį
ir sekmadienį nesidrovėkite
pats skambinti draugams.

tišką, smagią nuotaiką.
Pirmadienį susidursite su įkyriu
pašnekovu, kuris
mėgins išdėstyti
jums savo gyvenimo filosofijos privalumus. Antradienis ir
trečiadienis prabėgs dirbant,
vakarus leidžiant namuose.
Apskritai šią savaitę norėsis
daugiau ramybės, pabūti vienatvėj. Atėjus ilgai lauktam
savaitgaliui pasprukite nuo
visų į kokį jaukų kampelį.

Savaitės pradžioje greičiausiai teks tvarkyti
su nekilnojamojo
turto pirkimu susijusius reikalus. Stenkitės nepadaryti
net smulkių klaidų - ateityje
jos gali tapti lemiamomis.
Savaitės viduryje galite tikėtis
gardaus kąsnelio - neatsisakykite jo Penktadienį išsipildys
senas, slaptas troškimas. Savaitės pabaiga laukia smagi ir
turininga.

Pirmadienį įsitikinsite, kad artimas žmogus yra
jums ištikimas
tarsi šunelis. Pakylėta nuotaika lydės vos ne visą savaitę.
Džiaukitės, tik neapleiskite
pareigų. Penktadienį teks grįžti prie sąskaitų, paskolų, buitinių rūpesčių, tačiau savaitgalį
pasistengęs atgaivinsite šven-

Nuo pirmadienio
iki penktadienio
gyvensite aktyvų
socialinį gyvenimą - susitikimai, mokymai,
projektai. Į savaitės jausitės visai nusilakstę ir išsekęs. Savaitės pabaiga - metas atsipūsti,
be poilsio ilgai tokios įtemptos
darbotvarkės neatlaikytumėte.
Pastaruoju metu nusistovėję

Šią savaitę atsivers daug galimybių - nepraleiskite
palankių progų,
drąsiai imkitės naujos veiklos.
Galite suabejoti senu draugu
- teks apsispręsti, ar norėsite
ateityje juo pasitikėti. Ketvirtadienį sunkiai seksis sulaukti
atsakymų jums rūpimus klau-

Šią savaitę jausitės pasitikįs
savimi. Kelionė
savaitės pradžioje
bus sėkminga. Antroje savaitės
pusėje sunkiai seksis susikalbėti su giminaičiais, kurie
nežino realios jūsų padėties ir

Pasistenkite nesinervinti dėl niekų - optimizmas ir
pozityvus mąstymas padės įveikti didžiausias
kliūtis. Į apkalbas nekreipkite
dėmesio - ateitis parodys, kas
buvo teisus. Penktadienį tikėkitės priešingos lyties asmens
dėmesio. Savaitgalį teks imtis
iniciatyvos ir pačiam kurti
laisvalaikio planus.

JUOKAI

41. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Marakabas. Šaka. Mana. Ja. Bala. Moka. Arija. Liburna. Asonansas. Pati. Avilė.
Tarpinis. Alaso. Tea. Ato. IB. Putoklis. “Granada”. Ars. Amo. Amaretas. ES. Teksasas. Lamata.
Aga. Sėja. Abas.
Horizontaliai: Marakana. Laba. Nara. Bogota. Alisa. Ajova. Ka. Anilinas. Alabama. Kamanės.
Das. Oparas. Bak. AT. Esė. Alsa. Tot. Ala. Jrb. Pakasa. Ša. Upi. LR. Ma. Erantis. AB. Nties.
Eta. Kaisa. Usas.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

Klaipëdoje - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.

Pažymėtuose langeliuose: Nugarkaulis.
Laimėtojas: Daiva Rsickienė.
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.

83. 58 m. vyras ieðko gyvenimo draugës rimtam gyvenimui. Laukia skambuèiø!

Eina dvi „grafkës“ per dykumà.
Viena sako - fu, kaip karðta.
Kita atsako - o tu prasisek.
*****
Sakyk, Petriuk, kiek yra pasaulio daliø?
- Tai kad visi þino...
- O tu imk ir iðvardyk.
- Anas pasaulis ir ðis.
*****
Nuskamba þadintuvas studentø bute. I kurso studentas paðoka
ið lovos:
- Tai kà, vyrai, á paskaitas?
II kursis:
- Tu durnas? Miegam toliau...
III kursis:
- O ko èia dabar miegot? Gal
aluèio nusiperkam?
IV kursis:
- Geriau degtinëlës...
V kursis:
- Darom taip - metu monetà.
Jei atvirs herbas - piksim alaus,
jei atvirs skaièius - degtinës, jei
moneta nukris ant briaunos miegam. Na, o jei moneta pakibs
ore - visi einam i paskaitas.
*****
Sëdi jau daug laiko pratarnavæs kareivis kareivinëse,
nuobodþiauja, veikti visai nëra
kà. Ir sumanë jis paraðyti laiðkà
namo.
Paëmë popieriaus lapà, apdegino jo kraðtus ir iðsitraukæs
tuðinukà pradëjo: Raðau jums
ið deganèio tanko...`
*****

Buratinas klausia:
- Tëti Karlai, kas yra ta depiliacija?
- Atsineðk obliø að tau parodysiu...
*****
Karininkas klausia kareivio,
kodël jis ëjo á kariuomenæ.
- Visø pirma að noriu ginti
savo tëvynæ.
- Teisingai!
-Antra, að tapsiu stipresnis.
- Teisingai!
- Treèia, niekas neklausë mano
sutikimo!
*****
Vilaribos miestelyje stichinë
nelaimë - dega kanapiø laukai,
o Vilabadþo miestelyje ðventë vëjas puèia á jø pusæ :)
*****
Po sunkios darbo dienos
keliø policininkas susistabdo
automobilá, prieina prie jo ir
sako vairuotojui:
- Praðom parodyti savo piniginæ.
*****
Du suvalkieèiai susilaþino,
kuris maþiau baþnyèiai paaukos.
Eina zakristijonas su aukø
krepðeliu, renka aukas. Vienas
suvalkietis ámeta vienà centà ir
dþiaugiasi, kad maþiau antrasis
tikrai nepaaukos.
Antrasis ámeta vienà centà,
rodo á save ir pirmàjá ir sako:
- Uþ abu...
*****

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 18 D. 18 VAL. Plungės technologijų ir
verslo mokyklos sporto salėje Plungės rajono stalo
teniso mėgėjų asmeniniai šeštadieniniai „reitingavimo“ turnyras.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SPALIO 17 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Avytės Pūūūkos“ solistės Beatos Rusakaitės kompaktinio disko „Pirmosios dainelės“ pristatymas
– koncertas.
SPALIO 19 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
vakaronė. Groja „Miestas“.
SPALIO 20 D. 10 ir 12 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Bumcės klubo“ spektaklis vaikams „Pelytė Zita“.
SPALIO 23 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Aktorių trio“ koncertas.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 17 D. 17 VAL. Kėdainių kultūros centre
cirko šou 3D.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI SPALIO 23 D. Kretingos kultūros centre tautodailininko Edvardo Tedevušo Stalmoko tapybos
darbų paroda Vitražo salėje.
SPALIO 17 D. 20 VAL. Jaunimo diskoteka Darbėnų skyriuje.
SPALIO 17 D. 15.30 VAL. Loginių kūrybinių
žaidimų popietė vaikams „Savojo lobio beieškant“
Šukės skyriuje.
SPALIO 17 D. 18 VAL. Jaunimo projekto „Laukžemės atvira jaunimo erdvė“ pristatymas Laukžemės
bendruomenės namuose.
SPALIO 17 D. 18 VAL. Kurmaičių skyriaus
suaugusiųjų dramos kolektyvo spektaklis pagal A.
Griciaus sceninę humoreską „Ponaitis“ (režisierius
Donatas Žilinskas) Rūdaičių skyriuje.
SPALIO 18 D. 14 VAL. Kretingos kultūros centre
vaikų populiariosios muzikos festivalis „Saulės
takas 2014”.
SPALIO 18 D. 19 VAL. Budrių kaimo saviveiklininkų šventinis vakaras „Vėl scenoje...” Budrių
skyriuje.
SPALIO 19 D. 10.30 VAL. Kretingos kultūros
centre šachmatų maratonas.
SPALIO 19 D. 20 VAL. Kretingos kultūros centre
šokių vakaras „Kam per 40“.

SPALIO 20 D. 19 VAL. Linijinių šokių užsiėmimai
Kūlupėnų skyriuje.
SPALIO 21 D. 15 VAL. Popietė vaikams „Jau beržai
ir kaštonai liepsnoja“ Jokūbavo skyriuje.
SPALIO 21 D. 15 VAL. Edukacinė popietė „Amatą
mokėsi-dovaną turėsi” Vydmantų skyriuje.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SPALIO 18 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
spektaklis visai šeimai „Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
SPALIO 19 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre spektaklis visai šeimai „Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė
Radvilavičiūtė).
PALANGOJE
SPALIO 18 D. 19 VAL. „Ramybės“ kultūros centre
MIDGE URE - The Voice of ULTRAVOX.
SPALIO 18 D. Palangos turgaus šventė. Senojo
turgaus 12, Palanga.
KAUNE
SPALIO 18 D. 19 VAL. Premjerinis poetinio džiazo
spektaklis „Skaidrėjančiai sielai“Kauno menininkų
namuose (V.Putvinskio g. 56).
SPALIO 22 D. 17 VAL. „Festivalių virtuvė‘14“
kviečia susipažinti su festivaliais iš arčiau! Ateik į
Kauno menininkų namus (V.Putvinskio g.56).
RASEINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 17 D. 20 VAL. Žaiginio Pranciškaus Šivickio daugiafunkcinio centro salėje Raseinių rajono
kultūros centro Šiluvoje kapelos dalyvavimas Šiluvos
seniūnijos rudens šventė.
SPALIO 18 D. 17 VAL. Raseinių rajono kultūros
centre Viduklėje vakaras senjorams „Jaunos širdys
nesensta niekad“.
SPALIO 18 D. 18 VAL. Plikių bendruomenės namuose rudens šventė.
SPALIO 23 D. 16 VAL. Raseinių rajono kultūros
centro meno galerijoje Lietuvos dailininkų sąjungos
Kauno skyriaus tekstilininkių grupės „Esame“ parodos
atidarymas.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
SPALIO 22 D. 18 VAL. Šakių kultūros centre
grupė „Džentelmenai“ pristato naują aistra ir karščiu
pulsuojančią programą „Deganti aistra.

2014 M. SPALIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Spalio 23 d., ketvirtadienis., 18 val.
„Apie žvėris ir žmones“. Muzikėčios pagal Kristijoną Donelaitį.
Antanas Kučinskas (kompozitorius). Birutė Mar (režisierė). Andrius Bialobžeskis (aktorius). Ansamblis „Vilniaus arsenalas“: Laima
Šulskutė (fleita), Romualdas Romoslauskas (altas), Sergejus Okruško
(fortepijonas). Saulius Auglys (mušamieji), Oliveris Ramonas (kontrabosas). Džiugas Katinas (vaizdo projekcija).
Bilietai – 20 Lt (5,79 Eur) | Taikomos nuolaidos
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

JURBARKE IR RAJONE
SPALIO 18 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
TAURAGĖJE IR RAJONE
SPALIO 17 D. 15 VAL. Dapkiškių kultūros namuose projekto „Amžiaus lieptas tarp Donelaičio ir
dabarties“ trečioji dalis „Rudens gėrybės“; Tauragės
seniūnijos „Bulvės šventė“
SPALIO 17 D. 16 VAL. Skaudvilės kultūros
namuose susitikimas su aktore ir rašytoja Doloresa
Kazragyte.
SPALIO 17 D. 18 VAL. Žygaičių universaliame
daugiafunkciame centre projekto „Sveikos gyvensenos būdas „Jaunas, senas - sportuokime kartu“
įgyvendinimas.
SPALIO 18 D. 14 VAL. Norkaičių tradicinių
amatų ir etnokultūros centre tradicinė folkloro šventė
„Aš atdarysiu dainų skrynelę..“ I dalis.
SPALIO 20 D. 13.30 VAL. Skaudvilės kultūros
namuose „Varlytės teatro“ spektaklis vaikams
„Kaip šauksi...“
ŠILALĖJE IR RAJONE
SPALIO 17 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre
Šilalės rajono bendruomenių renginys.
SPALIO 22 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 20mečio iškilmės.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
SPALIO 17 D. 16 VAL. Marijampolės kultūros
centre Laukiam sveteliai, mes jūsų Tarptautinis
senjorų folkloro festivalis. Įėjimas nemokamas.
SPALIO 17 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros
centre Marijampolės dailininkų etiudų parodos
pristatymas M.B. Stankūnienės menų galerija.
SPALIO 18 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre Lino Adomaičio ir LVSO koncertas „Laiko
mašina“.
SPALIO 21 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre Valstybinis Baltarusijos šokių ansamblis
“State dance company of Belarus.
SPALIO 21 D. 18 VAL. Marijampolės dramos
teatre „Domino“ teatro spektaklis „Daktaras“.
SPALIO 23 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre grupės „Džentelmenai“ koncertas „Deganti
aistra“.
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ÐIAULIØ
DRAMOS TEATRO
84-ojo SEZONO PRADŽIA
SPALIO MĖN. REPERTUARAS

PANEVĖŽIO TEATRO „MENAS“ GASTROLĖS
www.teatrasmenas.lt
17 d. penktadienis 18 val.
Yasmina Reza SKERDYNIŲ DIEVAS. Dviejų dalių komedija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Bilietai: 25 Lt (7,24€),
20 Lt (5,79€), su nuolaida - 12 Lt (3,48€).
18 d. šeštadienis 18 val.
PREMJERA! Aleks Tarn (Aleksejus Tarnovickis) DIBUKAS. Dviejų dalių mistinė muzikinė drama. Režisierius R.
Banionis. Bilietai: 40 Lt (11.58 €), 30 Lt (8.69€).
KOMEDIJOS TEATRO GASTROLĖS
19 d. sekmadienis 18 val.
Komedija MANO ŽMONOS VYRAS. Režisierius Kostas
Smoriginas. Bilietus įsigykite visose BILIETAI LT kasose,
www.bilietai.lt ir teatro kasoje.
IMPROVIZACIJOS TEATRO GASTROLĖS
21 d. antradienis 18 val.
KITAS KAMPAS. Nėra pjesės, nėra režisieriaus, nėra
išmokto mintinai teksto ir mizanscenų. Veiksmas vyksta
spontaniškai, gyvai, viskas kuriama ir atliekama tuo pat metu,
čia ir dabar.
Daugiau informacijos: http://www.facebook.com/pages/
Kitas-Kampas/102745870883
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
17 D. 18 VAL. Romo Dambrausko naujausio albumo „Anapus
tylos“ pristatymo koncertas. Bilieto kaina 20 Lt (5.79 Eur), 25
Lt (7.24 Eur).
18 D. 14 VAL. Folkloro šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę“
Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre.
20 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis – premjera „Tiesa“.
Bilieto kaina 40 Lt (11.58 Eur), 50 Lt (14.48 Eur), 60 Lt
(17,38 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.

17 d., penktadienis. 18.30 val.
Teatro kolonų salė„O mielas drauge“. 1 dalies koncertas.
Bilieto kaina – 22 Lt (6,37 €).

2014 SPALIS

18 d., šeštadienis, 18.30 val.
PREMJERA „Misteris X“ (Cirko princesė) 2 dalių, 3 veiksmų
operetė. Libreto autoriai: Alfred Grünwald, Julius Brammer,
muzikos autorius Emmerich (Imre), Rūtos Bunikytės režisūrinė
versija, į lietuvių kalbą išvertė Vytautas Virganavičius (jaun.)
Spektaklis viešai rodomas, įsigijus OCTAVA MUSIC AUSTRALIA PTY LT licenciją.
Iki spalio 5 d. bilieto kaina – 27 Lt (7,82 €), vėliau – 37 Lt
(10,72 €).
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 18 d. 18 val.
T.Murphy „Sugrįžimas“, 2-jų dalių drama. Rež. A.Pociūnas.
Žvejų rūmai, Klaipėda.

Spalio 23 d. 18 val.
A.Herzog „4000 mylių“, 2-jų dalių spektaklis. Rež.
P.Gaidys. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 24 d. 18 val.
I.Turgenev „Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež.
A.Lebeliūnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 25 d. 18 val.
GASTROLĖS Kaune! R.Everett „Demonai“, 2-jų veiksmų
psichologinė drama. Rež. G.Padegimas. Nacionalinis Kauno
dramos teatras, Kaunas.
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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