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JURBARKAS

LIETUVOJE

Didės bedarbio išmoka, ligos pašalpa
bei pensijos
Nuo Naujųjų metų didėja nedarbo išmokos bei
ligos pašalpos, be to, kitąmet numatyta didinti
pensijas, bus tęsiamas šiemet prasidedantis per
krizę sumažintų pensijų kompensavimas, teigia
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta
Pabedinskienė.
Per krizę įvestas nedarbo draudimo išmokų sumažinimas nustoja galioti
šių metų gruodžio 31 d., ir kadangi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
jo pratęsti nesiūlo, nuo 2015-ųjų pradžios bedarbio pašalpos maksimalus
dydis didės ir galės siekti 1041,60 lito (301,67 euro). Ligos pašalpos didės
nuo 40 iki 80 procentų.
Startuos pensijų kompensavimas. Dar šių metų pabaigoje bus išmokėtos apie
20 proc. dydžio kompensacijos visiems gaunantiems senatvės ir neįgalumo
pensijas. 2015 ir 2016 m. numatyta išmokėti po 40 proc. sumos, išmokant
po lygią šio dydžio dalį kiekvieną ketvirtį.
2014 m. numatoma išmokėti apie 90 mln. litų, o iš viso kompensavimui
reikės 443,6 mln. litų. Iš viso kompensavimas palies beveik 0,5 mln. senatvės
ir netekto darbingumo pensijų gavėjų.
Atsižvelgiant į esamą ir įvertinus planuojamą „Sodros“ biudžeto finansinę
padėtį, siūloma nuo 2015 m. liepos 1 d. didinti mažiausias pensijas.

Iš kur tekėjo R. Skaisgirio pinigų upės
„Tvarkos ir teisingumo“ partijos korupcijos
skandale sulaikytas prodiuseris Rolandas
Skaisgirys galėtų ilgai girtis pažintimis ir
ryšiais su politikais. Nors skandalo centre
atsidūręs pramogų verslo veikėjas viešai girtis nemėgo, apie jo veiklą nemažai pasako jo
verslo projektai.
DELFI žiniomis, R. Skaisgirys jau mažiausiai pusantrų metų konsultuoja „Tvarkos ir teisingumo“ partiją viešųjų ryšių
klausimais. Jį, kaip konsultantą, partiečiams pristatė „tvarkiečių“ vienvaldis
lyderis Rolandas Paksas. Tiesa, būtų labai klaidinga manyti, kad „tvarkiečiai“ yra vienintelė politinė jėga, kuriai vienais ar kitais būdais padeda R.
Skaisgirys.
R. Skaisgirio projektų flagmanas – kompanija „Videometra“. Ji labiausiai
garsėja lietuviškais serialais – nuo „Nekviestos meilės“ iki „Moterys meluoja
geriau“. Savo projektų „Videometra“ neslepia, priešingai – pateikia juos vieną
po kito savo svetainėje. Štai pernai Kaune „Videometra“ organizavo šventę,
skirtą Lietuvos krepšininkų triumfo 2003 m. Europos čempionate paminėti.
Kiek keistas kompanijos pasirinkimas – krepšinio šventės veidu rodyti ne
Šarūną Jasikevičių ar Saulių Štombergą, o... Rolandą Paksą.

JURBARKIETĖ PASAULIO JAUNIŲ SAMBO
ČEMPIONATE IŠKOVOJO BRONZĄ
Spalio 8–12 dienomis Seule, Pietų Korėjoje, vyko Pasaulio jaunių sambo čempionatas. Jurbarkietė Sandra Žievytė šiame pasaulio čempionate užėmė garbingą
III vietą. Sandra Žievytė atstovauja sporto klubui „Sfinksas“, į Seulą ji vyko kartu
su trenere Diana Arlauskaite.
Sandros Žievytės pergale ir iškovotu bronzos medaliu džiaugiasi „A. Žilinskis
ir Ko“ UAB ir Lietuvos sambo federacija, kurie prisidėjo, kad mergina išvyktų į
Pasaulio jaunių sambo čempionatą.

TAURAGĖ

TAURAGĖJE STATYS KOLUMBARIUMĄ
Tauragės rajono savivaldybė apsisprendė Papušynės kapinėse dalį laisvos žemės
išnuomoti kolumbariumui ir jį atiduoti į privačias rankas. Rajono savivaldybės
tarybos nariai pritarė, kad būtų išnuomotas 200 kv. metrų sklypas kapinių teritorijoje prie vartų. Nustatyta pradinė nuomos kaina mėnesiui nedidelė – vos 17 centų
už kvadratinį metrą. Kol kas dokumentai konkursui nėra parengti, tačiau tai bus
padaryta nedelsiant.
Sklypo nuomininkas bus įpareigotas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties
pasirašymo dienos su savivaldybe suderinti kolumbariumo projektą. Išsinuomotame sklype nuomininkas galės vykdyti tik kolumbariumo įrengimo ir jo eksploatavimo veiklą, jokia kita veikla
negalės būti vykdoma.
Savivaldybės vadovai yra svarstę, kad Tauragei kol kas užtektų 48 vietų kolumbariumo, kuriame būtų įrengtos
nišos su keturiomis vietomis urnai kiekvienoje. Manoma, kad vietos kaina gali siekti apie 3000 litų. Laikyti urną
nepalaidotą ilgiau nei tris mėnesius draudžia įstatymai. Tokie asmenys automatiškai tampa pažeidėjais.

ŠILALĖS R.

ATIDENGTA ATKURTA PARTIZANŲ ŽEMINĖ
Spalio 18 dieną Pagramančio regioniniame parke, Didkiemio seniūnijoje,
prie Lylavos upelio, atidengta rekonstruota partizanų žeminė. Po iškilmingos ceremonijos rinktasi Šilalės kultūros centre, kur vyko konferencija
„Istorinės atminties įamžinimas Lietuvoje ir Šilalėje 1990-2014 m.”
Renginys prasidėjo šv. Mišiomis po atviru dangumi. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris ir pašventino atkurtą buvusią Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės 2-ojo Jūros būrio štabvietę.
Jūros būrys buvo įkurtas 1946 metais. Jam priklausė Šilalės, Tauragės, Šilutės ir Pagėgių valsčiai. Per 1949
metų kautynes Jūros būrys buvo beveik sunaikintas. Paskutiniai būrio partizanai buvo nužudyti 1954 metais Putokšlės kaime, Pagėgių valsčiuje, Onos Marozienės sodyboje. Iš viso žuvo virš 60 partizanų, dalis buvo įkalinti
arba ištremti į Sibirą.
Po renginio buvo galima apžiūrėti parodą „Istorinės atminties įamžinimas Šilalės rajone“.

ŠILUTĖS R.

Pradėjo ikiteisminį tyrimą
Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo padėjimo kitai valstybei
veikti prieš Lietuvos Respubliką.
Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti
Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklos moksleivių dalyvavimo Rusijoje
rengiamose sukarintose stovyklose „Sojuz“ aplinkybes.
Tyrimas pradėtas susipažinus su viešojoje erdvėje skelbta informacija,
išnagrinėjus Seimo nario Manto Adomėno prašymą, įvertinus jame pateiktus
faktus ir gavus papildomus duomenis.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.

Atsisakius PVM lengvatos, šildymas
brangs labai nedaug ir ne visiems
Lietuvos socialdemokratų partijos valdyba pritarė premjero Algirdo Butkevičiaus ir finansų ministro Rimanto Šadžiaus sumanymui kitais metais
atsisakyti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos šildymui.
„Valdyboje sutarta, kad derybose su koalicijos partneriais mes laikysimės
to plano, kurį pasiūlė finansų ministras sprendžiant kitų metų biudžetą. Tai
yra biudžeto balansavimo klausimas. Situacija yra tokia, kad daugumai, kur
šildoma dujomis, šildymo kaina nedidės, nes krenta gamtinių dujų kaina,
todėl tas lėšas galima panaudoti racionaliau kitiems dalykams. O ten, kur
biokuras, paskaičiuota, kad kaina vidutiniškai didės 3 proc.“, - DELFI sakė
socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas.
Tokiam sprendimui dar turi pritarti valdančiosios koalicijos Politinė taryba,
kuri posėdžiaus pirmadienį, bei Seimas.
Iki šių metų pabaigos centralizuotam šildymui galioja 9 proc. PVM, o
standartinis tarifas yra 21 procentas.

Kretingos kapinėse rasti ilgai ieškoti
didikų palaikai
Senosiose Kretingos kapinėse rasti keturi
sarkofagai, manoma, su grafų Tiškevičių
palaikais, pranešė LRT laida „Panorama“.
Istorikai ir muziejininkai ne vieną dešimtį
metų spėliojo, kas palaidota senosiose Kretingos kapinėse esančioje grafų Tiškevičių
koplyčioje.
Šią vasarą ruošiant ją restauruoti įvedus
zondą su filmavimo kamera į tris koplyčioje esančius užbetonuotus postamentus pastebėti trys ornamentuotų karstų fragmentai. Gavus paveldosaugininkų
leidimus postamentai atverti ir rasti keturi metaliniai sarkofagai.
Šaltinis: Delfi.lt

RUSNĖJE STEIGIAMA KADETŲ MOKYKLA
Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir Administracijos
direktoriaus pavaduotojas Raimundas Ambrozaitis penktadienį, spalio 10 d.,
Vilniuje susitiko su ministerijų atstovais.
Švietimo ministras Dainius Pavalkis pritarė Šilutės rajono savivaldybės
siekiams Rusnėje steigti Kadetų mokyklą ir jau nuo 2015 m. pradėti vaikų
priėmimą.
Švietimo misterija ruošia mokyklos steigimo nuostatus ir bendradarbiavimo
sutartį, kurią iki lapkričio 1 d. pasirašys Šilutės rajono savivaldybės, Krašto
apsaugos ir Švietimo ministerijų atstovai. Jau 2015 m. rugsėjo 1 d. planuojama atidaryti pirmąsias mokymo klases.
Finansų ministerijoje buvo diskutuojama dėl Savivaldybės biudžeto, jo įgyvendinimo, surenkamų lėšų ir skirtumų. Tariamasi ir diskutuojama apie paruošiamuosius darbus, kad Šilutės rajono savivaldybė galėtų greičiau
įsisavinti Vidaus reikalų ministerijos skiriamas lėšas tikslinių teritorijų programai įgyvendinti bei laiku pradėtų
ir užbaigtų numatomus darbus.

ŠAKIŲ R.

Į ŠAKIUS UŽSUKS EUROBUSAS
Siekiant kuo plačiau informuoti Lietuvos gyventojus apie euro įvedimą visose šalies
savivaldybėse organizuojamos Eurobuso kelionės. Eurobusas informuoja gyventojus
apie euro įvedimą žaidimų ir viktorinų formomis.
Mūsų rajone Eurobusas lankysis spalio 24 dieną. 10 val. jis bus Kudirkos Naumiestyje
(prie seniūnijos), 13 val. Šakiuose (aikštelėje prie savivaldybės), o 16 val. - Gelgaudiškyje.

MARIJAMPOLĖ

DALYVAUKIME AKCIJOJE „RUDENINĖ
ŠVARA – MANO MIESTUI!“
Marijampolės savivaldybės administracija kviečia visus marijampoliečius
prisidėti prie lapų grėbimo akcijos „Rudeninė švara – mano miestui!“ ir
padaryti savo miestą dar gražesnį!
Akcija vyks spalio 23–31 dienomis. Visos akcijos metu vyks konkursas,
tad siūlome ne tik padirbėti, bet ir užfiksuoti smagiausias, gražiausias, įsimintiniausias akimirkas. Linksmiausios, kūrybiškiausios ir spalvingiausios
nuotraukos, gausiausi kolektyvai, didžiausias teritorijas ir daugiausia lapų
sugrėbę akcijos dalyviai bus apdovanojami. Nuotraukas konkursui prašome
siųsti el. paštu regina.pakrosneviciene@marijampolė.lt. Konkurso dalyviai
bus apdovanojami Marijampolės savivaldybės ir rėmėjų įsteigtais prizais.
Visus norinčiuosius dalyvauti akcijoje prašome registruotis Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio
departamento Aplinkos valdymo skyriuje, J. Basanavičiaus a. 1, 305 kab., mob.: 8 620 78 879, 8 568 11 258
arba el. paštu: regina.pakrosneviciene@marijampolė.lt.
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KAUNAS

KAUNE ATIDARYTA MODERNIAUSIA MIESTO
BIBLIOTEKA
Šį pirmadienį duris atvėrė Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinys. Naujose 500 kv. m ploto užimančiose lofto tipo patalpose
įsikūrusi biblioteka vadinama moderniausia kultūros ir švietimo erdve Kaune.
„Man labai džiugu, kad Vinco Kudirkos bibliotekos Šilainių padalinys iš mažų ir
veiklai nepritaikytų patalpų persikėlė į šias naujo tipo erdvias patalpas. Dabar bibliotekoje galės lankytis tikrai didelis kiekis žmonių, vietos bendruomenės, kurios galės
diskutuoti, naudotis kompiuteriais ir internetu. Puiku, kad šioje bibliotekoje nemažai
vietos ir, žinoma, dėmesio bus skiriama mūsų mažiesiems, jų lavinimui ir švietimui“, - kalbėjo Kauno meras Andrius
Kupčinskas. Naujasis Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos padalinys įsikūrė Baltų prospekte 81 (II aukšte) esančiose
patalpose, kurias biblioteka išsinuomojo iš vieno prekybos centro.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS „KULTŪROS FABRIKAS“ RUOŠIASI
ATIDARYMUI
Kūrybiška draugija darbo vietoje ir naujausi Klaipėdos menininkų projektai
– vos per kelis žingsnius nuo jos: uostamiesčio bendruomenės ilgai lauktas kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“ lapkritį priims pirmuosius rezidentus
ir sieks tapti aktyvaus profesinio bei kultūrinio gyvenimo centru.
Rekonstruotos buvusio tabako fabriko uostamiesčio centre, Bangų gatvėje,
patalpos sparčiai ruošiamos atidarymui. Projektą įgyvendinančios VšĮ Klaipėdos
ekonominės plėtros agentūros (KEPA) vadovės Raimondos Laužikienės teigimu,
salių įrangos montavimo bei pastato apdailos darbai rangovų turi būti atlikti iki š. m. lapkričio 1 d.
Sėkmingai startavo ir būsimųjų „Kultūros fabriko“ rezidentų atranka: šaukimas pradėti savarankišką kūrybinę
veiklą arba verslą inkubatoriuje už lengvatinį patalpų nuomos mokestį bei papildomų verslumo ugdymo paslaugų
paketą sudomino keliasdešimt menininkų ir kūrybinių verslininkų bei ketinančių jais tapti. Bendras „Kultūros
fabriko“ patalpų plotas – 4309 kv. m.

ŠIAULIAI

VISUOMENEI PRISTATYTOS PASTORACINIO
CENTRO FRESKOS
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre atidengti ir pašventinti įspūdingi meno kūriniai
– nuo šiol šiauliečiai ir miesto svečiai galės grožėtis menininkės Gražinos ArlauskaitėsVingrienės sukurtomis freskomis. Autorę pasveikino Šiaulių meras Justinas Sartauskas
ir mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė.
„Tokių meno kūrinių atsiradimas – įvykis mieste. Anksčiau freskų būdavo kuriama
daugiau, tačiau jau daugiau nei du dešimtmečius didelio formato freskų Šiauliuose nebuvo
pristatyta. Mes visi džiaugiamės šiais naujais darbais, kurie ne tik įprasmino tikėjimą,
bet ir papuošė šią erdvę, o kartu ir miestą“, – sakė Šiaulių meras Justinas Sartauskas.
Keturiose didelio formato freskose užfiksuoti religiniai vaizdai dar papuošti Šventojo Rašto citatomis. Kiekvienas
kūrinys sudarytas iš daugybės preciziškai sujungtų mažų fragmentų. Ši senovinė technika, pasak autorės, reikalauja
itin didelio kruopštumo, o kūrybinis procesas trunka ištisus mėnesius. Keturioms freskoms sukurti prireikė daugiau
nei metų laiko.

PLUNGĖ

KVIEČIA Į TEATRALIZUOTĄ DIDIJĮ PLUNGĖS
JOMARKĄ!
Spalio 25 dieną, nuo 12 val., kviečiame į teatralizuotą didijį Plungės jomarką Senamiesčio
aikštėje. Jomarke prekiaus per 60 prekybininkų, tautodailininkų bei amatininkų, kurie atvyks
iš visos Lietuvos: Kėdainių, Biržų, Kuršėnų, Jonavos, Palangos, Mažeikių, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, Kaišiadorių, Radviliškio ir kitų miestų. Senamiesčio aikštėje gerą nuotaiką
dovanos ir gausus Plungės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų būrys: renginių vedimo
ir organizavimo klubas ,,Menadė“, folkloro ansamblis ,,Gondinga“, jaunimo vokalinė grupė
,,Hello“, liaudiškos muzikos kapela, Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Mažasis Suvartukas“ ir kt. Jūsų taip
pat lauks akcijos, atrakcijos, varžytuvės, staigmenos, gera nuotaika ir ... !

PALANGA

AUTOBUSŲ STOTIS NUSTEBINS IŠSKIRTINIAIS
SPRENDIMAIS
Jau netrukus į Palangą atvykstantys autobusai suks į naująją stotį, kuri duris atvers kiek
daugiau nei po mėnesio. Naujasis kompleksas – moderni autobusų stotis bei prekybos
centras –lankytojus nustebins ne tik patogumu, bet ir neįprastais sprendimais, tokiais
kaip „bangomis“ puoštas fasadas ir išskirtinis pastato apšvietimas.
Naujoji autobusų stotis Palangoje pradėta statyti vasarį. Dabar, įpusėjus spaliui, čia
gyvenama artėjančių pabaigtuvių nuotaikomis. Kiek daugiau nei per pusmetį iškilęs
naujasis pastatas nė iš tolo nepanašus į senąją stotį – tai modernus kompleksas, kurį
sudaro tarpusavyje sujungti stoties ir prekybos centro pastatai. Autobusų stotyje įrengta moderni laukimo salė, bilietų
kasos, sanitariniai mazgai, kurorto svečių patogumui čia veiks ir informacinis centras. Perone yra 16 autobusų stovėjimo aikštelių, taip pat bus įrengtos atskiros keleivių informavimo, bagažo bei smulkių siuntų tarnybos. Laukimo
salėje bei lauko erdvėse bus sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros, padėsiančios užtikrinti keleivių saugumą.

RASEINIAI

KODĖL GAIŠTA ŽUVYS?
To pastarosiomis dienomis mūsų savivaldybės specialistų klausė sunerimę raseiniškiai, kai pastebėjo ką tik įžuvintuose Raseinių miesto tvenkiniuose nugaišusių žuvų. Savivaldybės specialistai nedelsdami ėmėsi priemonių situacijai
išsiaiškinti, apie tai informavo aplinkosaugininkus, Medžiotojų ir žvejų draugiją, Valstybinę maisto ir veterinarijos
tarnybą. Išsiaiškinta, kad kol kas nieko nenormalaus nėra, vyksta natūralus adaptacinis periodas, kuris trunka
2-3 savaites. Situacija bus stebima.
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PASAULYJE

Europos Parlamentas patvirtino
naują Europos Komisiją
Europos Komisijos pirmininkas JeanasClaude‘as Junckeris trečiadienį sulaukė Europos Parlamento palaikymo savo eurokomisarų
komandai, žadėdamas atgaivinti stagnuojančią
Senojo žemyno ekonomiką ir veiksmingai kovoti su virtine užsienio politikos iššūkių.
Europos Parlamente Strasbūre už naująją Europos Komisiją balsavo 423
įstatymų leidėjai, 209 pasisakė „prieš“, o 67 susilaikė. Šis balsavimas atvėrė
kelią J-C.Junckerio komandai savo penkerių metų kadenciją pradėti, kaip
planuota, lapkričio 1 dieną.
Europos Komisija yra aukščiausia vykdomosios valdžios institucija
daugiau nei 500 mln. gyventojų turinčioje Bendrijoje, kuri yra didžiausia
pasaulio ekonomika. Komisiją sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos
valstybės narės.

Ukrainoje rusų karių nėra, bet už jų
lavonus mokės kompensacijas
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą dėl piniginių
kompensacijų šeimoms kareivių, kurie žuvo arba dingo be žinios „mokymuose“. Apie tai paskelbta trečiadienį.
„Mokymuose“ žuvusių, neįgaliais tapusių ar be žinios dingusių kareivių
šeimos gali tikėtis išmokų. Kompensacijų suma bus skaičiuojama kiekvieno
žuvusio ar dingusio šeimos nariui , kaip kompensacija, tapusiam I grupės
invalidu – 14 tūkst. rublių (926 litai), praneša „Ukrainskaja pravda“.
Beje, šis „dosnus“ sprendimas įsigalios tik 2016-ųjų sausio 1-ąją.
Pranešama, kad Ukrainoje jau žuvo arba dingo be žinios apie keletą
tūkstančių Rusijos kareivių. Rusija tuos žmones arba vadina dezertyrais,
arba atleidžia juos iš tarnybos savo ginkluotose pajėgose.

Honkongas – aklavietė po derybų
Honkonge be rezultatų pasibaigė valdžios dvi savaites
žadėtos derybos su protestuojančių studentų atstovais, ir
dabar Kinijos autonominėje teritorijoje tik pagilėjo aklavietė.
Valdžia nežada nuolaidų, bet
nesiima priemonių prieš protestuotojus, o jie nesutaria, ar stiprinti protestus, ar toliau derėtis.
Jau beveik mėnesį reikalaujantys daugiau demokratijos, studentai Honkongo gatvėse stebėjo tiesiogiai transliuojamas derybas, kurios po dviejų
savaičių atidėliojimų pagaliau įvyko tarp penkių protestuotojų atstovų ir
penkių miesto valdžios pareigūnų.
Tačiau autonomijos vadovas jose nedalyvavo, o jo pavaduotoja pažadėjo
ne kažin ką daugiau negu perduoti reikalavimus į Pekiną, kuris protestus
vadina neteisėtais.

Kanada: šaudymai sostinėje
pakvipo terorizmu
Kanados sostinėje Otavoje trečiadienio rytą šūviai aidėjo ne tik prie
Nacionalinio karo memorialo, vos už
kelių žingsnių nuo šalies parlamento,
bet ir pačiame parlamente. Žuvo vienas garbės kuopos karys. Nors vienas
šaulys nukautas, situacija įtempta, nes
gali būti, kad siautėja dar du šauliai.
Tiriama, ar tai yra teroro išpuoliai.
Prie Karo memorialo peršautas garbės sargyboje stovėjęs karys, 25-erių
Nathanas Cirillo, mirė nuo žaizdų, pranešė CNN, remdamasi liudininkais,
o vėliau patvirtino ir vyriausybės ministras. CNN praneša, kad dar du
žmonės gydomi ligoninėje.
Kanados karį, stovėjusį sargyboje prie Nacionalinio karo memorialo
peršovė vyras, kuris netrukus buvo nukautas gretimame parlamento pastate.
Kol kas nėra tvirtų įrodymų, kad šaulys gali būti susijęs su islamistais.

Katalikų Bažnyčios sprendimą dėl
gėjų lydi ir kritika, ir pagyros
Aktyvistai sekmadienį kritikavo tai, kad Katalikų Bažnyčia per savo
svarbų sinodą neatvėrė durų gėjams, bet gyrė popiežių Pranciškų privertus
vyskupus stoti akistaton su „tabu“.
Po dvi savaites trukusių įnirtingų debatų prelatai atidėjo į šoną tris paragrafus tokiais opiais klausimais kaip labiau priimanti pozicija gėjų atžvilgiu
ir leidimas išsiskyrusiems ir antrą kartą susituokusiems katalikams priimti
Komuniją. Tai nuvylė gėjų aktyvistus, kurie vylėsi, kad liberalios pakraipos popiežius galės per vyskupų sinodą inicijuoti novatoriškus pokyčius.
Vatikano ekspertas Andrea Tornielli sakė nemanantis, kad Pranciškus
siekė „primesti“ savo nuomonę vyskupams. 1,2 mlrd. pasaulio katalikų
dvasinis lyderis ragino Bažnyčią užimti gailestingesnę poziciją netekėjusių
motinų, dar kartą susituokusių išsiskyrusių žmonių ir gėjų atžvilgiu. Apie
pastaruosius jis, kaip žinia, yra pasakęs: „Kas aš toks, kad teisčiau?“.
Šaltinis: Delfi.lt
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PILIETIS

DĖMESIO

Pirkdami internetu, būkite budrūs!
Sparčiai populiarėjant pirkimui internetu, vis
dažniau pasitaiko atvejų, kai asmenys, susigundę
įsigyti pigesnę prekę pagal skelbimą, pardavėjams
perveda pinigus į nurodytas sąskaitas, tačiau
prekių taip ir negauna. Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariato Operatyvaus
valdymo skyriuje vien rugpjūčio mėnesį užregistruoti 5 tokie pranešimai. Mobilieji telefonai,
drabužiai, kompiuteriai, prekyba automobiliais ir
bilietai į renginius, koncertus pernelyg patraukliomis kainomis - dažniausiai
pasitaikančios nesąžiningų pardavėjų prekės. Daugelis skelbimų autorių,
parduodami prekę internetu, prašo padengti visą ar bent dalį pirkinio vertės iš
anksto. Todėl prieš atliekant bet kokius su pinigais susijusius veiksmus, būtina
ieškoti būdų, kaip saugiai gauti prekę, paieškoti kitų vartotojų atsiliepimų apie
pardavėją. Kai kuriose skelbimų svetainėse jau galima rasti informaciją apie
nesąžiningus pardavėjus, kurių reikėtų vengti.
Policija įspėja gyventojus, kad įsigyjant paslaugas arba prekes internetu,
būtina imtis visų atsargumo priemonių ir būti itin budriems. Ypač atidžiai
reikėtų vertinti internete esančių asmeninių skelbimų turinį. Net ir perkant
elektroninėse parduotuvėse reikėtų būti atidiems ir pasidomėti įmonės patikimumu - ar nurodyti įmonės rekvizitai yra realūs, paieškoti atsiliepimų,
nusiskundimų apie elektroninę parduotuvę, susisiekti nurodytais kontaktais.
Apmokėdami už prekes naudojantis elektronine bankininkyste, būkite atidūs.
Atminkite, kad, atsiskaitydami elektroninės bankininkystės kortele, rizikuojate
ypač svarbia informacija apie kortelės duomenis ar sąskaitą. Geriau pasirinkite
apmokėjimą grynaisiais pinigais atsiimant prekes. Pirkdami internetu, visada
išsaugokite visus sandorį įrodančius dokumentus. Visada atsispausdinkite
savo užsakymą, jo patvirtinimą, pardavimo sąlygas bei prekių ar paslaugų
apibūdinimą. Saugokite visus susirašinėjimo dokumentus, nes jų gali prireikti,
jei kils nesklandumų.

TEMA

Ar pensijų reforma pasiteisino?
Lietuvos gyventojai, antroje pensijų
pakopoje pasirinkę maksimalų pensijų
kaupimo būdą dėl valstybės paskatos
kaupia beveik du kartus daugiau, negu to
nepadariusieji. Atrodytų, pasirinkimas po
pensijų reformos kaip ir aiškus.
„Danske Bank“ užsakymu tyrimų bendrovės RAIT rugpjūtį atlikta gyventojų
apklausa parodė, kad 64 proc. Lietuvos gyventojų, antros pakopos pensijų
fonduose kaupiančių senatvei maksimaliu būdu, teigė visiškai nepajutę
sumažėjusių pajamų.
Paklausti, kokią įtaką jų finansams daro kaupimas antros pakopos pensijų
fonde vadinamuoju 2+1+1 būdu, kuomet gyventojas skiria 2 proc. bazinę
įmoką iš „Sodros“, 1 proc. darbo užmokesčio dydžio asmeninę įmoką bei
gauna 1 proc. vidutinio darbo užmokesčio dydžio valstybės paramą, 64 proc.
gyventojų nurodė, kad visai nepastebėjo sumažėjusių pajamų.
Toje pačioje apklausoje dar 21 proc. respondentų teigė, kad pastebėjo sumažėjusias pajamas, tačiau pridūrė, kad tai beveik neturėjo įtakos jų finansams.
Ir dar 10 proc. antrosios pakopos dalyvių teigė, kad pastebėjo sumažėjusias
pajamas bei, kad sumažėjimas buvo skausmingas jų finansams.
Taigi, dėl kaupimui atidėtos pajamų dalies ir dėl to atitinkamai sumažėjusių
pajamų, neigiamo efekto didžioji dauguma gyventojų nepajuto.
Prognozuojama, kad dėl senėjančios visuomenės ir neigiamų tendencijų
darbo rinkoje po kelių dešimtmečių valstybės socialinio aprūpinimo sistemai
taps vis sunkiau užtikrinti adekvatų pensininkų aprūpinimą.
Kalbant apie pensijų reformą, manau, galima teigti, kad toks valstybės
politikos žingsnis pasiteisino ir yra sveikintinas, tačiau čia pat reikia pastebėti, kad ne mažiau svarbu, jog papildomas asmeninis lėšų kaupimas savo
pensijai šiandien taptų kiekvieno dirbančio piliečio prioritetu.
Šaltinis: Delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

Ateina laikas atsisveikinti su PIN
kodais?
„MasterCard“ ir Osle įsikūrusi įmonė „Zwipe“
paskelbė apie išleidžiamas naujas bekontaktes
mokėjimo kortelės, kurias naudojant nebereikės
vesti PIN kodo.
Tai bus pirma pasaulyje tokia bekontaktė kortelė
su biometrine identifikavimo sistema, kurios turės
integruotą pirštų atspaudų jutiklį, leisiantį atsisakyti PIN kodų.
Tokios kortelės pagrindinis privalumas – naudojimo paprastumas ir greitis:
tereikia laikyti kortelę, nykščiu prispaudus prie pirštų atspaudų jutiklio, ir ja
pravesti per bekontaktinę mokėjimo stotelę. Įvykus transakcijai, iš stotelės
pasigirs garsinis signalas. Ir viskas, už prekes atsiskaityta.
Viena iš technologijos savybių - kortelės turėtojo pirštų atspaudų duomenys
yra saugomi tiesiogiai kortelėje, o ne išorinėje duomenų bazėje, todėl identifikavimui ir nėra reikalingas PIN įvedimas. Be to, nebėra galimybės pavogti
šią informaciją, net ir įsilaužus į kortelių kompanijos centrinį serverį. Kortelė
taip pat veikia be savo baterijos – reikalinga energija pirkimo metu gaunama
iš mokėjimo terminalo.
Tokios banko kortelės galės būti naudojamas bet kur, kad tik galima atsiskaityti per bekontaktinio mokėjimo terminalus.
Kaip teigia „Zwipe“, tokių kortelių privalumas akivaizdus – ją vogti būtų
verta tik kartu su pirštu.
Info: Technologijos.lt

PASKOLOS TURĖTOJĄ IŠGĄSDINO LAIŠKAS IŠ
BANKO
Dalis būsto paskolas litais turinčių
„Swedbank“ banko klientų sulaukė
nerimą keliančių laiškų, kuriuose
bankas informuoja ne tik apie nuo
sausio pasikeisiančią valiutą, bet ir
apie didėsiantį šalies ekonomikos rodiklį (ŠER), kuris brangintų paskolą.
Šiuos laiškus gavo tie banko klientai, kurie turi būsto paskolas litais
ir yra pasirinkę „Prime“ kainodarą,
susidedančią ne tik iš įprastų tarpbankinių palūkanų normų litais
arba eurais (VILIBOR/EURIBOR),
banko maržos, bet ir ŠER. „Prime“
kainodarą bankas pristatė prieš kelerius metus, ją klientai galėjo rinktis
savanoriškai.
Įprastu atveju būsto paskolos palūkanas sudaro tik tarpbankinės
palūkanų normos ir banko marža.
Viena banko klienčių socialiniame
tinkle „Facebook“ išplatino banko
laišką, kuriame rašo, kad pagal
paskolos sutartį šios klientės paskolos palūkanos nuo sausio didėtų
nuo 0,510 proc. iki 1,519 proc. Šį
padidėjimą lemtų nuo 0,1 proc. iki
1,219 proc. išaugsiantis ŠER. Po
sausio pirmosios banko marža liktų
nepasikeitusi, kurią reikėtų pridėti
prie minėtų palūkanų.
„Bankas dėl euro 3 kartus padidina
palūkanas ir tai vadinama negalima
kelti kainų“, - piktinosi moteris.
„Swedbank“ privačių klientų finansavimo skyriaus vadovas Tomas
Pulikas tvirtina, kad laiške klientams
pateikiamas tik teorinis palūkanų
pasikeitimo modelis, kuris iškart
nebus taikomas.
„Iki šiol ŠER paskoloms eurais
ir litais skyrėsi, nes vertinant ŠER
paskoloms eurais įtaką daro Lietuvos
kredito reitingas ir daugelio Europos
valstybių ekonomikos situacija ir jos
kitimas. Tuo tarpu ŠER paskoloms
litais neatsižvelgdavo į realų šalies
kredito reitingą (prilygindavo jį saugiausiam „AAA“), kadangi priedas
už rizikingumą ir taip atsispindėdavo
tarpbankinių palūkanų bazėje litais
VILIBOR, kurios beveik visuomet
buvo pastebimai aukštesnės nei EURIBOR. Kitaip tariant, dalis su ekonomikos situacija susijusių pokyčių

darė įtaką bazinėms palūkanoms VILIBOR ir todėl nebuvo pakartotinai
įtraukiamos į ŠER skaičiavimą. Šaliai įsivedus eurą nelieka galimybės
taikyti tik vidinę šalies pinigų kainą
ir ekonomikos situaciją atspindinčių
kainodaros sudėtinių dalių“, - DELFI
komentavo jis.
Laiške klientams bankas tvirtina
suprantantis, kad toks pasikeitimas
gali reikšti staigų būsto paskolos
palūkanų pasikeitimą, todėl šiems
klientams taikys dvejų metų pereinamąjį laikotarpį. T. Pulikas tvirtino,
kad pereinamuoju laikotarpiu ŠER
bus apskaičiuojamas kaip litų ir eurų
ŠER kombinacija, o šių paskolų kaina rinkoje bus konkurencinga.
Banko skaičiavimu, toks ŠER
skaičiavimas per pirmąjį pusmetį
paskolos palūkanas galėtų padidinti
0,2 proc.
Banko pateiktame pavyzdyje 100
tūkst. litų būsto paskolą 25 metams
pasiėmęs klientas, kurio palūkanų
norma iki euro įvedimo buvo 2 proc.,
kas mėnesį turėtų mokėti maždaug
10 Lt daugiau.
Anot jo, svarbu pažymėti, kad šiuo
metu fiksuojamas ŠER eurais nėra
atspirties taškas, pagal kurį turėtumėte vertinti būsto paskolos kainos
pokyčius ateityje.
Paklaustas, kas lemia, kad ŠER
litais buvo kur kas mažesnis nei ŠER
eurais, banko atstovas teigė:
Bankas pabrėžia, kad turintiems
įprastas paskolas litais bus keičiamas
tik VILIBOR į EURIBOR. Šiuo metu
pusės metų EURIBOR yra 0,271
proc., o VILIBOR – 0,28 proc.
Kuria nereikalingą įtampą
Lietuvos banko komentare DELFI
nurodoma, kad banko laiškuose klientams pateikti hipotetiniai palūkanų
kilimo scenarijai, kurie nebus taikomi
realybėje, kuria nereikalingą įtampą.
„Lietuvos banko pozicija yra ta,
kad metodikos keitimas turi būti
vykdomas griežtai vadovaujantis
sutarties nuostatomis ir laipsniškai,
nesudarant prielaidų staigiam palūkanų naštos padidėjimui. „Swedbank“
būtent tokiu būdu ir keis metodiką,
tačiau manome, kad šiuos pokyčius

klientams bankas galėjo paaiškinti
tiksliau ir aiškiau. Tokia kainodara
buvo taikyta Latvijoje, ir nesuprantame, kodėl bankas tai pateikia kaip
„dovaną“, - rašoma Lietuvos banko
komentare.
Bankų klientų atstovas: banko
argumentas - nelogiškas
Lietuvos bankų klientų asociacijos direktorius Rūtenis Paukštė
teigia, kad „Swedbank” siunčiamą
klientams informaciją būtų galima
traktuoti kaip šalies patikimumo
mažėjimą įvedus eurą.
„Pasirodo, kad pereinant prie euro
mūsų valstybė darosi mažiau patikima, nes banko paskolos turėtojas
papildomai turi mokėti daugiau kaip
1,1 proc. palūkanų, jei lyginsime su
paskolomis litais“, - išplatintame
komentare teigė jis.
„Svarbiausias čia, matyt, rezultatas
– kredito gavėjas turi mokėti 1,119
proc. daugiau. Bankas, pats matydamas šio klausimo menką pagrindimą, čia pat, neaišku kodėl, suteikia
„nuolaidą“ - per dvejus metus mes
ateisime prie šio palūkanų didinimo
po truputį. Kodėl per dvejus metus?
Akivaizdu, kad taisykles kuria pats
bankas. Mokėsime mes“, - tvirtino
bankų klientų asociacijos atstovas.
Pasak R. Paukštės, toks banko
sprendimas, pasirašius memorandumą su pažadu būti sąžiningiems,
pereinant prie euro nedidinant kainų,
yra nesuprantamas.
„Kas gali užtikrinti, kad greitu metu
kiti bankai nepradės taikyti šio palūkanų didinimo savo naudai? Ypač
žinant, kaip bankai elgiasi didindami įkainius už pinigų pervedimo
paslaugas. Turime pagrindo manyti,
kad ir kitiems bankams patiks tokia
papildomo pelno galimybė“, - svarstė
pašnekovas.
Šaltinis: Delfi.lt

AKTUALIJA

GYVENTOJAMS IR ĮMONĖMS – DAUGIAU LAIKO
SUMOKĖTI ŽEMĖS MOKESTĮ
Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog žemės mokestį jos
savininkai turi sumokėti iki šių
metų lapkričio 17 dienos. Nors
deklaracijas mokėtojams VMI turi
pateikti iki lapkričio 3 d., jau dabar
„Mano VMI“ sistemoje (www.vmi.
lt/manovmi) vartotojai randa mokėtinas mokesčio sumas. Elektroninio
deklaravimo sistemoje, adresu
http://deklaravimas.vmi.lt, pradėtos
publikuoti deklaracijos, kuriose
gyventojai bei įmonės ras išsamią informaciją apie jų valdomus
sklypus, pritaikytą savivaldybės
nustatytą žemės mokesčio tarifą bei
kitą informaciją. Žemės savininkus,
kurie dar nėra EDS vartotojai, popierinės deklaracijos artimiausiu
metu pasieks klasikiniu paštu.
2014 m. savivaldybių tarybų patvirtintus žemės mokesčio tarifus
galima sužinoti VMI svetainėje
http://www.vmi.lt/cms/zemes-mokestis2.
VMI duomenimis, šiais metais
žemės mokesčio mokėtojai į savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti

apie 78 mln. litų žemės mokesčio
(gyventojai į savivaldybių biudžetus turėtų sumokėti apie 67 mln.
litų, o įmonės – apie 11 mln. litų).
Praėjusiais metais apskaičiuota
žemės mokesčio suma siekė 64
mln. litų. Iš viso šalyje yra per 960
tūkst. žemės mokesčio mokėtojų,
tačiau dėl savivaldybių nustatytų
lengvatų, šį mokestį moka apie 669
tūkst. gyventojų ir įmonių.
Šiemet VMI taip pat apskaičiavo
žemės mokestį pagal savivaldybių
pateiktus padidintus tarifus daugiau
nei 74 tūkst. apleistų (nenaudojamų) sklypų – tai sudaro apie 51
tūkst. ha. Apleistų sklypų duomenis
VMI pateikė VĮ Registrų centras
bei kai kurios savivaldybės (22
savivaldybės priėmė sprendimą
padidintu tarifu apmokestinti per
1000 apleistų sklypų). Iš viso už
apleistą žemę mokesčių mokėtojai
turės sumokėti per 4,3 mln. litų
žemės mokesčio.
VMI primena, jog žemės mokesčių mokėtojui pateikiamoje
deklaracijoje nurodytas mokesčių
specialistas ir pateikti jo kontaktai.
VMI atstovas, mokesčių mokėto-

jui pageidaujant, galės išaiškinti
kaip susigrąžinti žemės mokesčio
permoką, permokos ar nepriemokos atsiradimo priežastis. Žemės
mokestį galima sumokėti ne tik
bankuose (VMI atsiskaitomoji
sąskaitą atidaryta daugelyje šalies
bankų), bet ir pašto skyriuose ar
„Perlo“ terminaluose, spaudos
kioskuose, kitose mokėjimus priimančios įstaigose.
Mokesčių mokėtojas informaciją
apie mokėtiną žemės mokestį gali
sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu
1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai
pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Daugiau informacijos žemės
mokesčio klausimais galima rasti
apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.
Šaltinis: Technologijos.lt
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PAÞINTIS

VINCO GRYBO MUZIEJUS JURBARKE KVIEČIA Į NAUJĄ PARODĄ
Vinco Grybo memorialinis muziejus – įdomi ir brandi kultūros
sala Jurbarke. Įkurtas 1960 metais, jis tapo tikru traukos centru,
kai prieš 15-ka metų jam pradėjo
vadovauti skulptoriaus V. Grybo
anūkė Rasa Grybaitė, baigusi
VDA Monumentaliosios tapybos
– tai yra, freskos, mozaikos ir
vitražo studijas. Sugrįžusi į savo
tėvų gimtinę ji ėmėsi gaivinti tuo
metu gana pasyvų kultūrinį miesto
bei rajono gyvenimą. Per tuos
metus muziejuje buvo eksponuota
tiek daug parodų, kad suskaičiuoti jas dabar būtų itin keblu. Be
parodų organizavimo, nuolatinio
čia vykdomo edukacinio darbo,
muziejus ne kartą rengė ir įspūdingas Muziejų nakties šventes,
literatūros ir muzikos vakarus.
Šią vasarą buvo eksponuota
paroda „Geriausias 2014 metų
kūrinys“. Kiek netikėta R. Grybaitės idėja sukvietė visus rajono
menininkus parodyti po vieną, jų
nuomone, patį geriausią tais metais sukurtą kūrinį. Čia būta visko
– nuo profesionalių akmens, medžio skulptorių darbų iki Dailės
studiją lankančių narių naujausių
kūrinių – visi galėjo rodyti tai, kas
atitiko parodos koncepciją.
Reikia paminėti ir rugsėjo mėnesį vykusį įspūdingą garsiausios Lietuvos išeivijos poetės,
gyvenančios Australijoje, Lidijos
Šimkutės poetinį vakarą.
Na, o praėjusį penktadienį, spalio 17 d., muziejus duris atvėrė
dar vienai – gražiai, įdomiai ir
originaliai parodai. Tai trijų Šiaulių krašto menininkų, kuruojamų
Birutės Leškauskienės, darbai.
Įdomu tai, kad visi jie skirtingų
meno sričių atstovai – skulptorius,
grafikė ir tapytojas fotografas.
Naujojoje parodoje trys menininkai savo darbus eksponuoja
skirtingose muziejaus erdvėse.

Šios parodos iniciatorė ir kuratorė meno vadybininkė Birutė
Leškauskienė bando atrasti naujas erdves ir regionus, kuriuose
galėtų pristatyti Šiaulių krašto
menininkus.
Skulptorius Kazys Bimba pasirinko muziejaus skulptūrų ekspozicijos pastatą. Iš medžio,
granito, marmuro sukurti darbai
itin gražiai įkomponuoti šalia
čia esančių V. Grybo skulptūrų.
„Vienatvė dviese“, „Skulptorius
ir mūza“, „Angelas prie baltojo
kalno“, „Nida“, „Šventas Pranciškus“, „Nazarietis“, „Moteris
paukštė“, „Neregys“..... Visos
šios ir dar neišvardintos skulptūros – tikri meno šedevrai. Šis
skulptorius parodose dalyvauja
nuo 1978 metų. Stebina jo kuriamų darbų įvairovė tiek medžiagos
pasirinkimo, tematikos, tiek ir
apimties prasme. K. Bimba yra
sukūręs daugiau nei 300 antkapinių paminklų. Mažesnių miestų,
miestelių erdvėse prisiglaudė ne
vienas jo kurtas darbas. Kazys
Bimba dalyvauja ir metalo plastikos respublikinėje parodoje. 2000
m. jam buvo įteikta Šiaulių miesto
kultūros ir meno premija.
„Ir mažoji kamerinė skulptūra,
ir antkapiai, ir konceptualios
parodoms skirtos skulptūros,
didžiosios ir mažosios – viskas
šiam menininkui įdomu. Parodos
atidarymo metu jis pasakojo, kad
šiame muziejuje lankosi pirmą
kartą, nors Vinco Grybo kūrybą
žinojo nuo jaunų dienų. Tiek jis
pats, tiek ir parodos kuratorė Birutė Leškauskienė labai norėjo,
kad jo darbai būtų eksponuojami
būtent šiame muziejuje. Meno
pasaulyje didesnė garbė, kai kūriniai eksponuojami muziejuose,
o ne galerijose. Skulptūros tarp
skulptūrų labai tinka - Lietuvos
klasika - baltoji V. Grybo skulp-

tūra ir šiuolaikinė - dera vienas
prie kito. Visa tai įdomu ir palyginamąja prasme. Viena šalia kitos
stovi abiejų skulptorių sukurtos
Nukryžiuotojo galvos, K. Bimbos
„Šventas Paranciškus“, vienas iš
įspūdingiausių parodos eksponatų
taip pat įkomponuotas į itin vykusią erdvę“, - apie skulptūros ekspoziciją pasakoja Rasa Grybaitė.
Kitos dvi parodos ekspozicijos kviečia užsukti į pagrindinį
muziejaus pastatą. Antrajame
jo aukšte eksponuojami Lolitos
Brazauskaitės-Putramentienės
(Braza), kuriančios mažosios grafikos srityje - exlibrius, frotažus,
liejančios akvareles, rašančios
prozą, grafikos darbai.
Dvylika exlibrisų, sukabintų ant
sienų, yra skirti artimiems menininkei žmonėms. Visi šie brangūs žmonėms yra kilę iš šiaurės
Lietuvos, kaip ir pati menininkė.
Tai ne giminės ar draugai, tačiau
žmonės, kuriuos L. Brazauskaitė
gerbia ir myli. Ši menininkė jau
ne vienerius metus dalyvauja
grafi kos ir ekslibrisų parodose.
Exlibris – knygos ženklas, žymintis jos savininką. Ilgainiui didėjant
formatui jis neteko taikomosios

paskirties ir tapo savarankišku
smulkiosios grafikos kūriniu. Tokie yra ir šios menininkės darbai.
Šilti ir jaukūs, traukiantys į kiekvieną pažvelgti autorės akimis,
kiekvieną detalę pastudijuoti ir
stengtis suvokti, ką autorė norėjo
pasakyti. Exlibriais Lolita susidomėjo studijuodama dailės fakultete. Dalyvavo įvairiuose knygos
ženklų konkursuose, parodose.
Pati surengė 7 exlibrisų personalines parodas.
Kūrybinio įkvėpimo ji ieško ekspresyviame bendravime, gamtos
stichijose, praėjusio laiko „archyvuose“ ir kadienybėje.
Parodos Jurbarke atidarymo
metu ji vedė ir edukacinę pamoką
vaikams bei suaugusiems, rodė yra
kaip įspaudžiama grafika.
Dar viena parodos dalis – fotografija - eksponuojama pirmajame
muziejaus aukšte. Tai Vilmanto
Dambrausko kūryba. Šis menininkas VDU yra baigęs dizainą ir
tapybą. Šalia tapybos jis kuria ir
meninę fotografi ją, skaitmeninę
grafiką, yra Šiaulių universiteto
Menų fakulteto Piešimo katedros
docentas. Yra apdovanotas Šiaulių
miesto kultūros ir meno premija.

Menininkas yra surengęs autorines
fotografijos, tapybos, kompiuterinės grafikos parodas Suomijoje,
Prancūzijoje, Lietuvoje. Yra išleidęs knygas „Firmų ženklai ir
logotipai“, „Apie reklamą prie
kavos puodelio“, „Mano miesto
veidai“.
V. Grybo muziejuje eksponuojamas jo 24 fotografijų ciklas
vadinasi „Viena diena, vienas
šokis“. Pagal būtent šios parodos
projektą jis planavo eksponuoti
visai kitus savo darbus, tačiau
spalvinė fotografija erdvėje šalia V. Grybo fotografijų bei dokumentų, netiko. „Vieną dieną
menininkas sugalvojo pažaisti
su vienu modeliu - moters kūnas
jau yra užprogramuotas judesiui,
grakštumui. Per kelias valandas
„gavosi“ toks ekspromtas, kurį
galima išvysti šiuose keturiuose
fotografijų blokuose, kurios puikiai dera prie šios erdvės sienų ir
nuolatinių muziejaus eksponatų.
V. Dambrauskas pats nustebo, kad
jo darbai labai tinka šioje erdvėje“
– pasakojo R. Grybaitė.
Paroda, neseniai atidaryta Jurbarke, iš tiesų įspūdinga ir labai
graži, menininkės R. Grybaitės
dėka tinkamai parinktos erdvės.
Grafikos ekspoziciją bus galima
pamatyti iki lapkričio 18 dienos.
Vėliau čia planuojama atidaryti
menininkės iš Kauno Albinos
Žiupsnytės karpinių parodą, ji
itin tiktų Kalėdų laikotarpiui.
Kitos parodos veiks iki gruodžio
6 dienos.
Judita Pažereckienė,
foto iš R. Grybaitės asmeninio
archyvo.

SMULKUS VERSLAS

DĖL IDĖJOS AUKOJAMAS LAISVALAIKIS
Įsivaizduokite labai paprastą situaciją: krovininis automobilis
gabena krovinį (tebūnie tai šimtas
jūrų kiaulyčių) iš Vilniaus į Kazlų
Rūdą. Krovinys nuvežtas, jūrų
kiaulytės padalytos naujiesiems
šeimininkams. Visi patenkinti. Tiesa,
vairuotojui dar reikia grįžti atgal.
Beje, tuščiu automobiliu. Kelionė
atgal juk kainuoja, todėl į krovinio
nuvežimo kainą įskaičiuotos ir grįžimo išlaidos. Natūralu ir logiška.
Tačiau nelabai taupu. Šiek tiek
pagalvoję du pusbroliai Mindaugas
Butnorius ir Vytautas Galdikas sumąstė alternatyvą. Jiems kilo idėja
sukurti internetinį transporto paslaugų aukcioną „Transbid.lt“, kuris
padėtų lengviau bei skaidriau dalytis
informacija tarp vežėjų ir krovinių
siuntėjų. Apie sistemos atsiradimą
ir darbą su ja pasikalbėjome su M.
Butnoriumi.
Per daug tuščių kelionių
Sistema „Transbid.lt“ veikia labai paprastai. Puslapyje skelbiami
galimi užsakymai ir vežėjai gali
pasiūlyti savo variantus. Taigi tas
vairuotojas, kuris iš Kazlų Rūdos turėjo parvažiuoti tuščiu automobiliu,
naudodamasis „Transbid.lt“ į Vilnių
gali grįžti su kroviniu. Taip sumažėjo
pirmosios kelionės išlaidos ir vežėjai savo klientams gali teikti daug
patrauklesnius pasiūlymus. „Pati
idėja man kilo, nes dirbu transporto
sektoriuje ir matau tam tikrą jo neefektyvumą, kuris atsiranda vien dėl

informacinių mainų netobulumo.
Yra gana daug tokio tuščio judėjimo,
kai įmonė pristato krovinį iš taško A
į tašką B ir labai dažnai atgal grįžta
tuščia. O tuo pat metu kita įmonė
turi iš taško B į tašką A vežti krovinį.
Tiesą sakant, jos tiesiog prasilenkia.
Taip yra todėl, kad vežėjams sudėtinga sužinoti vieniems apie kitus. Čia
tokia profesinė pusė.
Įdomu tai, kad V. Galdikas šiuo
metu dirba ir mokosi Airijoje, todėl
pusbroliai daugiausia dirba per atstumą. Vis dėlto tai visiškai netrukdo
įgyvendinti idėjos. „Nuolat bendraujame telefonu, socialinio tinklo
„Facebook“ žinutėmis ar naudodamiesi programėle „Viber“... Vytautas
kartais čia parvažiuoja. Tuo metu
abu turėjome atostogas, susėdome
ir dirbome. Šią vasarą beveik viską
ir baigėme. Tačiau susirašinėjame
kone kiekvieną valandą. Viskas
vyksta gana efektyviai“, – teigia
pašnekovas.
Tikslas – pelnyti daugiau pasitikėjimo
Pusbroliai gana lengvai pasidalija
savo pareigas. V. Galdikas išnaudoja
savo IT, o M. Butnorius transporto
srities žinias. „Vytauto dalis yra IT.
Aš šioje srityje nelabai ką išmanau.
Per tiek laiko atsiranda supratimas,
bet pats vienas nelabai galėčiau
ką nors padaryti. Mano dalis – labiau techninė. Aš sugalvojau, kaip
maždaug turėtų atrodyti puslapis.
Be to, sudariau potencialių klientų

duomenų bazes. Projekto pradžioje
mano darbas buvo komunikacija su
vežėjais. Panašu, kad viskas suveikė,
nes jau dabar mūsų sistemoje yra
per du šimtus vežėjų. Kol kas dar
ne visi aktyvūs, bet jų vis daugėja“,
– tikina M. Butnorius.Verslininkas
džiaugiasi, kad tokį didelį skaičių
bendradarbiaujančių vežėjų pavyko
sukaupti minimaliomis išlaidomis.
„Mūsų duomenų bazėje buvo apie
tūkstantį vežėjų. Jiems tiesiog buvo
išsiųsti el. laiškai su kvietimais.
Kitokioms rinkodaros formoms
tiesiog neturėjome finansų. Vėliau,
jau projektui pradėjus veikti, gauto
užsakymo detales nusiųsdavau
konkretiems vežėjams. Taip užkibo
nemažai vežėjų. Tikėjausi, kad bus
sunkiau, nes 20 proc. pasiektų vežėjų tikrai neblogai. Mumis gal dar
nelabai pasitiki. Pradžioje buvo net ir
tokių laiškų, kuriuose klausė, ar mes
čia nieko nebandome apmulkinti.
Natūralu, čia juk visiškai naujas
dalykas. Tikimės, kad kuo toliau, tuo
daugiau žmonių apie mus sužinos
ir įsitikins, kad čia viskas veikia.
Reikia tų gerų atsiliepimų iš lūpų į
lūpas“, – teigia jis.
Idėjų turi apsčiai
Šiuo metu „Transbid.lt“ tikslas
yra didinti savo auditoriją. M. Butnorius džiaugiasi, kad užsakymų
vis daugėja, ir kuria artimiausios
ateities planus. „Artimiausiems
keliems mėnesiams turime planą
aktyviau eiti į tarptautinio krovinių

pervežimo rinką, kitaip tariant, į
emigrantų rinką. Jeigu dabar jau
yra nemažai užsakymų iš Skandinavijos, tai per kelis artimiausius
mėnesius norime pasiekti Jungtinę
Karalystę, nes ten srautai yra dar
didesni“, – atskleidžia jis. Abu
verslininkai dienomis dirba pagrindinius darbus ir „Transbid.lt“
aukoja savo laisvalaikį. Tačiau tai
daryti lengviau, kai žinai, dėl ko
stengiesi. „Iš tiesų turime šiam projektui aukoti savaitgalius, vakarus
ir naktis. Būna, kad ateinu į darbą
ir mano kolegos sako, kad baisiai
atrodau. Iš tikrųjų nuo pat universiteto baigimo buvo noras sužinoti,
ar gali ką nors padaryti pats. Norisi
kažką sukurti pačiam. Dabar dirbu
didelėje įmonėje, bet ten viskas
kitaip. Ten mažai kas sukurta tavo.

Kita vertus, savam versle ir didesnė
nepriklausomybė. Esi atsakingas
už savo paties sprendimus. Jeigu
reikia, dirbi labai daug. Jeigu nori,
gali pasidaryti pertrauką. Pagaliau
žinai, kad jeigu kažko nepadarei, tai
pats ir kaltas. Niekas kitas. Didelėje organizacijoje kartais nelabai
aišku, kas už ką atsakingas“, – teigia pašnekovas. „Dabar jau yra ir
daugiau idėjų. Turiu kelias idėjas,
kurios yra šiek prilaikytos vien
todėl, kad vienu metu negali imti
ir daryti kelių dalykų. Manau, kad
jeigu šį kartą kažkas ir nepasiseks,
iš to tik pasimokysiu. Patirtis pravers darant kažką toliau. Jeigu tik
aplinkybės ir sveikata leis, būtinai
ką nors darysiu“, – užtikrina M.
Butnorius.
Šaltinis: Bznstart.lt
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SVEIKATA

Moliūgo saldainiai
Ingredientai: 2 kg moliūgų, 1 kg
cukraus, 1 šaukštas citrinos rūgšties.
Truputį vanilės, apelsinų žievelės,
citrinos žievelės
Gaminimas: Moliūgas perpjaunamas pusiau ir, išėmus sėklas bei
nulupus žievę, supjaustomas vidutinio dydžio gabalais (sudžiūvę labai
sumažėja). Jie užberiami cukrumi
ir palaikomi per naktį. Atsiradus
sultims, moliūgai išgriebiami, sirupas su prieskoniais užvirinamas ir karštas
užpilamas ant moliūgų. Palaikius 10—12 val., verdama kaip uogienė ant
mažos ugnies, kol moliūgai paskaidrėja, bet neištyžta. Moliūgai išgriebiami,
nuvarvinami ir džiovinami orkaitėje ar ant karšto radiatoriaus. Pusė saldainių
pabarstoma cukraus pudra, kiti paliekami nebarstyti.

AUGALININKYSTĖ

Kaip išauginti citrinmedį iš sėklos
Išauginti citrinmedį iš sėklos stebėtinai paprasta – tereikia tik šiltos,
saulėtos palangės. Sėklų galima
įsigyti internetu iš specialių tiekėjų
arba, jei tereikia kelių, surinkite
ir išsaugokite parduotuvėje pirktų
citrinų sėklas.
Perpjaukite vaisių, išimkite sėklas,
nuplaukite jas.
Nuplautas sėklas suberkite į stiklinę su vandeniu. Visas sėklas, kurios
iškyla į paviršių, išmeskite, nes jos nebus gyvybingos.
Citrinų, kaip ir visų kitų citrusinių vaisių sėklos turi natūralų neveiklumo
laikotarpį, tad pradėti daiginti jas reikia esant šaltai temperatūrai. Įvyniokite
sėklas į popierinį rankšluostį, tada įdėkite į plastikinį maišelį arba sterilią
plastikinę maisto dėžutę, ir įdėkite į šaldytuvą.
Sėklas iš šaldytuvo galima išimti apytikriai po trijų savaičių, nors jos
gali gulėti šaldytuve ir mėnesį ar daugiau. Porai valandų pamerkite sėklas
į vandenį, po to jau galite sodinti į 5– 7 cm skersmens vazonėlius, 1 sėklą
į vieną vazoną. Žemė turi būti kokybiška, geriausia drenažinis gruntas su
kompostu. Pasodinę palaistykite.
Sėklas daiginkite 16 laipsnių temperatūroje, gerai tinka ir šilta saulėta
vieta, tokia kaip virtuvės palangė. Periodiškai laistykite, kad kompostas
neperdžiūtų, tačiau jis neturi būti persunktas vandeniu.
Sėklos sudygti turėtų per 4–6 savaites, bet nesijaudinkite, jei neišdygs
kiek ilgiau, nes citrinų sėklos gana lėtos – daigai gali pasirodyti ir po kelių
mėnesių.
Pasirodę daigeliai vazonėliuose gali likti dar kokius 3–6 mėn., priklausomai nuo to, kaip auga, bet kai jie užauga iki kokių 10–12 cm, juos galima
persodinti į didesnius vazonus su sodinimo mišiniu.
Auginimo laikotarpiu daigus reikia reguliariai laistyti ir kartą per savaitę
tręšti vandenyje ištirpintomis trąšomis.
Apskabykite sodinuką, priklausomai nuo to, ar norite suformuoti pilnavertį
krūmą, prie sienos augantį krūmą ar standartinį augalą, arba galite nieko
nedaryti, tada augalas įgaus natūralią formą.
Šaltinis: Manonamai.lt

TEMA

Ar plastikinės pakuotės pavojingos?
PET, PETE, PETG. Gaminami salotų padėkliukai ir indeliai, o pridėjus
papildomų plastifikatorių išpučiami
buteliai kepimo aliejui, putojantiems
gėrimams ir vandeniui pakuoti. Šis
plastikas išskiria tokių nuodingų
medžiagų kaip stibis, cezis, ftalatai.
Žalingas poveikis. Manoma, kad
C6H6 benzeno žiedas (benzenas),
esantis šiame plastike, yra kancerogeninė medžiaga, todėl pakuotės netinkamos naudoti daug kartų.
Didelio tankio polietilenas (DTPE, HDPE). HDPE yra neskaidrus, lankstus, mažiausiai su aplinka reaguojantis plastikas. Iš jo gaminama pieno ir
kefyro buteliai, jogurto puodeliai, plastikiniai maišeliai ir kita.
Polivinilchloridas (PVC, kartais V). PVC pramonėje naudojamas pagardų buteliams, įvairiems dangteliams, taip pat maistinei plėvelei gaminti.
Žalingas poveikis. Degant PVC, susidaro itin stipriu kancerogeniškumu
pasižymintys dioksinu junginiai.
Mažo tankio polietilenas. Tai saugus plastikas, naudojamas buteliams,
šaldyto maisto krepšiams gaminti. Ypač vertinamas dėl sandarumo.
Polipropilenas (PP). Iš šio plastiko gaminama buteliai (taip pat ir medicininiai), butelių kamšteliai, stalo įrankiai, indeliai produktams saugoti,
margarino pakuotės, mikrobangų krosnelių padėkliukai. Šis plastikas yra
stiprus ir atsparus chemikalams.
Polistirenas (PS). Iš putplasčio gaminama padėkliukai mėsai pakuoti, indeliai karštiems skysčiams ar maisto produktams saugoti, korytojo plastiko
pakuotės kiaušiniams, vienkartinės lėkštės. Žalingas poveikis. Polistirenas
išskiria nuodingus estrogeninius alkilfenolius ir stireną, vėžio sukėlėją.
Taip pat gali dirginti akis, sutrikdyti inkstų funkciją ir pakenkti centrinei
nervų sistemai.
Pranašumai. Plastikinės pakuotės yra lengvos, sandarios, atsparios smūgiams, nepraleidžia kvapo, patogios suteikti gamintojams reikalingas formas.
Kai kurias plastikines pakuotes galima naudoti kelis kartus.

7 DIDŽIAUSIOS MITYBOS KLAIDOS,
TRUKDANČIOS SPORTUI
Specialistų teigimu, net iki 80
procentų sportinių rezultatų priklauso ne tik nuo aktyvių sporto
pratybų, bet ir tinkamos mitybos.
Dažniausias mitybos ir sporto derinimo klaidas, kurių galima išvengti,
komentuoja Lietuvos olimpinio
sporto centro Sportininkų mitybos
specialistas, biomedicinos mokslų
daktaras Marius Baranauskas:
Netinkamas laikas maistui.
Žmonės mėgsta pavalgyti ir alkio
jausmas dažnai nugali – dieną ar
naktį priverčia plačiai atverti šaldytuvą. Tačiau tai yra viena iš klaidų,
ypač tarp nuolat sportuojančių
žmonių. Treniruotės metu skrandis
turėtų būti neperkrautas, kitu atveju
kūnas bus apsunkęs ir vangus, bus
sunku sportuoti.
Rekomenduojama laikytis optimalaus mitybos režimo, valgyti 3
kartus per dieną ir 2-3 kartus užkandžiauti tarp pagrindinių valgymų –
rinktis sumuštinį su vištiena, vaisių
ar pieno produktus.
Likus 1 valandai iki sporto pratybų pradžios, rekomenduojami
lengvi užkandžiai. Sporto pratybų
metu valgyti tikrai nereikia.
Ilgesnių, 2-3 val. trukmės, fizinių
krūvių metu vertėtų rinktis sporto
gėrimus, kuriuose būtų gliukozės
ir fruktozės (santykiu 2:1). Trumpesnių sporto pratybų metu vartoti
angliavandenių gėrimus nėra būtina, tačiau rekomenduojama šiais
gėrimais tiesiog retkarčiais drėkinti
burną.
Nesubalansuota maisto pasirinkimo piramidė. Siekiant užtikrinti

optimalius fizinio darbingumo rodiklius, reikėtų racionaliai įvertinti
suvartojamą maistą. Dėmesys turėtų būti sutelktas ne į maisto kiekį,
bet į adekvatų konkrečių maistinių
medžiagų kiekio suvartojimą. Pavyzdžiui, mėgėjiškai sportuojant,
vidutinis rekomenduojamas angliavandenių kiekis sudaro 5-7 g/
kg kūno masės, baltymų – 1,2-1,8
g/kg kūno masės.
Nepakankamas angliavandenių
ir baltymų kiekis. Viena dažniausiai pasitaikančių klaidų sportuojant
– per mažas angliavandenių kiekis
mityboje. Specialistai nuolat primena angliavandenių trūkumo svarbą
ir rekomenduoja valgyti daugiau
pilno grūdo maisto produktų, šviežių vaisių ir daržovių.
Tiesa, dera nepamiršti ir baltyminio maisto, kuris fizinio krūvio
metu padeda padidinti raumenų
masę.
Per daug riebaus maisto. Tradiciniai Lietuvos gyventojų mitybos
įpročiai lemia tai, kad valgome
daug riebaus maisto. Nors riebus
maistas yra energijos šaltinis,
tokie produktai, kaip riebi mėsa
ar riebaluose keptos bulvytės, apsunkina virškinimo procesą, todėl
pavalgius, maistas stovi skrandyje,
o treniruotis tampa sunku ir trūksta
energijos.
Nepakankamas kiekis vandens. Vanduo – vienas svarbiausių
komponentų sportuojant, kadangi
jis reguliuoja kūno temperatūrą ir
dalyvauja maisto medžiagų pristatyme į kūno ląsteles bei perdirbtų

medžiagų pašalinime. Būtent todėl
organizme reikia palaikyti tinkamą
skysčių pusiausvyrą ir per dieną
išgerti apie 2 litrus vandens.
Mitybos racione – greitas maistas. Šiuolaikinė visuomenė gyvena
įtempto gyvenimo ritmu – žmonės
vis dažniau renkasi ir greitą maistą,
kuris neturi jokių gerųjų savybių
ir tik trumpam numalšina alkį.
Derėtų žinoti, kad šis sveikatai
nepalankus maistas lemia virškinimo sutrikimus, kenkia širdžiai bei
skatina nutukimą, todėl jį reikėtų
išbraukti iš maisto raciono ne tik
pasiryžus sportuoti, bet ir visais
kitais atvejais.
Žalingi įpročiai. Dažnas sportuojantis žmogus nevengia išgerti
alaus ar retkarčiais surūkyti cigaretę, manydamas, kad mažas kiekis
organizmui įtakos nedaro. Tačiau
tai yra nuodingos medžiagos ir net
mažas jų kiekis kenkia organizmui,
todėl jų būtina atsisakyti visam
gyvenimui.
Svarbu suvokti, kad maistas
skirtas ne tik alkio numalšinimui,
bet ir padeda užtikrinti optimalų
organizmo poreikį energijai, maistinėms ir biologiškai aktyvioms
medžiagoms.
Verslosavaite.lt

PAŽINK SAVE

TĖVŲ AUKLĖJIMO KLAIDOS IR TAI, KAS
VERČIA VAIKUS VAGILIAUTI
Namie atsirado naujas žaislas,
knyga ar flomasterių rinkinys, nors
vaikui jų nepirkote... O gal pajutote,
kad piniginėje trūksta kelių litų...
Mintyse kyla įtarimas, širdį surakina
nerimas: „Negi vaikas vagiliauja?!“
Neskubėkite kurti paties baisiausio
scenarijaus.
Genai neturi įtakos
Pasak psichologės Jolantos Dzemedzionkienės, anksčiau buvo manoma, kad potraukis vogti – paveldimas. Stebėjimų ir tyrimų rezultatai
rodo, kad genai tam neturi reikšmės
– vagiliauti vaikai gali pradėti dėl
socialinių sąlygų, blogos draugų įtakos. Vis dėlto vagiliauja ir padorių,
tvarkingų, pasiturinčių šeimų vaikai.
Susidūrus su vagiliavimo problema
pirmiausia būtina išsiaiškinti tokio
poelgio priežastis ir nuoširdžiai su
vaiku pasikalbėti.
Svarbu suvokti priežastis
„Pradėję lankyti mokyklą vaikai
susiduria su „gero berniuko“, „geros
mergaitės“ įvaizdžiu – jie nori įtikti,
patikti mokytojai, bendraklasiams,
rasti vietą naujų draugų kompanijoje. Dažnai tai pagrindinės pradinukų
vagysčių priežastys.
„Pradinukas vagia ne todėl, kad
jam svarbu daryti gera – jis tiesiog
labai nori pakilti kitų akyse, laukia
pagyrimo, palankaus dėmesio,
– aiškina J. Dzemedzionkienė. –
Tokio amžiaus vaikas jau suvokia,
kad vogti – negražu, dėl to jaučiasi
blogai, nejaukiai.“
Pasak specialistės, pagrindiniai
aukštesniųjų klasių moksleivių
vagysčių veiksniai – socialinės sąlygos. Tuo laikotarpiu pastebimas
vaikų išsisluoksniavimas materiali-

niu pagrindu: skurdžiau gyvenantys,
likimo nuskriausti vaikai ne visada
atsispiria pagundai. Tačiau nutinka
ir taip, kad vogti pradeda pasiturinčių, gerų tėvų vaikai, ir ne tik
iš savo bendraklasių, tėvų – vagia
gatvėje, parduotuvėje, autobuse.
„Tokio vaiko poelgio priežastimi
gali būti noras įsitvirtinti draugų
kompanijoje, ginčas arba lažybos,
arba... tėvų meilės ir dėmesio stoka“,
– konstatuoja psichologė.
Kodėl vaikai vagia?
Noriu! 2–3 metų vaikas nesupranta
žodžių „tavo“, „mano“, „svetimas“
reikšmės, jie jam abstraktūs, todėl
neesminiai. Vaikui atrodo, kad
viskas pasaulyje priklauso jam, tad
svečiuose, darželyje tiesiog pasiima
patikusį žaislą.
Dovana. Vagystę mažametis gali
įvykdyti norėdamas pradžiuginti
artimą žmogų, pavyzdžiui, mamą.
Valios stoka. Vaikui sunku sau
įsakyti „Negalima!“, kai jis ko nors
labai nori. Jam nesiseka atsispirti
pagundai, nors puikiai supranta,
kad toks poelgis bus pasmerktas,
užtrauks gėdą.
Trūksta dėmesio. Pavogęs konkretų daiktą vaikas mano sulauksiąs
tėvų, bendraamžių dėmesio kaip
naujas šio daikto savininkas.
Kerštas. Noras nubausti arba
atkeršyti jį nuskriaudusiems ar erzinantiems vaikams.
Kaip kalbėtis su mažiausiais?
„Mažamečio nevadinkite vagimi.
Atsitūpkite, kad matytumėte jo akis,
paimkite už rankų ir paprastais žodžiais, suprantamai jam paaiškinkite,
jog žaislas – svetimas, todėl jo imti
negalima, negražu, o jei jau labai

nori, reikia atsiklausti. Žaislą jo
savininkui grąžinkite kartu su vaiku
– nesiųskite mažamečio vieno“.
Su amžiumi tampa sunkiau
8–11 metų vaikai gali vogti dėl
valios stokos. Kaip ją išugdyti? Pagrindinė taisyklė: niekada už vaiką
nedarykite to, ką jis gali padaryti
pats. Pasiūlykite vaikui rasti tikslą,
svajonę, kurių jis atkakliai siektų.
Svarbiausia – nenusisukti
Negi paauglys – žlugęs žmogus?
Pasak psichologės J. Dzemedzionkienės, tėvai neturėtų iš karto smerkti
savo atžalos – būtina išsiaiškinti
vagystės priežastis, pasikalbėti ne
tik su vaiku, bet ir su mokytojais,
kreiptis pagalbos į mokyklos socialinį darbuotoją, psichologą.
Tėvų auklėjimo klaidos
Nenuoseklus auklėjimas. Skirtingi
tėvų reikalavimai. Dviguba moralė:
tėvai neleidžia vaikui vogti, o patys
giriasi iš darbo parsinešantys „šio bei
to“. Vaikui viskas leidžiama. Pernelyg didelė vaiko gyvenimo kontrolė.
Ką daryti, jei vaikas vagia?
Aiškiai, vaikui suprantamais žodžiais įvertinkite šį jo neigiamą
poelgį ir uždrauskite jam taip elgtis.
Paaiškinkite, kaip jaučiasi žmogus,
kurį apvogė.
Pagal Eglės Leonovienės str.,
„Šeimininkė“
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ISTORIJA APIE VISŲ LAIKŲ BRANGIAUSIĄ Nuo šiol didžiausias pasaulyje
laivas – „Pieter Schelte“
AUTOMOBILĮ
Bene kiekvienas automobilių gamintojas išleidžia vienetinį modelį, skirtą paminėti
tam tikrą jubiliejų ar svarbią datą. Tų modelių kainos dažniausiai šauna į dangų ir
pasiekia net keliasdešimt milijonų litų, tačiau nė vienas jų nepasiekia visų laikų
brangiausio automobilio – Bugatti Type 57SC Atlantic.
Originalusis Type 57 buvo gaminamas 1934-1940 metais. Pro gamyklos vartus
išriedėjo 710 vienetų. Dizaino autorius - Bugatti įkūrėjo Etorės Bugatti sūnus Žanas.
Type 57 buvo jo nauja dizaino vizija. Ją sustiprino 1935 metais Paryžiuje gamintojo
pristatytas Aerolithe koncepcinis modelis, pagamintas iš specialaus magnio lydinio - elektrono. Dėl jo ypatingų savybių
kėbulo dalys buvo smarkiai išlenktos. Tai sukūrė ypatingą automobilio įvaizdį. Galbūt net dvasią.
Deja, šis modelis nenustebino žiūrovų. Jis buvo tiek pažengęs į ateitį, kad jo tiesiog nesuprato. Šis faktas nuliūdino
E. Bugatti. Koncepcinis modelis greitai išnyko, jo likimas nežinomas. Galbūt jis stovi paslėptas garaže, o gal jau tada
buvo supjaustytas ir išvežtas į metalo laužą.

Į vandenį nuleistas laivas, kuris tampa
didžiausiu planetoje laivu – „Pieter Schelte“. Šis griaumedis toks milžiniškas, jog iš
vandens iškelia naftos gavybos platformas
ir gabena jas į kitą gavybos vietą. Pastačius
šį monstrą statmenai, už Vilniaus televizijos
bokštą jis būtų aukštesnis beveik 60 metrų.
Rekordinio dydžio laivas yra 382 metrų
ilgio ir 127 metrų pločio. Gigantiškas katamarano konstrukcijos laivas
pastatytas Pietų Korėjoje, „Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering“
laivų statykloje.
Kainavo jis 1,7 mlrd. JAV dolerių, o jo sraigtus suka 11,2 megavatų
varikliai.

PRISTATYTAS NAUJAS „CITROEN“, KURĮ VISI K i t o k s s l i d i n ė j i m o p a s a u l i s :
VADINS „KAKTUSU“
šviečiantis LED kostiumas
Nors „Citroen“ modelius lietuviai neretai pavadina „citrinomis“, šios markės atstovai ketvirtadienį Vilniuje pristatė automobilį, kurį visi vadins tiesiog „kaktusu“.
„C4 Cactus“ – tai penktasis C4 modelio šeimos narys. Iki šiol gamintojai siūlė
C4 hečbeką, padidinto pravažumo „C4 Aircross“ ir šeimyninius „C4 Picasso“ bei
„Grand C4 Picasso“. Įdomiais dizaino ir technologiniais sprendimais išsiskiriantis
naujokas yra tarsi tarpinis variantas tarp hečbeko ir padidinto pravažumo universalo.
4,16 m ilgio automobilis sukurtas pagal PSA koncerno platformą, kuri naudojama
ir „Citroen C3“ bei „Peugeot 208“ modelių gamybai. Kompaktiškas automobilis turi gėdos nedarančią 358 litrų talpos
bagažinę.
Drąsiai atrodantis „kaktusas“ dėmesį atkreipia ne tik siaurais priekiniais žibintais, bet ir guminėmis durelių apsaugomis, pavadintomis „Airbump“. Gamintojai sako, kad joms nereikalinga ypatinga priežiūra, tačiau jos padeda
sumažinti išlaidas dėl smulkių subraižymų. Jos yra siūlomos 4 spalvų (juodos, pilkos, smėlio ir šokolado), o kėbulo
atspalvį galima rinktis iš 10 variantų.

Tokio pasislidinėjimo turbūt neregėjote
net spalvingiausiame savo sapne! Inžinieriai
demonstruoja LED slidinėjimo kostiumą,
kuris apšviečia naktinį dangų Aliaskos bei
Kanados kalnuose.
12 minučių vaizdo klipas buvo sukurtas
siekiant parodyti naujausių technologijų galimybes spalvotų šviesų srityje. LED kostiumo
atsiradimą iniciavo „Phillips“ kompanija, kuri
pasitelkusi švedų „Ahlstrand“ ir „Wållgren“ agentūras sukūrė kitokį slidinėjimo pasaulį. Inžinieriams išties pavyko atskleisti dar neregėtą slidinėjimo
žavesį: „Tai vienas įspūdingiausių, kada nors sukurtų slidinėjimo filmų“, – rašo
komanda savo paskyroje vaizdo įrašų portale „Vimeo“.

PADANGŲ GAMYBAI NAUDOS RYŽIŲ LUKŠTŲ Ar 2100-aisiais dar maudysimės
ATLIEKAS
jūroje?
The Goodyear Tire & Rubber Company“ gamins naujas padangas, naudodama ryžių
lukštų atliekas. Gamintojų teigimu, tokios padangos padės sumažinti automobilių degalų
sąnaudas.
„Goodyear“ padangų gamybai bus naudojami pelenai, kurie lieka deginant ryžių lukštus.
Elektros energijos gamybos procese deginami ryžių lukštai tampa aplinkai nekenksminga
silicio dioksido žaliava, kuri ir naudojama padangų gamybai.
„Goodyear“ naujovių kūrimo centras pastaruosius dvejus metus atliko silicio dioksido iš ryžių lukštų pelenų tyrimus
ir nustatė, kad šios medžiagos įtaka padangų savybėms prilygsta tradicinių žaliavų teikiamam efektui.
„Ryžių lukštų pelenai taps alternatyviu silicio dioksido šaltiniu, todėl mažiau ryžių lukštų atliekų bus išvežama į sąvartynus, o tai sumažins aplinkos taršą“, – teigė „Goodyear“ laikinasis vyriausiasis technikos direktorius Joseph Zekoski.

GREIČIAUSIAS PASAULYJE MEDIKŲ
AUTOMOBILIS
Dubajaus policija jau ne kartą sugebėjo nustebinti pasaulį naujais superautomobiliais. Dabar eilė atėjo ir Dubajaus medikams.
Pranešama, kad jie į pagalbą dabar galės skubėti net 300 km/val. greičiu.
Būtent tokios yra maksimalios „Lotus Evora“ galimybės.
„Gyvybę ir mirtį gali skirti viena sekundė. Dabar kiekvienas, kuriam prireiks
skubios pagalbos, galės būti pasiektas labai greitai“, – sako vienas iš naujojo
automobilio vairuotojų, 29-erių Zaidas Al Mamaris.
Medikų automobilių parką papildė ir du „Ford Mustang“, o kiek vėliau prisijungs ir „Chevrolet Corvette“.
Dviviečiame „Lotus“ yra sumontuoti garsiniai ir šviesos signalai, taip pat ir planšetinis kompiuteris, kuriuo paramedikai gali perduoti informaciją apie paciento būklę ligoninei ar atvykstantiems kolegoms. Pirmos pagalbos įranga
sumontuota už vairuotojo, deguonies įranga – bagažinėje.
Šaltinis: Delfi.lt

TEMA

SUNKVEŽIMIŲ GREITĮ REIKĖTŲ APRIBOTI IKI
85 KM/VAL.?
Ramus ir nepervargęs vairuotojas
lipa iš sunkvežimio, krovinys saugiai ir tiksliai suplanuotu laiku pristatomas gavėjui, o transporto parko
valdytojai džiaugiasi pastebimai
mažesniu vilkiko apetitu degalams.
Ar toks scenarijus šiuolaikiniame
pervežimų pasaulyje realus?
Kai kurie racionalaus vairavimo
specialistai teigia, kad apribojimus
sunkvežimių greitį iki 85 km/val.
toks idiliškas vaizdelis taptų realybe.
Kodėl 85 km/val.?
Įvairūs išvedžiojimai apie sunkvežimių kreiserinio greičio ribojimą
nėra naujiena. Dauguma vilkikų
gamintojų tiesiai šviesiai sako, kad
85 km/val. judėjimo tempas yra
gerokai ekonomiškesnis už šiuo
metu oficialiai leidžiamą 90 km/val.

greitį. Tokių iniciatyvų šalininkai
skaičiuoja, kad palyginus vienodomis sąlygomis identiškus krovinius
gabenančius du sunkvežimius-dvynukus, degalų minėti greičiai lemtų
nuo 0,6 iki 3 litrų mažesnes dyzelino
sąnaudas kiekvienam nuvažiuotam
100 km.
Vidutinio greičio pasikeitimas
dienos darbo eigoje taip pat yra paskaičiuotas. Paprastuose užmiesčio
keliuose jis sumažėja 1,5 km/val., o
greitkeliuose iki 3 km/val.
Pastebėta ir daugiau mažesnio
greičio privalumų. Važiuojant šiek
tiek lėčiau vairuotojui tenka atlikti
mažiau lenkimų, o tai garantuoja
pastovesnį greitį – dar vieną svarbų
geresnių degalų sąnaudų aspektą.
Technikos ekspertai primena ir kitus

Ar kito amžiaus pradžioje dar plaukiosime jūroje? Žinome, kad šylantys okeanai
yra bloga naujiena žuvims ir koralams,
bet dar nesutariama dėl jūroje jau esančių
teršalų ir toksinų poveikio.
„Panašu, daugelį toksinų temperatūra
gali pakeisti, ir jie skirtingai veiks žmogų ir jūros organizmus,“ sako Niallas
McDonough‘ju iš Europos Jūros tarybos
Ostende, Belgijoje. Okeanų daromos įtakos žmonių sveikatai pranešimas,
kurį jis padėjo sudaryti, praeitą savaitę buvo aptariamas Romoje vykusiame
EurOcean 2014 posėdyje.
Užterštas jūros maistas, vanduo ir ore pakibę jūros purslai sukels ūmines ir
lėtines žmonių ligas, įspėjama pranešime.

Skrendantį lėktuvą persekiojo
„supermenas“?
Lėktuvo pilotas nustėro, pamatęs skrendantį žmogų primenantį objektą, lekiantį
vos už 100 metrų nuo jo pilotuojamo keleivinio lėktuvo.
Orlaivį valdęs pilotas negalėjo patikėti,
kaip žmogus gali sklęsti oru be šuolių mėgėjų įprastos priemonės – parašiuto. Maža
to, jo nerodė nė vienas radaras. Papildomo
patikrinimo metu taip pat nebuvo aptikta jokių parasparnių valdytojų, parašiutininkų ar kitų oreivių pėdsakų.
Tuo metu, kai keleivinis atostogų krypčių lėktuvas Airbus 320 rengėsi leidimuisi Mančesterio oro uoste, paslaptingasis skrajūnas atsirado tarsi iš niekur.
Jį vietinė ir pasaulio žiniasklaida suskubo pavadinti „Maklsfildo supermenu“.
Pasak specialistų greičiausiai tai buvo „wingsuit“ kostiumu vilkintis žmogus.

Ši reklama Maskvoje sukėlė daugiau
nei 500 avarijų

sunkiai pastebimus mažesnio greičio
privalumus, tokius kaip mažesnis
padangų dėvėjimasis bei ilgesnis
įvairių sunkvežimio mazgų tarnavimo laikas.
Saugumo specialistai savo ruožtu
atkreipia dėmesį į trumpesnį stabdymo kelią bei saugesnį vairavimą,
kurį lemia mažesnis vairuotojo
nuovargis.
Info: Cargonews.lt

Reklamos kampanija, kurios
pagrindiniame makete pavaizduotos moters krūtys, buvo
apkaltinta dėl daugiau nei 500
avarijų, įvykusių per vieną dieną. Reklamos makete nėra daug
vizualinių elementų – tik moters
krūtys, kurių spenelius pridengia užrašas „Jie traukia“. Jis
buvo priklijuotas prie 30 sunkvežimių, kurie visą dieną važinėjo Maskvoje.
Sunkvežimiai neatsigynė dėmesio, o aplink juos važiavę vairuotojai lengvai prarasdavo koncentraciją. 30 sunkvežimių su maketais buvo apkaltinti
sukėlę 517 avarijų vos per vieną dieną – tai daugiau nei po 17 eismo įvykių
vienai transporto priemonei.
Info: Technologijos.lt
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05:20 Specialus tyrimas.
(k.)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
12:00 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
13:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
13:30 Aivenhas.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas.
17:10 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:50 Emigrantai
19:50 Meilë kaip mënulis.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Specialus tyrimas.
21:55 Lietuva gali.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Lietuva gali.
22:30 Durys atsidaro.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Pasaulio dokumentika.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Maþasis princas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:15 Lietuviø kino klasikai.
(k.)
13:45 Mûsø miesteliai. (k.)
14:45 Gimtoji þemë.
15:15 LRT Kultûros
akademija. (k.)
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Pasaulio dokumentika.
18:45 Dubysos spindesiai.
19:00 Mûsø dienos - kaip
ðventë.
20:30 Mokslo sriuba.
20:45 Istoriko, habilituoto
daktaro Antano Tylos
85-meèiui.
21:30 Naktinis ekspresas.
22:00 Imperija.
00:00 Panorama. (k.)

05:50 Keksiukø karai.
06:45 Nugalëtoja.
07:10 Berniukas ir
voveriukas.
07:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
08:00 Zoro.
08:25 Antinas Gudruolis.
08:50 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
09:15 Linksmieji þvëreliai.
09:45 Karadajus.
10:40 Toks gyvenimas.
11:40 Audra.
12:35 Pavogtas
gyvenimas.
13:30 Bûrëja.
14:00 Teleparduotuvë.
14:30 Nematomas
þmogus.
15:30 Linksmieji þvëreliai.
16:00 Keksiukø karai.
17:00 Meilë ir bausmë.
19:05 Karadajus.
20:00 Vagiant gyvenimus.
21:55 Klientø sàraðas.
22:50 Dûmas.
23:50 Ástatymas ir tvarka.
00:45 Programos pabaiga.

05:30 Dienos programa.
05:35 Smalsutë Dora.
06:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
06:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
06:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
07:50 Druska.
09:50 Lietuvos balsas.
12:05 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
12:35 Monstrai prieð
ateivius.
13:10 Ugnis ir Ledas.
15:30 Labas vakaras,
Lietuva.
16:15 Yra kaip yra.
17:30 Þinios. Kriminalai.
18:25 Sportas.
18:28 Orai.
18:30 KK2.
19:25 Pagalbos
skambutis.
20:30 Þinios. Verslas.
21:04 Sportas.
21:08 Orai.
21:10 VAKARO SEANSAS
Dviveidis.
23:55 Farø ðeima.
00:50 Slapti reikalai.

06:30 Teleparduotuvë.
06:45 Slibinø dresuotojai.
06:55 Serialo pertraukoje
- Þalioji enciklopedija.
07:20 Simpsonai.
07:50 Brazilijos aveniu.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Paskutinis ið
Magikianø.
11:00 Aistros spalvos.
12:00 Ponas Jangas.
12:30 Hantikas. Sekliai ir
paslaptys.
13:00 Maþyliø nuotykiai.
13:30 Èipas ir Deilas skuba
á pagalbà.
14:00 Slibinø dresuotojai.
14:30 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Aèiû!
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 VIP.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Nematoma riba.
23:15 CSI kriminalistai.
00:15 Greislendas.
01:15 Skandalas.
02:05 Daktaras Hausas.
02:55 Choras.

06:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
08:00 Rosamunde Pilcher.
Ðirdies ilgesys.
10:00 Kalbame ir rodome.
10:55 Prokurorø
patikrinimas.
12:00 Muchtaro
sugráþimas.
13:00 Jokiø kliûèiø.
14:00 Amerikos talentai.
15:00 Prokurorø
patikrinimas.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þinios.
17:25 Vedæs ir turi vaikø.
17:55 Detektyvë Dþonson.
19:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
20:00 Farai.
20:30 Nacionalinis
saugumas.
22:15 Vampyro
dienoraðèiai.
23:10 Detektyvë Dþonson.
00:45 Prokurorø
patikrinimas.
01:45 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Gelbëtojai
Havajuose.
11:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
12:00 Kastlas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Nevykëliø dalinys.
14:00 Nevykëliø dalinys.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Ryðys.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Naujokë.
20:30 Naujokë.
21:00 Rezidentai.
21:30 Raudonos ðviesos.
00:00 Pagrobtas. Tifanës
Rubin istorija.
01:50 Programos pabaiga.

05:10 Reporteris.
05:40 Lietuva tiesiogiai.
06:10 "Mikropasauliai".
06:40 Miestai ir þmonës.
07:05 Reporteris.
07:50 VMG sala.
07:55 "Likvidacija".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 "Vestuviø kovos".
13:35 "Didysis Josifo
Stalino blefas".
14:50 VMG sala.
14:55 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 "Laukinis pasaulis".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:40 "Vangelija".
19:55 "Kulinaras".
21:00 Patriotai.
22:00 Reporteris.
22:42 Paþangi Lietuva.
22:50 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:50 "Dingæs pasaulis".
01:40 Lietuva tiesiogiai.
02:10 "Pragaras ant ratø".
02:55 Reporteris.

05:25 Durys atsidaro. (k.)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Emigrantai. (k.)
12:00 Specialus tyrimas.
(k.)
12:35 Laðas po laðo. (k.)
12:45 Þingsnis po þingsnio.
(k.)
13:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
13:30 Maþasis princas.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas.
17:10 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:50 Gyvenimas.
19:50 Meilë kaip mënulis.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Auksinis protas.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Auksinis protas.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Pasaulio dokumentika.
00:35 Senis.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Aivenhas.
09:00 Akacijø alëja 2014.
09:40 Tûkstantmeèio
akimirkos. (k.)
10:00 "Televizija ir radijas.
ðiandienos iððûkiai".
10:50 Istoriko, habilituoto
daktaro Antano Tylos
85-meèiui.
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas.
12:15 Mûsø dienos - kaip
ðventë. (k.)
13:45 Linija, spalva, forma.
14:30 Mokslo sriuba. (k.)
14:45 Giriø horizontai.
15:15 Istorijos detektyvai.
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Lietuviø dokumentikos meistrai.
19:00 Gintarinës batutos
meistrai.
20:30 Mokslo sriuba.
20:45 Kultûros savanoriai.
21:30 Naktinis ekspresas.

05:45 Dienos programa.
05:50 Keksiukø karai.
06:45 Nugalëtoja.
07:10 Berniukas ir
voveriukas.
07:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
08:00 Zoro.
08:25 Antinas Gudruolis.
08:50 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
09:15 Linksmieji þvëreliai.
09:45 Karadajus.
10:40 Toks gyvenimas.
11:40 Audra.
12:35 Pavogtas
gyvenimas.
13:30 Bûrëja.
14:00 Teleparduotuvë.
14:30 Nematomas
þmogus.
15:30 Linksmieji þvëreliai.
16:00 Keksiukø karai.
17:00 Meilë ir bausmë.
19:05 Karadajus.
20:00 Laiko maðina.
21:45 Klientø sàraðas.
22:40 Dûmas.
23:40 Ástatymas ir tvarka.
00:45 Programos pabaiga.

05:00 Labas vakaras, Lietuva
(k.)
05:35 Smalsutë Dora.
06:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
06:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
06:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
07:50 24 valandos.
08:55 Yra kaip yra.
10:00 KK2.
10:55 Nuo... Iki...
11:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
12:25 Ogis ir tarakonai.
12:35 Monstrai prieð
ateivius.
13:10 Ugnis ir Ledas.
15:30 Labas vakaras,
Lietuva.
16:15 Yra kaip yra.
17:30 Þinios.
18:25 Sportas.
18:28 Orai.
18:30 KK2.
19:25 Gyvenimo receptai.
20:30 Þinios.
21:10 Po saulëlydþio.
23:05 Gyvenimas pagal
Harietà.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Slibinø dresuotojai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Brazilijos aveniu.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Paskutinis ið
Magikianø.
10:30 Paskutinis ið
Magikianø.
11:00 Aistros spalvos.
12:00 Ponas Jangas.
12:30 Hantikas.
13:00 Maþyliø nuotykiai.
13:30 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
14:00 Slibinø dresuotojai.
14:30 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Kvieskite daktarà!
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 Að – kino þvaigþdë.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:05 Vikingø loto.
22:10 Elementaru.
23:10 Pelkë.
00:10 Greislendas.
01:10 Skandalas.
02:00 Daktaras Hausas.
02:50 Choras.

06:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:00 Naktis ir diena.
08:00 Amerikietiðkos
imtynës.
10:00 Kalbame ir
rodome.
10:55 Prokurorø
patikrinimas.
12:00 Muchtaro
sugráþimas.
13:00 Jokiø kliûèiø.
14:00 Amerikos talentai.
15:00 Prokurorø
patikrinimas.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þinios.
17:25 Vedæs ir turi vaikø.
17:55 Detektyvë
Dþonson.
19:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
20:00 Farai.
20:30 Ðeðtasis pojûtis.
22:40 Vampyro
dienoraðèiai.
23:35 Detektyvë
Dþonson.
00:05 Prokurorø
patikrinimas.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Gelbëtojai
Havajuose.
11:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
12:00 Kastlas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Naujokë.
14:00 Naujokë.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Ryðys.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Naujokë.
20:30 Naujokë.
21:00 Rezidentai.
21:30 Myliu tave,
þmogau.
23:50 Europos pokerio
turas.
00:50 Pavojingas
metodas.
02:45 Programos pabaiga.

07:50 VMG sala.
07:55 "Likvidacija".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Nuoga tiesa.
13:05 Vantos lapas.
13:35 "Didysis Josifo
Stalino blefas".
14:50 VMG sala.
14:55 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 "Laukinis pasaulis".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Þinios.
18:05 "Keliauk! Paþink!
Pasidalink! Iðtisus
metus."
18:20 Laikas krepðiniui.
18:30 Europos taurë
2014. Volgogrado
"Krasnyj Oktiabr" Vilniaus "Lietuvos
rytas".
20:30 Sàmokslo teorija.
22:00 Reporteris.
22:50 Patriotai. "
23:50 "Dingæs pasaulis".
01:40 Lietuva tiesiogiai.
02:10 "Pragaras ant ratø".

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Auksinis protas. (k.)
12:30 Tautos balsas. (k.)
13:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
13:30 Aivenhas.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas.
17:10 Premjera. Didysis
Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:50 Tikri vyrai.
19:50 Meilë kaip mënulis.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Mûsø laisvës metai.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Mûsø laisvës metai.
23:20 Vakaro þinios.
23:40 Dabar pasaulyje.
00:10 Pasaulio dokumentika.
02:10 Laba diena, Lietuva.
(k.)
04:00 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. (k.)

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Maþasis princas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:15 Gintarinës batutos
meistrai. (k.)
13:50 Mokslo sriuba. (k.)
14:00 Kasdienybës aitvarai.
(k.)
14:45 Kaimo akademija.
15:15 Kultûros savanoriai.
(k.)
15:45 ...formatas. (k.)
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
16:30 Namelis prerijose.
17:25 Futbolas.
SMScredit.lt A lyga.
19:30 Kultûrø kryþkelë.
19:45 Kazimiero Ðiaulio 70meèiui.
20:30 Mokslo sriuba.
Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
21:30 Naktinis ekspresas.
22:00 Raudonmedþio
rojus.
23:15 Arti.

05:45 Dienos programa.
05:50 Keksiukø karai.
06:45 Nugalëtoja.
07:10 Berniukas ir
voveriukas.
07:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
08:00 Zoro.
08:25 Antinas Gudruolis.
08:50 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
09:15 Linksmieji þvëreliai.
09:45 Karadajus.
10:40 Toks gyvenimas.
11:40 Audra.
12:35 Pavogtas
gyvenimas.
13:30 Bûrëja.
14:00 Teleparduotuvë.
14:30 Nematomas
þmogus.
15:30 Linksmieji þvëreliai.
16:00 Keksiukø karai.
17:00 Meilë ir bausmë.
19:05 Karadajus.
20:00 Tiltas.
22:10 Sekso magistrai.
23:05 Uþribis.
00:35 Programos pabaiga.

05:35 Smalsutë Dora.
06:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
06:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
06:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
07:50 24 valandos.
08:55 Yra kaip yra.
10:00 KK2.
10:55 Gyvenimo receptai.
11:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
12:25 Ogis ir tarakonai.
12:35 Monstrai prieð
ateivius.
13:10 Ugnis ir Ledas.
15:30 Labas vakaras,
Lietuva.
16:15 24 valandos.
17:30 Þinios.
18:30 Valanda su Rûta.
20:30 Þinios. Verslas.
21:04 Sportas.
21:08 Orai.
21:10 Poseidonas.
23:00 Gyvenimas pagal
Harietà.
23:55 Farø ðeima.
00:50 Sveikatos ABC
televitrina.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Slibinø dresuotojai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Brazilijos aveniu.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Opiumas liaudþiai.
10:30 Opiumas liaudþiai.
11:00 Aistros spalvos.
12:00 Ponas Jangas.
12:30 Hantikas. Sekliai ir
paslaptys.
13:00 Maþyliø nuotykiai.
13:30 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
14:00 Slibinø dresuotojai.
14:30 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Ginèas be taisykliø.
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 Opiumas liaudþiai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
21:55 Þalioji enciklopedija.
22:10 Kobra 11.
23:10 Kaulai.
00:10 Greislendas.
01:10 Skandalas.
02:00 Daktaras Hausas.
02:50 Choras.

06:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
08:00 Muzikinë kaukë.
10:00 Kalbame ir
rodome.
10:55 Prokurorø
patikrinimas.
12:00 Muchtaro
sugráþimas.
13:00 Jokiø kliûèiø.
14:00 Amerikos talentai.
15:00 Prokurorø
patikrinimas.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þinios.
17:25 Vedæs ir turi vaikø.
17:55 Detektyvë
Dþonson.
19:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
20:00 Farai.
20:30 Vinetu 3.
22:20 Vampyro
dienoraðèiai.
23:15 Detektyvë
Dþonson.
00:30 Prokurorø
patikrinimas.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Gelbëtojai
Havajuose.
11:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
12:00 Kastlas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Naujokë.
14:00 Naujokë.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Ryðys.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Naujokë.
20:30 Naujokë.
21:00 Rezidentai.
21:30 Majamio policija.
00:15 Kietaðikniai.
02:10 Eurolygos
rungtynës. "Anadolu
Efes Istanbul" - Kauno
"Þalgiris.
04:00 Programos pabaiga.

05:40 Lietuva tiesiogiai.
06:10 "Mikropasauliai".
06:40 Miestai ir þmonës.
07:05 Reporteris.
07:50 "Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:55 "Likvidacija".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Ðeima - jëga! TV
þaidimas ðeimai.
13:35 "Jurijus Gagarinas.
Gyvenimas ir mirtis".
14:50 VMG sala.
14:55 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 "Laukinis pasaulis".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:40 "Vangelija".
19:55 "Kulinaras".
21:00 Nusikaltimas ir
bausmë.
22:00 Reporteris.
22:42 Ádomi Lietuva.
22:50 Nuoga tiesa.
23:50 "Dingæs pasaulis".
00:55 Reporteris.
01:40 Lietuva tiesiogiai.
02:10 "Pragaras ant ratø".

05:00 Duokit ðansà. (k.)
05:25 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Meilë kaip mënulis.
(k.)
13:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
13:30 Maþasis princas.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas.
17:10 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:35 Þingsnis po þingsnio.
18:50 Kelias á laimæ 2.
19:50 Duokit ðansà.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Duokim garo!
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Duokim garo!
22:50 Specialus tyrimas.
(k.)
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Meilë.
03:15 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Aivenhas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:15 Grupës „Deeper
Upper" koncertas. (k.)
13:15 Durys atsidaro.
13:45 Raudonmedþio rojus.
15:00 Kazimiero Ðiaulio 70meèiui. (k.)
15:45 Mokslo sriuba. (k.)
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Gintaro kelias.
18:30 Akacijø alëja 2014.
19:00 Teatras.
20:00 Kultûra +.
20:30 Mokslo ekspresas.
20:45 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
21:30 Didþioji Lietuva.
22:00 Amþinybës keliu.
22:50 Kazimiero Ðiaulio 70meèiui. (k.)

05:45 Dienos programa.
05:50 Keksiukø karai.
06:45 Nugalëtoja.
07:10 Didysis filmukø
ðou.
07:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
08:00 Zoro.
08:25 Antinas Gudruolis.
08:50 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
09:15 Linksmieji þvëreliai.
09:45 Karadajus.
10:40 Toks gyvenimas.
11:40 Audra.
12:35 Pavogtas
gyvenimas.
13:30 Bûrëja.
14:00 Teleparduotuvë.
14:30 Nematomas
þmogus.
15:30 Linksmieji þvëreliai.
16:00 Keksiukø karai.
17:00 Meilë ir bausmë.
19:05 Karadajus.
20:00 Midsomerio
þmogþudystës XVI.
21:45 Zodiakas.
00:00 Ástatymas ir tvarka.
00:55 Programos pabaiga.

05:30 Dienos programa.
05:35 Smalsutë Dora.
06:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
06:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis .
06:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
07:50 Pagalbos
skambutis.
08:55 Yra kaip yra.
10:00 KK2.
10:50 K11: Komisarai tiria.
12:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
12:25 Ogis ir tarakonai.
12:35 Monstrai prieð
ateivius.
13:10 Ugnis ir Ledas.
15:30 Labas vakaras,
Lietuva.
16:15 24 valandos.
17:30 Þinios. Kriminalai.
18:25 Sportas.
18:28 Orai.
18:30 KK2 penktadienis.
20:00 Norim dar! Su
Radistais.
21:45 Terminatorius.
Iðsigelbëjimas.
00:00 Pagieþa 3.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Slibinø dresuotojai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Brazilijos aveniu.
09:00 Daktarë Emilë
Ouvens.
10:00 Opiumas liaudþiai.
10:30 Opiumas liaudþiai.
11:00 Aistros spalvos.
12:00 Ponas Jangas.
12:30 Hantikas. Sekliai ir
paslaptys.
13:00 Maþyliø nuotykiai.
13:30 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
14:00 Slibinø dresuotojai.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:15 Euras 2015.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Frankenvynis.
21:15 Pasiutæ ðunys.
23:00 Paranormalûs
reiðkiniai 4.
00:50 Kruvinas derlius.
02:25 Programos pabaiga.

06:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
08:00 Vinetu 3.
10:00 Kalbame ir
rodome.
10:55 Prokurorø
patikrinimas.
12:00 Muchtaro
sugráþimas.
13:00 Jokiø kliûèiø.
14:00 Amerikos talentai.
15:00 Prokurorø
patikrinimas.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þinios.
17:30 Mitiajaus
pasakëlës.
18:00 Mitiajaus
pasakëlës.
18:30 Amerikietiðkos
imtynës.
20:30 Desperado.
22:40 Farai.
23:10 Farai.
23:40 Farai.
00:10 Prokurorø
patikrinimas.
01:10 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
10:00 Gelbëtojai
Havajuose.
11:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
12:00 Kastlas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Naujokë.
14:00 Naujokë.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Ryðys.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Naujokë.
20:30 Naujokë.
21:00 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
23:00 24 valandos.
00:00 Trapuèio parkas.
00:30 Pavojingas
metodas.

05:15 "Pragaras ant ratø".
06:00 Reporteris.
06:30 "Mikropasauliai".
06:45 Programa.
06:49 TV parduotuvë.
07:05 Reporteris.
07:50 "Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:55 "Likvidacija".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 "Smogiamoji jëga.
NSO".
13:00 Sàmokslo teorija.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 VMG sala.
14:55 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:15 Ðeima - jëga! TV
þaidimas ðeimai.
17:00 Þinios.
18:40 "Vangelija".
19:55 Kitoks pokalbis.
20:55 Pasaulis X.
21:55 VMG sala.
22:00 Veiksmo klasika.
23:55 "Vienuolë".
02:05 "Kikboksininkas.
Agresorius".
03:30 Miestai ir þmonës.
03:35 "Vienuolë".
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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
75397.
1 k. butà Kalnënuose (I a.,
kûrenamas kietu kuru, plastikiniai langai, 16 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 638 31 708.
1 k. butà Kæstuèio g. 35A (V a.,
37 kv. m, 31 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 652 80 780.
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. (I a.,
29 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
1 k. butà „susivienijimo“ r.,
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 be patogumø K.
Donelaièio g. 12. Tel. 8 656
28 073.
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 K. Donelaièio g. (V
a., 37 kv. m, plastikiniai langai,
ðarvo durys, tvarkingas, 62
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 615
35 859.
2 k. butà Gedimino g. (I a.,
labai geras remontas, signalizacija, draudimas, su baldais,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 699 56 414.
2 k. butà Girdþiuose (daliniai
patogumai, ûkiniai pastatai,
garaþas, rûsys, prie Mituvos,
atskiras áëjimas). Tel. 8 643
41 407.
2 k. butà Lauko g. 11 (I a., 62
kv. m, naujai suremontuotas,
apðildytos sienos, grindys,
pl. langai, vonia ir WC sujungti, prieðkambaris ir virtuvë
kartu, ámontuojami virtuvës
baldai, balkonas, signalizacija,
sandëliukas, rûsys, 85 000 Lt/24
640 Eur).Tel. 8 656 51 966.
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 Jurbarkuose (3 a
þemës, ûkinis pastatas, garaþas,
ðildymas dujomis, kaina sutartinë). Tel. 8 685 59 072.
2 k. butà Kalnënuose (II a., be
patogumø, 15 000 Lt). Tel. 8
657 84 950.
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 (48 kv. m, 52 000 Lt.
Patogus, gero planavimo butas,
geroje vietoje, prie Vytauto
parko, su tvarkinga laiptine ir
gerais kaimynais). Jurbarkas,
tel. 8 682 24 463.

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 centre, Kauno g. 23
(V a., plytinis namas, be remonto). Jurbarkas, tel. 8 670
50 785.

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 Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, reikalingas
kosmetinis remontas, 78 000
Lt). Jurbarkas, tel. 8 652 65
044.

2 k. butà Kæstuèio g. 14-29 (II
a., 52 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
65 000 Lt. Labai ðiltas vidinis
butas, padarytas kapitalinis
remontas). Jurbarkas, tel. 8
685 00 647.
3 k. butà Algirdo g. 14 (III
a., butas apðiltintas ið vidaus,
pigûs mokesèiai, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 604 03 432.

3 k. butà Birutës g. Jurbarkas,
tel. 8 614 41 938.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
70 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
644 76 494.
3 k. butà K. Donelaièio g. (I
a., 59 kv. m). Jurbarkas, tel. 8
687 42 518.
3 k. butà Smalininkø miestelio
centre (be patogumø, kaina
sutartinë). Tel.: 8 447 56 119, 8
637 62 222.
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 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.
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.
Garaþà (5 000 Lt) prie
„Litagros“. Jurbarkas, tel. 8
699 97 866.
Garaþà prie dujø ûkio (9 500
Lt). Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.
Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19 kv.
m, 5 arai þemës, 8 900 Lt). Tel.
8 612 70 770.
Medinio namo pirmàjá aukðtà
(120 kv. m, 175 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
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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.

Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6 a, ðulinys, 23 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà „Nemuno“ bendrijoje
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24
999 Lt). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

Sodà Smukuèiuose (su
nameliu Nr. 436, 12 arø
þemës sklypas, nuo pagrindinio kelio 700 m, 45 000 Lt).
Tel. 8 613 35 055.

Namà (mûrinis, ðildomas kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 arø þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas,
tel. 8 683 69 300.

Sodà Vanaginëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 38 0000 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.

Namà Pavidaujo k. (178 kv.
m, blokinis, 55 000 Lt, bendra valda 0,98 ha, yra tvenkinys, 15 km nuo Jurbarko).
Jurbarkas, tel. 8 656 49 462.
Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas, 6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlys, trifazis,
iðasfaltuotas privaþiavimas).
Jurbarkas, tel. 8 685 84 670.
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,
gyvenamasis, 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.
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.
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 (remontas, gerai apðiltintas, 2 arai
þemës, rami vieta, 57 000 Lt).
Galima derëtis. Tel. 8 643
91 288.
Sklypà miesto centre (komunikacijos ðalia, yra projektas
statybai). Jurbarkas, tel. 8
676 79 689.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
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.

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

Sodà Smukuèiuose (senas,
apleistas, 7 arai þemës, kaina
sutartinë). Tel. 8 662 03 187.

Namà (mûrinis, 2 aukðtø,
700 kv. m, tinkamas gyventi
ir komercijai). Skubiai ir nebrangiai! Jurbarkas, tel. 8 676
79 689.

Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 151 999 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Raseiniuose ir rajone
p a r d u o d a

Sodybà Jurbarko r. (graþioje
vietoje, prie Nemuno, ðalia
miðkas). Tel. 8 650 18 455.
Sodybà Jurbarko r., Valucko
k. (ant Mituvos kranto, tinkama poilsiui ar turizmui, kaina
sutartinë). Tel. 8 699 93 075.
Sodybà 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.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a

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

Namà Voveriø k. (renovuotas,
63 arø sklypas, 72 000 Lt). Ðakiø
r., tel. 8 684 16 341.

Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a

Ðilalëje 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.

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

Kituose miestuose ir rajonuose
p a r d u o d a
Garaþà arba iðnuomojà. Tel. 8
614 94 930.

Klaipëdoje ir rajone
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.

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

Sodybà Þindaièiuose (yra
þemës, trifazis, rami vieta,
kaina sutartinë). Jurbarko r.,
tel. 8 623 45 687.
Þemës sklypà „trikampyje“,
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 34
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 644
76 494.
Þemës sklypà Grybo g. 19,
namo statybai (20 arø, uþsodintas sodas, uþpilta juodþemiu, padarytas rûsys ûkiniui
pastatui). Jurbarkas, tel. 8
673 52 963.
Þemës sklypà (11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 675 37 290.
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.

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 e r k a

p a r d u o d a

3 arba 2 su prieðkambariu
butà Jurbarke. Jurbarkas, tel.
8 620 71 313.

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.

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.

n u o m o j a
2 k. butà Kæstuèio g.
Jurbarkas, tel. 8 601 60 391.
Iðsinuomotø 1 k. butà dirbantis, padorus vyras, neturintis
þalingø áproèiø. Jurbarkas,
tel. 8 642 85 676.
Ðeima iðsinuomotø 1-2 k.
butà su baldais Jurbarke. Tel.
8 630 28 630.

Pasvalyje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Talaèkoniø gyv., Lëvens
g. 10 (1987 m. statybos, mûrinis,
apðiltintas, gyvenamasis, su
ûkiniais pastatais, 3 garaþai, 26
arai þemës). Pasvalio r., tel.: 8
687 75 365, 8 655 96 675.

p e r k a
Miðkà visoje Lietuvoje. 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
+Iðnuomoja garaþà „Jovaro“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 618
01 575.
+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.
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1 k. butà (V a., mûrinis namas,
29 kv. m, prie IKI parduotuvës, geroje vietoje). Tauragë,
tel. 8 670 97 101.
1 k. butà (V a., penkiø aukðtø
name, 38,5 kv. m, ástiklintas
balkonas, 6 m ilgio, reikalingas remontas). Tauragë, tel. 8
654 92 440.
1 k. butà be patogumø.
Tauragë, tel.: 8 636 00 128, 8
633 96 840.
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 Gedimino g. 33 (I
a., 40 000 Lt). Tauragë, tel. 8
655 33 783.

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 J.Tumo-Vaiþganto
g. 83 (I a., 27 kv. m, II aukðtø
name, medinis, 24 000 Lt. Su
sandëliuku ir þeme, reikia remonto). Tauragë, tel. 8 675
15 465.
1 k. butà Liepø take (I a., 30
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 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.
1 k. butà (be patogumø, plastikiniai langai, tvarkingas, yra
rûsys, 25 000 Lt). Tauragë, tel.
8 679 52 246.
1 kambará su virtuve Dvaro g. 13
(45 kv. m, 11 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 608 31 824.
1 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III a.,
daliniai patogumai, uþdaras
kiemas, sandëliukas, 35 000 Lt).
Tel. 8 662 28 361.
2 k. butà Moksleiviø al. (II a., 50
kv. m, á pietø pusæ, ekonomiðkas, su parketu, 2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje, 90 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 650 67 560.
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 Eièiuose (I a., plastikiniai langai, ðarvo durys, internetas, televizija, visi patogumai,
33 000 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 37 (IV a., 51 kv.
m, IX aukðtø name, blokinis,
74 000 Lt). Tauragë, tel. 8 698
20 984.
2 k. butà Mikrorajone, 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 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.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
1 LT/0,29 EUR LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOJE: TAURAGËJE, VASARIO
16-OSIOS G. 3.
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2 k. butà Tauragës Dvare (remontas, galimi visi keitimo
variantai). Tauragë, tel. 8 6 43
93 090.
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.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

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 Vytauto g. 77. Tauragë,
tel. 8 446 51 472.
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.
2 k. butà Ateities take 8 (IV
a., 53 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 95 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.
20 a gyvenamosios paskirties
þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(yra komunikacijos, netoli miðkas, upelis, 85 000 Lt). Tel. 8
631 34 113.
2 k. butà Eièiø k., 20 000 Lt.
Tauragë, tel. 8 636 80 807.
3 k. butas Ateities take 3 (III a.,
ne kampinis, 90 000 Lt). Tel. 8
652 66 849.
3 k. butà Ateities take (II a., 110
000 Lt). Tauragë, tel.: 8 687 25
004, 8 671 66 500.
3 k. butà Ateities take 8 (III a.,
vidurinë laiptinë) arba keièia
á 1 k. butà. Tauragë, tel. 8 613
25 179.
3 k. butà 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 Melioratoriø g. (I a.,
penkiø aukðtø name, vidurinë
laiptinë). Tauragë, tel. 8 672
60 522.
3 k. butà miesto centre (deðimties aukðtø name). Tauragë, tel.
8 650 33 185.
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 prûdas, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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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.
Medinio namo II a. T.
Ivanausko g. 11 (32,66 kv. m,
atskiras áëjimas, kapitalinis
remontas, plastikiniai langai,
naujas apðiltintas stogas, nauja
elektros instaliacija, miesto
komunikacijos, nauja krosnis,
centras, 50 000 Lt). Tel. 8 655
71 191.
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.
Mi ð k à K a lë nø k . ( 4 ha).
Tauragës r., tel. 8 682 19 035.
Mûriná namà su ûkiniu pastatu
Skaudvilëje (30 a þemës sklypas). Tauragë, tel. 8 690 70 395.
Mûriná garaþà (8 000 Lt, 17
kv. m) „Vilties“ kooperatyve,
Puðyno g. Tel. 8 680 15 433.
Namà 2 km nuo Tauragës
(naujos statybos, 370 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 616 28 316.
Namà Àþuolø g. 3 (120 kv.
m, 385 000 Lt, arba keièia
á 2 k. butà Tauragëje arba
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 Jovaruose („grybo“ tipo,
200 000 Lt). Tauragë, tel. 8 616
28 316.
Namà Maþonø gyv. (medinis,
renovuotas namas, 25 arø valda). Dalá namo (miesto centre).
Tauragë, tel. 8 600 10 404.
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
Joniskës 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.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(duobë, elektra, padidintas
ir paaukðtintas, 10 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 610 61 661.
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, Nr.
131 (trifazis, apþiûros duobë,
rûsys, gelþbetoninë perdanga,
metaliniai, apðiltinti vartai).
Tauragë, tel. 8 657 78 439.
Garaþà „Rato“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 617 34 672.

Namà miesto centre (gyvenamasis, su 7arø þeme, dalinis
remontas). Tauragë, tel. 8 633
89 782.
Namà miesto centre (medinis,
mûrinis ûkinis pastatas, 9 arai
þemës, 100 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 674 38 088.
Namà Pagëgiø sav., Vëþininkø
k. (gyvenamasis, 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, 25 arø þemës,
2 aukðtai. Naujai pakeistas
namo stogas). Tauragë, tel. 8
674 73 359.
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
(remontas, 14 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 682 52 351.
Namà Joniðkës soduose (130
kv. m, II a., mûrinis, plastikiniai
langai, 150 000 Lt, nebaigtos
statybos, vidus neárengtas).
Tauragë, tel. +447 563 403 554.
Namà Eidintø k., Batakiu sen.
(mûrinis, 42 000 Lt, ûkiniai
pastatai mediniai, 31 a sklypas,
plastikiniai langai). Tauragë,
tel. 8 651 11 453.
Namà Tauragës r., Dapkiðkiø k.
(107 kv. m, medinis, su ûkiniais
pastatais. Galima atskirai pirkti
ir þemës 4 ha). Tauragë, tel. 8
698 46 150.
Namà Versmës g. 37 (430
000 Lt) arba keièia á butà su
priemoka. Tauragë, tel. 8 682
52 351.

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

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.

Sodà Bernotiðkëje, Ipës g. 3 (9
arai þemës, mûrinis namelis,
ðiltnamis, vasarinë skardinë
pavësinë). Tauragë, tel. 8 657
78 439.

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

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

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

Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje (6 arai ir 5 arai þemës, 2-jø
aukðtø namelis, su þidiniu ir
krosnimi, ðulinys, 6 m ðiltnamis,
geroje vietoje). Tauragë, tel. 8
685 34 704.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (25 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 446 55 837.

Namà Vydûno g. 19 (350 000
Lt). Namà Laukø g. 8 (miesto
komunikacijos, 280 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.

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.

Namà Vydûno g. 33 (15 arø
þemës, miesto komunikacijos,
renovuotas, apðiltintas, 485 000
Lt). Tauragë, tel. 8 639 32 489.

Sodybà (graþi aplinka, komunikacijos, 3 ha) arba keièiu á
namà mieste. Tauragë, tel. 8
688 74 790.

Namà Þemaitës g. 6 (350 000
Lt). Tauragë, tel. 8 682 52 351.

Sodybà 12 km uþ Tauragës (28
arai, 85 000 Lt). Tel. 8 643 68
041.

Namà Aukðtaièiø g. 25 (130 kv.
m, II a., mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 240 000 Lt. Miesto vandentiekis ir kanalizacija. Netoliese
NORFA ir IKI parduotuvës).
Tauragë, tel. 8 699 12 663.
Namà Medvëgalio g. (mûrinis,
260 000 Lt. Namas ramioje vietoje, visos miesto komunikacijos). Tauragë, tel. 8 678 23 335.
Namo dalá Sodø g. 1 (I a., 50 kv.
m, II a. name, medinis, 57 000
Lt. Tvarkingas namas, netoli
miesto centro. Viduje reikalingas remontas). Tauragë, tel. 8
656 38 548.
N a m o d a l á Ta u r a g ë s r . ,
Pagramanèio mstl., J. Maþeikos
g. 5 (I a., 106 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, keturbuèio
namo I aukðtas, tinkamas
komercinei veiklai). Tauragë,
tel. 8 656 21 503.
Pusæ namo Skaudvilëje (medinis, 3 kambariai, virtuve, plastikiniai langai, ûkinis, rûsys,
yra þemes, miestelio centre,
nebrangiai, galima pirkti visà).
Tel. 8 616 44 978.
Renovuotà namà Tauragës
mieste. Tel.: 8 616 89 289, 8
446 59 751.
Sandëlius Gaurës g. (1 kv. m
- 160 Lt). Tauragë, tel. 8 656
04 035.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
nuotykiø parko (480 kv. m, su
18 arø þeme, graþioje vietoje,
100 000 Lt). Tauragë, tel. 8 657
99 145
Sklypà su ûkiniu pastatu
Dariaus ir Girëno g. 109 (15
a). Tauragë, tel.: 8 685 82 445,
8 657 53 447.
Sodà Bernotiðkëje, „Purienos“
bendrijoje (trifazis, ðulinys,
metalinis ðiltnamis, ûkinis, garaþas, namelis, kuriame galima
gyventi, 12 arø þemës, 45 000
Lt). Tauragë, tel. 8 657 92 336.
Sodà Bernotiðkëje (yra ràstinis
namas, 100 kv. m, neárengtas,
yra ûkinis pastatas, 65 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8
685 87 894.

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, nuolat 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 Norkiðkës k. (mûrinis
namas, ûkinis pastatas, 2 garaþai, apie 4 ha þemës). Tauragë,
tel. 8 614 72 396.
Sodybà Tauragës r., Kæsèiø k.
(150 000 Lt, apðiltintas namas,
pakeistas stogas, plastikiniai
langai, durys, granulinis katilas, vandentiekis, kanalizacija.
Galima derëtis). Tauragë, tel. 8
685 04 458.
Sodo sklypà ,,Puðyno“ bendrijoje (9 500 Lt, 6 a aptvertas
sodo sklypas. Ðalia tvenkinys.
Yra medeliai, dirbama þemë,
avietynas. Atlikti geodeziniai
matavimai, tinka statyboms).
Tauragë, tel. 8 604 05 418.
Vokiðkà sodybà Vilkyðkiø sen.
(netoli Nemuno ir Jûros santaka, uþ 400 m tvenkinys, graþus
senas miðkas, didelis namas,
ûkinis, garaþas). Tauragës r.,
tel.: 8 699 25 878, 8 652 36 716.
Þemës sklypà (4 vnt. po 18 arø,
viso 72 arai, galima pirkti visà
arba dalimis). Tauragë, tel. 8
613 30 215.
Þemës sklypà 2 km nuo
Tauragës (1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra leidimas statybai, 25 kW ávadas, 95 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 639 32 489.
Þemës sklypà Balskø k., ant
Jûros upës kranto. Tauragë, tel.
8 699 80 435.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 4
000 Lt). Tauragë, tel. 8 652 66
816.
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 Ðemetos g. 44
(namo statybai, su komunikacijomis ðalia, graþi, rami vieta,
arti MAXIMA, NORFA, 9
arai, 55 000 Lt). Tauragë, tel. 8
615 13 160.
Þemës sklypà T. Ivanausko g.
148 A (23,58 aro, visos komunikacijos, ðalia miðko, 1 aras - 3
000 Lt). Tauragë, tel.: 8 686 20
135, 8 686 75 514.
Þemës sklypà Taurage (komunikacijos, 5 500 Lt, 18,89 a.
Visi leidimai namo statybai. Vaizdingoje vietoje,
Vandentiekis, kanalizacija
sklype). Tauragë, tel. 8 685 81
565.
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k e i è i a
Namà Joniðkës soduose,
Jurginø g. 14 (nebaigtas árengti,
yra ðulinys, prûdas) á 2 k. butà
II a. Tauragë, tel.: 8 446 54 757
(vakare).

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà miesto
centre. Tauragë, tel. 8 635 44
737.
Dirbanti tvarkinga ðeima iðsinuomotø 2 k. butà arba dalá
namo. Tauragë, tel. 8 607 79
736.
Iðnuomoja 35 kv. m komercinës
paskirties patalpas nuosavame
name Veterinarijos g. Tauragë,
tel. 8 699 12 014.
Iðsinuomotø 1 k. butà. Tauragë,
tel. 8 638 52 523.
Iðnuomoja kambará miesto
centre, Gedimino g. (II a., 76
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
180 Lt, moteriai). 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, 1 038
Lt). Iðnuomojame arba parduodame komercinës paskirties
patalpas. Tauragë, tel. 8 644
46 566.

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.

Þemës sklypà Stadiono g. 1c
(komunikacijos, su visomis
komunikacijomis. 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 Tauragës r.,
Joniðkës soduose (8 0000 Lt, 6 ir
12 a, padaryti geodeziniai matavimai, ávesta trifazë elektra,
tvenkinys, medinis sandëliukas). Tauragë, tel. 8 642 59 742.
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 Jaunystës g.
(visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 446 51 472.
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
aras - 5 000 Lt). Tauragë, tel. 8
654 87 362.

+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus, akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus. Atveþame.
Tel. 8 644 47 666.
Centrinio ðildymo katilà su virykle (savos gamybos). Tauragë,
tel. 8 652 89 912.
Eglines malkas (sukapotos ir
nesukapotos). Tauragë, tel. 8
605 27 181.
Kietojo kuro katilà KALVIS,
naudotà radiatoriø. Tel. 8 652
73 851.
Malkas ir veþu krovinius savivarèiu sunkveþimiu iki 5 t.
Tauragë, tel. 8 670 74 452.
Naudotà kietojo kuro katilà,
1 700 Lt. Jurbarkas, tel. 8 686
70 429.
Pjuvenø granulës ir briketai.
Gera kaina. Tauragë, tel. 8
658 68 661.

p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
atsiskaitau pirkimo dienà.
Tauragës r., tel. 8 699 82 177.
Ieðkau nekilnojamojo turto
Gaurëje ir jos apylinkëse
(þemë, sklypas, sodyba, namas).
Tauragë, tel. 8 657 54 090.
Neatkurtos miesto þemës dokumentus (iðvadas) perkelti
miðkui á kaimo vietovæ. Tauragë,
tel. 8 653 20 345.
Sodà Joniðkëje. Mokës iki 11
000 Lt. Tauragë, tel. 8 639 41
545.

p a r d u o d a
Akordeonà (80 bosø). Tauragë,
tel. 8 677 29 490.
Elektrinæ-dujinæ viryklæ (tamsiai rudos spalvos, maþai naudota, 700 Lt). Tel. 8 624 96 468.
Garso aparatûrà (stiprintuvas
700 vatø, dvi kolonëlës, 3 garsiakalbiai, dûmø uþsklanda,
valdymo pultas ir keturios
ðviesos, 2 000 Lt). Tel. 8 621
45 234.
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Gitaras: elektroakustinæ ir elektrines, jø priedus „Marshall“.
Naujà garso stiprintuvà 2 kW
DAP P- 2000. S90 kolonëles
su stiprintuvu. Tauragë, tel. 8
646 43 057.
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.
Raðaliná spausdintuvà CANON
JP 4500 (maþai naudotas, geros
bûklës, 150 Lt). Tauragë, tel. 8
691 72 749
Ðaldytuvà SNAIGË (naujas, 2
ðaldikliai, 1,60 m aukðèio, 500
Lt). Tauragë, 8 690 98 650.

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

Senovinius baldus ir kitus
daiktus. Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiaga uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

Kaimiðkus veislinius gaidþius.
Tauragë, tel. 8 614 54 908.

Runkelius (50 kg - 15 Lt).
Tauragë, tel. 8 612 28 485.

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

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

Telyèaitæ (verðinga). Tauragë,
tel. 8 650 60 537.

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

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

Telyèià (verðinga, verðiuosis balandþio mën., kaina sutartinë).
Jurbarko r., tel. 8 630 90 397.

Karves ir verðingas telyèias.
Jurbarkas, tel. 8 620 78 219.

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

Ðaldymo vitrinas (viena 1,80 m,
kita 1,50 m ilgio), kasos aparatus DATECS (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 682 49 293.

d o v a n o j a
Dovanoju sekcijà su spinta ir
spintele. Jurbarkas, tel. 8 683
98 078.

Þemø daþniø kolonëles „Jet
Sound“ (2 vnt. po 250 W, geros
bûklës). Tel. 8 640 35 475.

d o v a n o j a
Televizoriø SAMSUNG (didelis, veikiantis). Tauragë, tel. 8
446 55 129.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá ALMAR
(280 Lt) ir vaikiðkà lovytæ (120
Lt). Tauragë, tel. 8 636 89 519.

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

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.
Dvigulæ lovà (naudota, geros
bûklës, 130 Lt), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 679 00 441.
Fotelius (2 vnt., vyðninës sp.,
nauji, 350 Lt). Tauragë, tel. 8
690 99 661.
Funkcinæ lovà ligoniui.
Tauragë, tel. 8 618 05 458.
Lovà, komodà, spintà, lentynas. Tauragë, tel. 8 637 08 267.
Minkðtàjà dalá (kampas,
1x2x3). Tauragë, tel. 8 617 34
672.
Prieðkambario baldus, kampà,
indaplovæ, miegamà fotelá,
marmità. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.
Sekcijà (ðviesi, didelë),
minkðtàjá komplektà (vyðninë
spalva, veliûras), lovos (2 vnt.,
dvigulës, naudotos). Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.

Karvæ (4 verðiø). Ðilalë, tel. 8
626 72 193.
Karvæ. Bulves. Tauragë, tel.: 8
636 00 128, 8 633 96 840.
Kiniðkas roþes (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Kiaules (augintos kaimiðkai,
galiu paskersti), mieþius,
kvieèius (25 Lt). Jurbarko r.,
tel. 8 631 45 235.
Kumeles (2 vnt.) ir 2 verðelius
(ðiø metø). Ðilalë, tel. 8 623
06 186.

+Kvieèius (2,8 tonos, 1 400
Lt). Tauragë, tel. 8 658 03 315.

Kumelæ (11 metø, darbinë,
su dokumentais, 3 600 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.

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

Maistines bulves. Tel. 8 609
26 861.

+Vasarinius kvieèius ir aviþas.
Tauragë, tel. 8 681 40 312.

Melþiamà pieninæ 7 verðiø
karvæ Tauragës r. Tel. 8 674
01 521.

+Vasarinius kvieèius ir
vasarinius mieþius (1 tona - 500
Lt). Tauragë, tel. 8 614 41 469.
Èiuþinius. Jurbarkas, tel. 8 689
95 439.

Karvæ (3 verðiø). Tauragë, tel.
8 650 54 641.
Karvæ (4 verðiø). Jurbarko r.,
tel. 8 662 65 366.

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.

Prekiaujame naminiø paukðèiø
ir ðvieþiø broileriø skerdiena.
Jurbarkas, tel.: 8 699 14 812, 8
447 54 105.

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

Siuvamàjà maðinà „Verita“
(kojinë, 150 Lt), el. siuvamàjà
maðinà „Singer“ (160 Lt).
Tauragë, tel. 8 638 30 407.

Ðaldytuvà ZIL-64 (pigiai).
Tauragë, tel. 8 671 66 702.

Ávairius grûdus bei malkas,
pristatau. Kaina sutartinë. Tel.
8 647 80 591.

Poniø veislës arkliukà. Tauragë,
tel. 8 614 98 246.

Romanovo veislës avis ir aviø
prieauglá. Galima paskersti. Tel.
8 610 72 852.

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

Ðaldytuvà (1 m aukðèio, vokieèiø g-bos, maþai naudotas,
420 Lt), ðaldytuvà (170,90,90
cm, iðilginës 2 durys, yra ledukø
generatorius, importinis, 350
Lt). Tauragë, tel. 8 690 99 661.

Ërienà, avienà. Taip pat sufolkø ir Romanovø veislës avis
ir avinukus, 6 Lt. Jurbarkas, tel.
8 643 82 658.

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

Siuvamàsias maðinas SINGER
ir PODOLSK. Tauragë, tel. 8
618 14 597.

Ðaldymo vitrinà (2 m ilgio),
2 ðaldytuvus (gërimams).
Tauragë, tel. 8 651 66 862.

Proginæ suknelæ su ðvarkeliu su
delnine (smëlio sp., 50 dydþio).
Tauragë, tel. 8 651 66 862.

Sekcijà „Klevas“ (4 daliø, geros
bûklës, pigiai). Tauragë, tel. 8
601 43 476.

+Þieminius, paðarinius kvietrugius ir mieþius (1 tona - 500
Lt). Perkant 5 tonas, atveþu.
Tauragë, tel. 8 603 60 065.
2 karves (3 ir 6 verðiø, verðiuosis sausio ir kovo mën.). 8 628
61 539.
2 m. telyèià, 1 500 Lt. Tel. 8
630 87 306.
6 sav. parðelius, 150 Lt.
Tauragë, tel. 8 643 93 793.
Avis (veislei, juodgalvës, sukergtos, 8 Lt/kg, su kilmës dokumentais). Ëriukai skerdimui
7 Lt/kg arba SKERDIENA
19 Lt/kg. Tauragë, tel. 8 685
27 227.
Belgø aviganiø malinua veislës
ðuniukus. Jurbarkas, tel. 8 643
06 600.
Bulves (maistinës, didelës,
skanios, geros Vineta veislës,
kaina sutartinë). Tauragës r.,
tel. 8 657 92 545.
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.

Mësinæ miðrûnæ karvæ ir mësinæ
miðrûnæ telyèià senmentaliø
veislës. Tauragës r., tel. 8 674
01 521.
Mësines telyèias (praeitø metø,
mësinei bandai plësti). Ðilalës
r., tel. 8 686 08 124.
Mësinæ miðrûnæ karvæ (bus su
treèiu verðiuku, verðiuosis sausio mën., 2 700 Lt). Tauragë, tel.
8 654 38 281.
Parðiukus (6 sav.) ir oþkà (2
m., kainos sutartinës). Tel. 8
609 88 491.
Parðiukus. Ðilalës r., tel. 8 699
14 876.
Parðiukus. Tauragë, tel. 8 682
24 593.
Parðelius. Tauragë, Jurbarkas,
tel. 8 616 93 285.
Parðelius (5 sav., 150 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 678 40 284.
Parðelius ir kiaulæ skerdimui.
Jurbarkas, tel. 8 681 28 362.
Parðelius, parðà skerdimui ir dvi
karves. Erþvilkas, Jurbarko r.,
tel. 8 612 53 854.
Paðarines bulves (tinkliniuose
maiðuose, 1 tona - 130 Lt).
Atveþu. Tauragë, tel. 8 610 02
860.
Paðarinius mieþius. Jurbarkas,
tel. 8 612 31 475.

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

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

p e r k a
AUKSÀ (tinka sutrûkæ, sulûþæ,
neneðiojami gaminiai, sumoku
iðkart). Tel. 8 624 36 612.
Auksà ir jo gaminius (netinkamus neðioti, sutrûkusius,
sulûþusius). Tel. 8 653 58 120.
BRANGIAI PERKU
ÐLIFUOTUS GINTARINIUS
KAROLIUS, GINTARÀ,
GINTARO DIRBINIUS,
GINTARO ÞALIAVÀ. Tel.
8 633 77 431.
Svarstykles (200-500 kg pasverti). Jurbarkas, tel. 8 651 85 321.

Telyèià (geros karvës, verðiuosis
vasario mën.). Tauragë, tel. 8
638 65 597.
Viðtas (dedeklës, ðiø metø, 9
vnt., po 15 Lt). Tauragë, tel. 8
656 38 876.
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 mëðlo. Tauragë,
tel. 8 618 14 597.
Vilkðunæ (tinka vienkiemiui
saugoti) ir jaunà, energingà
ðunelá (tinka medþioklei).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

p a r d u o d a

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 pensinio
amþiaus þmogø. Tauragë, tel.:
8 446 51 765, 8 644 66 065.
Priimu gyventi senyvo amþiaus
vieniðà þmogø, turinti vairuotojo paþymëjimà. Tel. 8 688
56 284.
Rasti 4 raktai Vytauto g., prie
Bagdono tvenkinio. Tauragë,
tel. 8 446 51 916.
Bûèiau dëkinga þmogui,
padovanojusiam lovà arba
kampà, skalbyklæ, ðaldytuvà,
kompiuterá. Tauragë, tel. 8
681 19 297.

Dviratá (moteriðkas, tvarkingas,
200 Lt). Tauragë, tel. 8 654 10
075.
Kailinius (40 ir 50 dydþio),
þieminius moteriðkus paltus (48
dydþio, 10 Lt), naujus ðalikus
(vyriðki, graþûs), beretes (3 Lt),
vyriðkas apatines kelnes (baltos
sp.), ðvarkus (ávairiø dydþiø),
pigiai. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Kubinius IBC konteinerius (ðvarus 160-200 Lt, neplautas 90-120
Lt). www.biovaliuta.lt, Vilnius,
tel. 8 650 28 812.
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.
Plastikines taras (1000 l, ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui,
melasai, kurui, skystoms
tràðoms, 130-160 Lt), kanalizacijai (80 Lt), statines (200 l, 40
Lt), galima derëtis. Tauragë, tel.
8 643 63 943.

p a r d u o d a
+Àþuolo ràstus. Tauragë, tel.
8 607 45 949.

Duris (pigios, naudotos, 5
vnt.). Jurbarkas, tel.: 8 623 07
190, 8 447 55 680.
Duris (puðinës, lakuotos, naudotos, vidaus, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 620 25 358.
El. kaloriferá (16 kW), el. krosná (10,5 kW), ðaldytuvo vitrinos
kompresoriø (naujas), el. ventiliatoriø (5,5 kW, 3500 aps./
min.), el. variklá (15 kW, 1500
aps./min., 1,5 kW, 1500 aps./
min., 3 kW, 3000 aps./min.).
Tauragë, tel. 8 687 75 365.
El. variklius (7,5 kW, 1500 aps./
min., 3 kW, 1500 aps./min., 1,1
kW, 1500 aps./min.). Tauragë,
tel. 8 650 40 188.
Ávairià pjautà medienà (perdengimo plokðtës, 6 m, 6 vnt.;
ferminës; tuðèiavidurës, 4 m ilgio, 1,5 m ploèio, 6 vnt.; ðulinio
þiedas, 1,5 m), Gelgaudiðkio
raudonus blokelius, akmenis.
Jurbarkas, tel. 8 673 52 963.
Molines vokiðkas S formos
èerpes,napie 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.
Plytas (skylëtos, 600 vnt.), pilnavidures senovines plytas (400
vnt.). Tauragë, tel. 8 617 34 672.
Senovines raudonas plytas,
9000 vnt. ir grindinio akmenis,
6000 vnt., bordiûrus (taðyti).
Kaunas, 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.
Skaldytus akmenis (tona - 100
Lt). Tauragë, tel. 8 698 74 320.
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.

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

Ðildymo katilà (20 kW, 2700
Lt), medþio frezavimo stakles, 2 700 Lt. Gelþbetonines
plokðtes (7 vnt., 150 Lt).
Gelþbetonines sijas (12 vnt.,
150 Lt). Ðulinio þiedus (3 vnt.
100 Lt). Baltas silikatines plytas (4 000, 0,55 Lt). Tauragë,
tel. 8 610 29 835.

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

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

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.

Vidaus duris (baltos sp., geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652
66 785.

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

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

Vidaus duris. Tauragë, tel. 8
651 66 862.

p e r k a
Naudotas lentas perdengimui.
Tauragë, tel. 8 656 60 112.
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VOLVO
p a r d u o d a
VOLVO 850 (mëlyna sp., dyz.,
2,5 l, 103 kW, priþiûrëtas, TA
iki 2016 02 20, yra kablys, 4 200
Lt). Ðilutë, 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.
Automobilinæ priekabà (1993
m., 1 500 Lt). Tel. 8 654 51 869.

p e r k a

HONDA
p a r d u o d a

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.

PEUGEOT 307 (2003 m., dyz.,
heèbekas, sidabrinë spalva,
kondicionierius, ið Prancûzijos,
6 200 Lt). Tel. 8 612 36 349.

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

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB (2008 m., 2 l, dyzelinas, kablys, TA, Lietuvoje neeksploatuotas, 5 000 EUR). Ðakiø r.,
tel. 8 620 65 524.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN
NISSAN PRIMERA (sedanas,
1997 m., benzinas, dujos, 2000
cm3, automatinë pavarø dëþë,
tvarkingas, ekonomiðkas). Tel.
8 674 37 380.

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., kuro
sànaudos 6 l - 100 km, TA iki
2015 m.). Tauragë, tel. 8 601
43 532.

AUDI

FIAT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

AUDI 80 (1988 m., benzinas,
TA iki 2016-03, 1 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 674 21 618.

FIAT DUCATO (2008 m.,
dyzelinas, raudonos sp., TA).
Jurbarkas, tel. 8 604 77 094.

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.

FORD

AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, TDi,
TA iki 2016 m., pilkos sp., 7 700
Lt). Tauragë, tel. 8 620 88 046.

p a r d u o d a
FORD FOCUS (2000 m., 1,6
l, benzinas, Lietuvoje 2 mën.,
TA, draudimas, 5 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.

PEUGEOT

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1998 m., 2
l, dyzelinas, TA iki 2015 m.,
furgonas, 3 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 654 10 075.
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7
l, dyzelinas, universalus, geros
bûklës, 4 800 Lt). Tauragë, tel.
8 640 22 374.
OPEL CORSA (2000 m.,
heèbekas, pilka sp., 1,7 l, dyz.,
44 kW, durys 4/5, rida 220 600
km, TA iki 2015-12, 4 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 680 10 228.
OPEL OMEGA (1992 m.,
automatinë pavarø dëþë, benzinas, 1 000 Lt). Tauragë, tel. 8
446 53 400.
OPEL VECTRA (1998 m., 2 l,
dyzelinas, furgonas, 3 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 6
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 406 (2000 m. 2
l, dyzelinas, 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
R E N A U LT C L I O ( 2 0 0 2
m., 1400 cm3, benzinas, 55
kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, 4/5, TA iki 2016-03,
3 300 Lt). Ðilutë, tel. 8 690
45 147.
RENAULT LAGUNA (1997
m., 2,2 l, dyzelinas, prancûziðki
numeriai, 1 500 Lt). Tauragë,
tel. 8 639 98 706.
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.
RENAULT MEGANE (1996
m.). Tauragë, tel. 8 641 47 908.
R E N A U LT M E G A N E
SCENIC (1998 m., 1,9 l, dyzelinas, vaþiuojantis) visà arba
dalimis. Tel. 8 633 86 010.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT CORDOBA (1994 m.,
1,6 l, benzinas, dujos, heèbekas, mëlyna spalva, vairo stiprintuvas, TA iki 2016-10-17,
2 200 Lt). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.

TOYOTA
p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2002
m., 2,l l, D4D, kondicionierius,
lieti ratlankiai, kiti privalumai,
7 600 Lt). Tauragë, tel. 8 632
13 001.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1993 m., benzinas, raudona spalva, TA iki
2015-11-25, 2 800 Lt). Galiam
derëtis. Jurbarkas, tel. 8 655
02 475.

+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.
+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.
Lengvuosius ir lengvuosius
krovininius automobilius. Gali
bûti be TA ar su defektais.
Jurbarkas, tel. 8 690 04 119.

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.

ROVER 620 (1996 m., 2 l, TD,
draudimas, TA) á kità automobilá. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 677 66 107.

Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës),
lietus ir skardinius ratlankius VW GOLF (1996 m., 1,9
l, d yz elinas ), RENAULT
LAGUNA (1999 m., 2,2 l,
TD), MAZDA 626 (1995 m., 2
l, dyzelinas) dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a

RENAULT ESPACE (1997
m., 2,2 TD) dalimis. Jurbarkas,
tel. 8 614 41 938.

k e i è i a

BMW lietus diskus (R15).
Jurbarkas, tel. 8 656 16 833.
Dygliuotas padangas
NEBRANGIAI (185/65/R14).
Tauragë, tel. 8 646 43 057
GAZ-53 priekiná tiltà. MAZ
sankabà (viskas nauja).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Lietus ratlankius FORD, (R14,
4 skyliø, 4 vnt. po 40 Lt), þiemines padangas (185/65/R14,
maþai naudotos, 2013 m., protektorius 8 mm, 4 vnt. po 90 Lt),
naudotas þiemines padangas
(185/65/R14, 2 vnt. po 40 Lt).
Tauragë, tel. 8 691 72 749.
Lietus ratlankius R17 (550 Lt),
uþuolaidà MAZDA 6 (100 Lt).
Tauragë, tel. 8 638 94 047.

VW PASSAT (1989 m., benzinas, dujos, sedanas, juodos sp.,
vaþiuojantis, 1 200 Lt). Tel. 8
617 44 713.

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.

VW PASSAT (1991 m., 1,6 l,
TD, TA iki 2016 m.). Tauragë,
tel. 8 604 49 944.

Padangas „Dunlop“ (þieminës,
215/65, R15, 4 vnt., 400 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 612 76 142.

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 SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.

p a r d u o d a
Motorolerá RACER 8 (raudonos sp., 125 kub. cm, rida - 1200
km, geros bûklës, TA iki 2016
m., draudimas). Tauragë, tel. 8
651 10 010.
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Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales. Tauragës r., tel.: 8 685 26
204, 8 639 07 345.

p a r d u o d a
2 vietø melþimo aikðteles.
Kiauliø metalinius lovius.
Tauragë, tel. 8 639 53 686.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà,
mëðlo kratytuvà, kultivatoriø,
srutveþá, frezà, plûgà (3-4 korpusø), ðienapjovæ, traktoriø
T-25. Jurbarko r., tel. 8 612
78 366.
Cisternà (10 kubø, 2 500 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.
Dirþiná ruloniná presà, grûdø
malûnà (7 kW). Tauragë, tel.
8 694 54 543.
Ekskavatoriø JUMZ (didelë
kabina, 8 000 Lt), tinklines
akëèias (600 Lt), kaupikà (3
vagø). Tauragë, tel. 8 650 86
337.
Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, ant ratø), el. telferá (0,5 tonos), nerûdijanèio
plieno kubilus (400-500 l talpos), statines alui (30-40 l talpos). Tauragë, tel. 8 687 75 365
Grûdø sëjamàjà SZ-3,6 (2 500
Lt), mëðlo kratytuvà ROU-6
(6 tonø, 5 500 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 TROL (yra kauðas,
ðakës, galima kasti krauti mëðlà
ir ràstus, kabinamas prie traktoriaus galo, siurblys, 5 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.

Padangas MTZ traktoriui, 500
Lt. Tel. 8 615 22 601.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8 657
96 952.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji, ant
þiedo, su dokumentais, 4 200
Lt), melþimo aikðteles (2 vietø
- 1 500 Lt, 4 vietø - 3 200 Lt).
Tauragë, tel. 8 610 02 860.
Priekabà ir puspriekabæ. Ðilutë,
tel. 8 682 10 432.
Purkðtuvà ir traktoriø MTZ80.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
Rapsø stalà kombainui CLAAS
(4 m ploèio, 1 800 Lt), MTZ-80
pavarø dëþæ (nauji dantraèiai, 1
800 Lt). Raseiniø r., tel. 8 652
46 641.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà (èekoslovakø g-bos, tvarkingas), cisternà
(3 kub. m, ant ratø). Tel. 8 617
44 713.
Traktorinæ priekabà (4 tonø,
3 600 Lt). Jurbarkas, tel. 8 698
21 449.
Traktoriaus MTZ-50 stiklus,
T-150 stiklus, DT-75 stiklus.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Traktoriø JOHN DEERE 3640
su frontaliniu krautuvu, 42 000
Lt. Tel. 8 656 21 524.
Traktoriø MTZ-80 (techniðkai
tvarkingas, naujos padangos, 8
500 Lt). Tel. 8 656 20 466.
Traktoriø (japoniðkas, 17 a.
g. frezas, numeriai, TA, draudimas). Jurbarkas, tel. 8 690
52 762.
Traktoriø MTZ-50 (su MTZ80 varikliu, 7 000 Lt), traktoriø
MTZ-82UK (13 500 Lt). Tel. 8
646 39 686.
Traktoriø T-40AM (5 500 Lt),
T-25 arba T-16 variklá (originalus, 1 900 Lt). Tauragës r., tel.
8 601 96 985.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: gydytojas odontologo padėjėjas, vairuotojas
- ekspeditorius, betono gaminių liejikas, armatūrininkas,
tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonėmis
vairuotojas, statybos inžinierius, buhalteris, suvirintojas,
šaltkalvis remontininkas, administratorius, pašto viršininkas
(vadavimui), nekvalifikuoti darbininkai (vainikėlių pynimui), granulių gamybos operatorius, elektromontuotojas.
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: administratorius, administratorius sekretorius,
apdailininkas, apsaugos darbuotojai, automatikos inžinierius, automobilių šaltkalvis, autotransporto priemonių remonto šaltkalvis, barmenas, barmenas-padavėjas, chemijos
mokytojas, elektroninės įrangos mechanikas, laiškininkas,
logopedas, nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, personalo atrankos
specialistas, plytelių klojėjas, prekių grupės vadybininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], sporto treneris,
stalius, suvirintojas, sūrių gamintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tinkuotojas, traktorininkas, vairuotojas ekspeditorius, variklinės transporto
priemonės elektrikas, virtuvės darbininkas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, 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.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai.
Čekijos Respublikoje reikalingi CE kategorijų vairuotojai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: auklėtojas, kūno kultūros mokytojas,
administratorius, nekilnojamojo turto agentas, pardavimo
vadybininkas, žuvies perdirbimo įrenginių operatorius,
technikas, elelktromechanikas, duomenų perdavimo ir
telekomunikacijų linijų kabelininkas, grindinio klojėjas,
kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas, medicinos psichologas, nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis darbininkas,
nekvalifikuotas melžėjas, parduotuvės padalinio vadovas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, personalo
atrankos specialistas, reklamos vadybininkas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], šaltkalvis elektrikas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
virėjas(-a), virėjas, padavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, apdailininkas, bendrosios praktikos slaugytojas, grindinio klojėjas,
kiemsargis, laiškininkas, logistikos specialistas [vadybininkas], maisto pusgaminių ruošėjas, mažmeninės prekybos
įmonės pardavėjas, mechanikas, medienos apdirbimo
inžinierius, miškų ūkio darbininkas, mėsos išpjaustytojas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, operatorius pakuotojas, pagalbinis
darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, pardavėjas, pastatų apšiltintojas, personalo
atrankos specialistas, produkto vadybininkas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
socialinis darbuotojas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tekintojas, tiekimo sandėlio krovikas, virėjo
padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), šaltkalvis suvirintojas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, dažytojas atspalvio suteikėjas purkštuvu,
elektrikas, inžinierius kontrolierius, katilinės kūrikas,
kepėjas, krovikas, logistikos specialistas [vadybininkas],
metalų apdirbimo technologas, miškininkystės specialistas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, policijos
specialistas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas,
siuvėjas, stogdengys, stogdengys skarda, suvirintojas,
suvirintojas dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tinklo analitikas,
vairuotojas ekspeditorius, virėjas, vyriausiasis kasininkas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, autobuso
vairuotojas, grafikos dizaineris, pardavimo vadybininkas,
personalo atrankos specialistas, plataus profilio statybininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas].
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apskaitininkas, bendrosios
praktikos slaugytojas, darbų vadovas, gydytojas radiologas, istorijos mokytojas, medicinos gydytojas, mokyklos
psichologas, mėsos išpjaustytojas, nekilnojamojo turto
agentas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, personalo atrankos specialistas, projektuotojas konstruktorius, psichologas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], vaikų ligų gydytojas, verslo paslaugų
vadybininkas, visuomenės sveikatos specialistas, šaltkalvis
suvirintojas, žemės ūkio mašinų mechanikas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas,
anglų kalbos mokytojas, apdailininkas, apdailininkas
mozaikininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius,
aplinkos tvarkytojas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, atskirų minkštųjų baldų gamintojas, autobuso
vairuotojas, automatikos įrangos derintojas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių
mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis,
baldžius, baleto šokėjas, barmenas, barmenas padavėjas,
bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, betonuotojas, bibliotekininkas, botanikas mikologas, budintysis elektromonteris, buhalteris, buhalteris
apskaitininkas, cecho meistras, cheminės inžinerijos technologas, dailidė, dailininkas, darbininkas aukštybininkas,
darbų vadovas, dažytojas atspalvio suteikėjas, dekoratyvinės
kosmetikos kosmetikas, dietistas, dirigentas, drabužių siuvėjas, ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas,
elektromonteris, elektroninės įrangos taisymo meistras,

elektros inžinierius, 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, ikimokyklinių įstaigų mokytojų
rengimo dėstytojas, indų plovėjas (rankomis), informacinių
technologijų sistemos eksploatavimo technikas, įmonės
vadovas, įrangos meistras, jūreivis, jūros priekrantės žvejys,
jūrų laivų inžinierius, juvelyras, kelio darbininkas, kelių
remontininkas, kepėjas, kiemsargis, kiosko pardavėjas, kirpėjas, kokybės inžinierius, kompiuterių įrangos operatorius,
konditeris, konferencijų ir renginių organizatorius, kosmetologas, krovikas, krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas miškų
ūkio darbininkas, laivavedys, laivo korpuso remontininkas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, laivo virėjas, laivų judėjimo informatorius, langų
ir (arba) durų montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas,
logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšeliodarželio auklėtojas, maisto gamybos vedėjas, maitinimo
padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas,
manikiūrininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas, mechanikas remontininkas, mechanikos
inžinierius, mechanizatorius, medienos apdirbimo mašinų
operatorius, mėsininkas, metalinių gaminių surinkėjas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas,
mikroautobuso vairuotojas, miškininkystės specialistas,
muitinės tarpininkas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, operatoriaus padėjėjas,
oro transporto paslaugų tvarkytojas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis
virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, pastatų
apšiltintojas, pastatų dažytojas, pastatų elektros instaliacijos
elektrikas, pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas,
pastolių statytojas, pašto siuntų rūšiuotojas, personalo
atrankos specialistas, personalo specialistas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų
surinkėjas [montuotojas], plytelių klojėjas apdailininkas,
popieriaus technologas, pramonės įrangos mechanikas,
prekių fasuotojas, prekybos padalinio vadovas, prekybos
salės darbuotojas, prekybos salės vadybininkas, produkto
vadybininkas, projekto vadovas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], rinkotyros padalinio
vadovas, sandėlininkas, santechnikas, santechnikos sistemų
ir įrenginių montuotojas, sargas, savivarčio vairuotojas,
sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas,
siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, statybos darbų brigadininkas, statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas,
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 santechnikas, šviesos
dailininkas, taksi vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, techninis braižytojas,
teisėjo padėjėjas, telekomunikacijų įrangos montuotojas, tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas, traktorininkas, transporto
priemonių medinių kėbulų meistras, turizmo vadybininkas,
turto vertintojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, veterinarijos felčeris, vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių
montuotojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo
padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), virtuvės darbininkas,
vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis veterinarijos gydytojas,
zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojas, žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis, baldžius, bendrosios praktikos slaugytojas, buitinių prietaisų taisytojas, ekskavatoriaus mašinistas,
elektrikas, gamybos vadovas, krovikas, laiškininkas, laivo
metalinių konstrukcijų montuotojas, laivų statybos technikas, lopšelio-darželio auklėtojas, nekilnojamojo turto
agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
padalinio vadovas [viršininkas, vadas], pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, pastatų dažytojas, plataus profilio
statybininkas, pradinio ugdymo mokytojas, siuvėjas, stalius
dailidė, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technologijų technikas, tiekimo sandėlio krovikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, vyriausiasis
veterinarijos gydytojas, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, autobuso
vairuotojas, buhalteris, gaterininkas, krovikas, maisto gamybos vedėjas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, plataus profilio staklininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, apsaugos darbuotojas,
barmenas padavėjas, elektrikas, kepėjas, maisto gamybos
vedėjas, padavėjas, pagalbinis parduotuvės darbininkas,
pardavėjas, pardavimo vadybininkas, vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūros specialistas, valytojas, viešbučio
padavėjas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, degalinės operatorius,
dizaineris maketuotojas, elektrikas, gydytojas radiologas,
medienos apdirbimo mašinų operatorius, pardavėjas
kasininkas, pardavimo vadybininkas, pynėjas iš šiaudelių,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, verslo paslaugų vadybininkas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, apsaugos darbuotojas, barmenas padavėjas, elektrikas, elektros
inžinierius, logistikos specialistas [vadybininkas], medienos
apdirbimo staklių operatorius, mikroautobuso vairuotojas,
nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, produkto vadybininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas fasado apšiltintojas, darbų
vadovas, degimo krosnies operatorius, e. parduotuvės
administratorius, gydytojas echoskopuotojas, gydytojas
otorinolaringologas, kredito tarpininkas, nekilnojamo turto
administratorius (-ė), nekilnojamojo turto agentas, NT agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkė/-as, padavėjas, pagalbinis
darbininkas - baldžius, pardavėjas konsultantas ekspeditorius, pardavimo vadybininkas, pardavimų organizatorė/ius,
personalo atrankos vadybininkė (-as), proceso inžinierius,
telemarketingo specialistas(neįgaliam asmeniui), vairuotojų
mokytojas-instruktorius.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
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JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), automobilių šaltkalvis,
etikos mokytojas, kūrikas-kiemsargis, laiškininkas, vairuojantis automobilį, metalo poliruotojas (-a) - šlifuotojas (-a),
nekilnojamo turto administratorius (-ė), nekilnojamo turto
pardavimų administratorė, nekilnojamojo turto agentas,
NT agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkas/ė, personalo
atrankos vadybininkė (-as), socialinio darbuotojo padėjėjas,
taksi vairuotojas, telemarketingo specialistas(neįgaliam
asmeniui), ūkvedys, ūkvedys - kūrikas.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: konsultantas, nekilnojamo turto pardavimų
administratorė, nekilnojamojo turto vadybininkė/-asagentė/-as, nekvalifikuotas statybos darbininkas, NT pardavimų asistentė/-as, pardavėjas, personalo atrankos specialistas, taksi vairuotojas, telemarketingo specialistas(neįgaliam
asmeniui), traktorininkas, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: kredito tarpininkas, nekilnojamo turto
administratorius (-ė), nekvalifikuotas miškų ūkio darbininkas, nekvalifikuotas žvėrelių auginimo darbininkas,
NT agentas-brokeris(-ė), NT pardavimų asistentė/-as, NT
vadybininkas/ė, pagalbinis miško darbininkas, pardavimų
vadovas, sandėlininkas-pardavėjas, švelniakailių žvėrelių
prižiūrėtojas, taksi vairuotojas, tarptautinių krovinių pervežimų vairuotojas, telemarketingo specialistas(neįgaliam
asmeniui), turizmo paslaugų organizatorius, vairuotojas
ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: architektas, automobilių pardavėjas-konsultantas (-ė), automobilių šaltkalvis, betonuotojas - dailidė,
buhalteris (-ė), elektrikas (-ė), gamybos vadovas (-ė), gyvulininkystės ūkio darbininkas, informacijos teikimo telefonu
vadybininkas/-ė, klientų konsultantas (-ė) latvių kalba,
kredito tarpininkas, kūrikas-kiemsargis, maisto produktų
gamybos technologas, miškų ūkio darbininkas, nekilnojamo
turto administratorius (-ė), nekilnojamo turto agentė (-as),
nekilnojamo turto pardavimų administratorius, nekvalifikuotas miško darbininkas, NT agentas-brokeris(-ė), NT
vadybininkas/ė, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kepėjas,
pardavėjas konsultantas, personalo atrankos specialistas,
plataus profilio statybininkas, siuvėjas, skalbėjas, statybos
darbų vadovas, sukirpėjas (-a), sunkiasvorio sunkvežimio
vairuotojas, šaltkalvis - suvirintojas dujomis ir elektra, taksi
vairuotojas, tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojas,
telemarketingo specialistas(neįgaliam asmeniui), ūkios
darbininkas, vadybininkas , virėjas, virėjo padėjėjas, vyr.
buhalterė (-is), vyr. virėjas, žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas (-a), atestuotas statybos
darbų vadovas, automobilių šaltkalvis, barmenas, cecho
darbuotoja (-as), durų ir langų gamybos konstruktorius,
elektrikas-automatikas, elektroninės įrangos montuotojas
(a), gamybos linijų operatorius (-ė), gamybos technologas,
gydytojo odontologo padėjėjas, inžinerinių tinklų montuotojas, įrengimų derintojas, kasininkas supirkėjas, kokybės
kontrolierius (-ė), kosmetikos konsultantas, laiškininkas,
maisto gamybos padalinio vedėjas (-a), maisto gamybos
technologas, maisto prekių pardavėja (-as), mechanikas,
medienos cecho darbininkas, mūrininkas, nekilnojamo
turto administratorius (-ė), nekilnojamo turto vadovas (-ė),
NT agentas-brokeris (-ė), NT pardavimų asistentė/-as, NT
vadybininkas (- ė), pagalbinis darbininkas, pardavėjas (-a),
pardavėjas (-a) - barista, pardavimo organizatorius (-ė),
pardavimo vadybininkas, pastatu apsiltintojas, prekių grupių vadybininkas, projektuotojas, reklamos vadybininkas,
rinkodaros vadybininkas, sandėlio darbininkas-krovikas,
santechnikas, sekretorius-archyvaras, siuvėjas (-a), baldų
aptraukėjas, karkasų surinkėjas, stogdengys, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, telemarketingo specialistas(neįgaliam asmeniui), vadybininkas (-ė),
vadybininkė (-as) - pardavėja (-as), vairuotojas, vaistinės
tvarkytojas (-a), valytojas (-a), viešbučio administratorius
(-ė), virėjas, virėjo padėjėjas, vyr. buhalteris (-ė), žaliavų
sandėlio sandėlininkas/darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: aktyvus pardavimų vadybininkas, apklausų
atlikėja (-s), apsaugos darbuotojas, automatikos derintojas,
autošaltkalvis, baldų dažytojas, betonuotojas, biuro administratorė, cecho darbuotojas (-a), darbininkas, darbininkas
- valytojas, dažytojas, direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams, IKI cento mėsininkas (-ė), kepėjas - meistras,
kredito tarpininkas, kūrikas, kūrikas-kiemsargis, kvalifikuotas statybos darbininkas, laiškininkas, nekilnojamo
turto administratorius (-ė), nekilnojamo turto agentė (-as),
nekilnojamo turto pardavimų administratorė, nekilnojamo
turto vadovas (-ė), nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė),
nekilnojamojo turto vadybininkė/-as, operatorius (-ė), padavėjas - barmenas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis darbininkas lentpjūvėje, pardavėjas-sandėlininkas, pardavimų
agentė(-as), pašto lydėtojas, personalo atrankos vadybininkė
(-as), personalo vadybininkas (-ė), plataus profilio statybininkas, priėmėjas - surinkėjas, psichologas, sandėlininkas,
sandėlio darbuotojas, siuvėja, (-as), siuvėjas (-a), baldų
aptraukėjas, karkasų surinkėjas, skirstytojas, staklininkas,
stalius, stalius staklininkas, šaltkalvis-remontininkas,
tarptautinių reisų vairuotojas - mechanikas, telemarketingo
specialistas(neįgaliam asmeniui), vadybininkas, (-ė), vadybininkas-pardavėjas, vairuotojas, 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, autovežio vairuotojas CE kategorijų, betonuotojas,
buitinių prietaisų remontininkas, cecho darbuotojas (-a),
darbininkas, darbų vadovas, draudimo konsultantas, E
kategorijos vairuotojas, elektrikas, elektromontuotojai,
gaterininkas, gydytojas odontologas, grindinio klojėjas,
inžinierius, -ė, kūrikas-kiemsargis, kurjeris, mūrininkas,
nekilnojamo turto administratorius (-ė), nekilnojamo turto
agentė (-as), nekilnojamo turto pardavimų administratorė,
nekilnojamo turto vadovas (-ė), NT administratorius /-ė,
NT agentas-brokeris(-ė), NT vadybininkė/-as, odontologo
padėjėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavimų
agentė(-as), paslaugų pardavimo vadybininkas, plataus
profilio statybininkas, projektų vadovas, -ė, rąstininkas,
sandėlininkas, siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas, karkasų
surinkėjas, spaudos išnešiotojas, stalius (baldžius), stogdengys, šaltkalvis remontininkas, tarptautinių pervežimų
vairuotojas, telemarketingo specialistas(neįgaliam asmeniui), traktorininkas, užsakymų vadybininkas (-ė) lenkų k.,
vadybininkas, vairuotojas CE kategorijų, vertėjas, vidaus
plytelių klojėjai, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Visà naudotà þemës ûkio technikà ið Ðvedijos. Techniðkai
tvarkinga. Jurbarko r., tel. 8
601 60 880.

p e r k a
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, ðienoðiaudø presà FORTSCHRITT
454 (vokieèiø g-bos), þolës
smulkintuvà KIR1,5B (su
bunkeriu). Tel. 8 613 98 986.

+Autoservisui reikalingi:
automechanikas, padangø
montuotojas. Tauragë, tel. 8
657 76 007.
+Reikalingas automobilio
këbulø paruoðëjas daþymui,
visos socialinës garantijos.
Arba iðnuomojama darbo vieta. Tauragë, tel. 8 686 64 561.

Tinkuotojas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.

+Reikalingas vairuotojas-darbininkas, turintis C, CE kategorijø vairuotojo paþymëjimà.
Gineikiø k., Ðilalës r., tel. 8
687 42 068.

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

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

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

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.

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

Ieðkau apdailos darbus atliekanèio meistro, darbas su
medþiu ir gipsu Tauragëje.
Tel. 8 674 15 638.
Pieno ûkiui reikalingas
darbininkas-traktorininkas.
Apgyvendiname. Jurbarko r.,
tel. 8 650 62 948.
Reikalinga auklë, turinti darbo patirties darbui su vaikais,
11 mën. berniukui. Tauragë,
tel. 8 638 60 728.
Reikalinga slaugë senyvai,
gulinèiai moteriai, galinti gyventi kartu. Jurbarko r., tel. 8
652 05 748.
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 raðykite, 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 darbuotojas, be
þalingø áproèiø, darbui ûkyje.
Apgyvendiname. Darbas prie
gyvuliø. Ðakiø r., tel. 8 612
59 700.
Reikalingi pjovëjai ir pagalbiniai darbininkai dirbti miðke
visoje Lietuvoje. Tel. 8 605
11 982.

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.

28 m. tvarkingas vaikinas ieðko
bet kokio pagalbinio darbo,
gali dirbti ávairius darbus.
Tauragë, tel.: 8 658 26 718, 8
658 26 718.

Darbas gamykloje Danijoje
(variklių ir metalinių detalių dažymas).
Reikalingas darbštus, tvarkingas,
energingas ir be žalingų įpročių žmogus. Ilgalaikė sutartis. Be įdarbinimo
mokesčių. Atlyginimas visada laiku.
Tel. 8 659 24 127.

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, gali autoservise autoðaltkalviu, padangø montuotoju. Tauragë,
tel. 8 603 87 054.
Vyras ieðko darbo, kapoja
malkas, gali atlikti kitus darbus. Tauragë, tel. 8 630 24 995.
Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tel. 8 654 45 100.
Kloju laminatà, galiu iðpjauti
privatø miðkà. Ðilalë, tel. 8
612 77 924.

+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.
+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.
Brangiai perka ávairø miðkà.
Tel. 8 651 39 039.
Brangiai perkame miðkà visoje
Lietuvoje, dirbame operatyviai, atsiskaitome ið karto. Tel.
8 670 00 784.
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.

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.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá
ir kitus krovinius iki 12 tonø.
Yra kranas. Jurbarkas, tel. 8
676 87 593.
DËL

VERSLO REKLAMOS KREIPTIS

TELEFONAIS:

Klaipëdoje - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje iš rankų
kris net mėgstamiausi darbai,
sunkiai seksis susikaupti.
Įpusėjus savaitei atsivers ne
viena perspektyva - nelengva
bus išsirinkti ir apsispręsti.
Būtų protingiausia pasiimti
laisvą dieną pailsėti, trumpam
nuo visko atitrūkti ir tuomet
imtis veiksmų.
Į problemas
žvelkite paprasčiau ir ramiau,
nesiimkite spręsti vienas pats. Antradienį
kruopščiai planuokite dieną
- išvengsite nemalonių netikėtumų. Trečiadienio įvykiai
gali turėti įtakos jūsų ateičiai.
Savaitės pabaigoje turėsite
šansą palypėti karjeros laiptais. Teks apsispręsti, ar verta
versti gyvenimą aukštyn kojom, ar norite, kad viskas liktų
savo vietose.

ateinanèiai savaitei (10-27 - 11-02)

Savaitė bėgs ramiai ir lygiai. Atsivers nauji profesinės veiklos horizontai. Kolegos gali suvaidinti
svarbų vaidmenį jūsų karjeroje.
Piniginė bus pilna, bet turėsite
ir didelių išlaidų. Antradienį
nepriiminėkite svarbių sprendimų. Savaitės pabaigoje turėsite galimybių atskleisti savo
talentus. Namų reikalai sukels
emocinę įtampą, o vaikams
prireiks jūsų pagalbos.
Pirmadienį neatsisakykite draugiškų pasiūlymų.
Už sąžiningą darbą
būsite įvertintas pagyrimu arba
paaukštinimu. Antradienį daug
malonių ir įdomių akimirkų
suteiks pažintis su naujais žmonėmis ir jų originaliomis idėjomis. Trečiadienį galite tikėtis
draugų pagalbos. Svarbiausius
reikalus verta palikti ketvirtadieniui. Savaitgalį reikėtų rasti
laiko išvykai į užmiestį.

atsisakyti kažko jums brangaus
ar reikalingo dėl kito asmens.
Tą dieną įsigysite naują draugą.
Savaitgalį ilsėkitės su šeima.

Šią savaitę nemėginkite išspręsti
visų problemų iš
karto, nekurkite
toli siekiančių planų ir nepulkite jų įgyvendinti - nieko iš to
neišeis, tik veltui iššvaistysite
jėgas ir nervinsite aplinkinius,
bandydamas juos įtraukti į savo
audringą, bet bevaisę veiklą.
Verčiau užsiimkite konkrečiu
darbu, ir tik juo. Nuo antradienio iškyla didelė grėsmė
privelti klaidų, bet jau ketvirtadienį ir penktadienį pas jus
sugrįš sėkmė.

Jums laikas keisti
elgesį su kolegomis darbe, tuomet
daugelis problemų
išsispręs savaime. Be pykčio
priimkite jums skirtą kritiką
ir pasidarykite iš to išvadas.
Savaitės viduryje pagaliau nuveiksite ilgai atidėliotą darbą.
Penktadienį dalykiniai susitikimai bus sėkmingi. Savaitgalį
laiką leiskite malonioje aplinkoje, kur galite leisti sau kaip
reikiant atsipalaiduoti.

Savaitės pradžioje geriau nepersidirbkite. Galite
atsidurti tokioje
situacijoje, kuri pareikalaus
ypatingos atidos, sugebėjimo
kontroliuoti kiekvieną savo
žodį ar veiksmą. Neskubinkite
įvykių ir nebandykite dirbti
dešimt darbų vienu metu. Antradienį laukite malonios naujienos. Penktadienį gali tekti

Laukia įtempta,
bet daug žadanti
savaitė. Nevenkite
kalbėti, tačiau pasistenkite išgirsti ir pašnekovą.
Įgyvendinti savo planus trukdys
seni stereotipai. Pirmoje savaitės pusėje koją pakišti gali
senos baimės, prietarai ar kaltės
jausmas. Nuo trečiadienio koncentruokitės tik į svarbiausius
dalykus - labai svarbu laiku

išsiveržti į priekį.
Būsite labai
šmaikštus ir turėsite visus šansus
tapti linksmos
kompanijos siela. Ilsėkitės
ir linksminkitės iš širdies.
Savaitės viduryje teks šiek
tiek padirbėti, bet net ir nemaloniausią pareigą sugebėsite
atlikti lengvai ir žaismingai.
Pademonstruokite savo, kaip
komandos lyderio, savybes.
Palankios šios savaitės dienos
- ketvirtadienis ir penktadienis,
bloga - antradienis.
Kaprizingoji fortūna jums šypsosi.
Šią savaitę gausite
įdomios informacijos. Aplinkiniai gali susidomėti
jūsų dalykinėmis savybėmis
arba kūrybiniais sugebėjimais.
Darbe stenkitės laikytis savo
planų, net jei kažkam ir labai
rūpėtų juos pakeisti. Venkite
nesusipratimų, netikslumų ir
apgaulės savaitės pabaigoje.
Imkitės susikaupusių namų
ūkio darbų - jau laikas.
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Savaitės pradžioje veikiausiai nerasite bendros kalbos
su giminaičiais ar
kaimynais. Ne pats tinkamiausias laikas aktyviai veiklai ir
tarnyboje ar versle. Originalus
jūsų požiūris ar siūlomi nestandartiniai darbo metodai
vargu ar bus tinkamai įvertinti.
Netikrumo, nesaugumo jausmas trukdys susikaupti. Turite
patikėti, kad jūsų potencialas
pakankamai didelis ir patiems
rimčiausiems darbams.
Pagalbos šią savaitę stenkitės prašyti tik draugų arba
artimų giminaičių.
Nebijokite aktyviau ginti savo
teises. Pirmadienį susipažinsite
su žmonėmis, kuriems įdomios jūsų problemos. Savaitė
viduryje nepasitikėkite aklai
kolegomis: daugelis jų poelgių
bus paremti asmenine nauda.
Ketvirtadienį būkite dėmesingas pasirašinėdamas svarbius
dokumentus. Penktadienis palankus įvairiausiems darbams,
tik visus juos reikėtų sutvarkyti
iki galo.

JUOKAI

42. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Kraštovaizdis. Moa. Omarai. Tiulis. Po. Tapa. Ag. “Ikarus”. Meti. Kiklopas.
USA. Kita. Neiti. Ti. Etnologija. Aorta. Oi. Kasa. In. Tune. Rn. Tit. Skolinti. Čikaga. Asorti.
Ir. UAB. Vasara. Makas. Siutas. Naira. Aso.
Horizontaliai: Protektorius. Amatininkai. Šapito. Abu. Tra. Al. Boa. Oktava. Vikingai. As.
VA. Keistas. Italija. San. Zigota. Sora. Du. Pi. Ikrai. Gilia. Anot. Siksto. Lima. SA. Irti. Sm.
Ru. Tunika. Opus. Antras. Laosas. Ei. SO.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Pažymėtuose langeliuose: Akli namai be šeimos.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 2 Lt/0,58 Eur. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

84. 58 m. vyras ieðko gyvenimo
draugës rimtam gyvenimui.
Laukia skambuèiø!

Þinomo kritiko paklausë, kuo
skiriasi ðiø dienø romanas nuo
XIX amþiaus romano.
- Senoviniuose romanuose
jaunuolis buèiuoja savo iðrinktàjà
ne anksèiau kaip 150 puslapyje,
- atsakë ðis, - o ðiuolaikiniuose
jau antrame puslapyje gimsta
nesantuokinis vaikas.
*****
Mokytoja per pamoka klausia:
- Kuo norit bûti uþaugæ ?
Petriukas pakelia rankà ir sako:
- Að bûsiu troleibusininkas!
- O kodël, Petriuk?
- Kaip kodël, tai þinoma, kad
zuikiu vaþinëti galëèiau...
*****
- Mûsø komanda ámuðë
fantastiðkà, ástabaus groþio,
nepakartojamà ávartá, á kurá
prieðininkai atsakë trimis atsitiktiniais taikliais smûgiais.
*****
Vyrukas kompanijoje giriasi:
- Protà að paveldëjau ið tëvo...
Kaþkas paklausia:
- Jûs turbût turite labai daug
broliø ir seserø, su kuriais teko
juo dalintis?
*****
Interviu su milijonieriumi:
- Sakykit, kas jums padëjo
uþsidirbti tiek pinigø?
- Kantrybë, tik kantrybë!
- Bet mes juk þinome daugybæ dalykø, kur jokia kantrybë
nepadëtø. Tarkim, jei neðiotum
vandená rëtyje, tai kad ir kiek besistengtum, vandens neprineðtum?
- Kodël gi ne? Tereikia sulaukti
þiemos...

*****
Ðaudymo á taikinius varþybose:
- Petraitis - 9 ið 10.
- Antanaitis - 8 ið 10.
- Jonaitis - Antanaitis...
*****
Uoðvë paskelbia geriausio
þento varþybas.
Vyriausias gráþdamas namo
mato, kad uoðvë eketëje murkdosi. Iðtraukia jà, parneða namo,
apklosto patalais, ápila 100 g ir t.t.
Rytà po langu naujutëlaitis
„Audi“, po valytuvu kortelë
`„Geriausiam þentui. Uoðvë“.
Antrà dienà vël uoðvë eketëj,
jà iðgelbëja kitas þentas. Vël
antklodë, vaistai ir t.t.
Rytà po langu naujas „Opel“,
po valytuvu kortelë „Geram
þentui. Uoðvë“.
Treèià dienà gráþdamas jauniausias þentas mato uoðvæ eketëj
ir galvoja:
`Tai kà, man bus tik koks
„Þigulys“. Priëjæs murkt uoðvæ
po ledu...
Rytà po langu naujutëlaitis
„Mercedes Benz“, po valytuvu
kortelë`„Geriausiam þentui.
Uoðvis“.
*****
Ponia lydi savo vyrà
medþioklëje Afrikoje. Ji nugriebia ið vyro ðautuvà ir taikosi
á bëgantá tiesiog á juos raganosá.
- Ðauk gi, ðauk! - rëkia iðsigandæs
vyras.
- Gerai, - atsako þmona, bet tu turi man paþadëti, kad
nesijuoksi,jei nepataikysiu.

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 25 D. 18 VAL. Plungės
technologijų ir verslo mokyklos
sporto salėje Plungės rajono stalo
teniso mėgėjų asmeniniai šeštadieniniai „reitingavimo“ turnyras.
SPALIO 26 D. 13.30 VAL. Narvaišių kultūros namuose rudens
šventė RUDENS PRIJUOSTĖ.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre valstybinio Baltarusijos šokių ansamblio koncertas.
SPALIO 25 D. 14 VAL. Šiaulių
kultūros centre romansų šventė
„Gyvenimo spalvos“.
SPALIO 26 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Domino“ teatro
premjera „Tiesa“.
SPALIO 26 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja
„Reviu“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 17 VAL. Kėdainių
kultūros centre Romo Dambrausko naujausio albumo „Anapus
tylos“ pristatymo koncertas.
KRETINGOJE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 12 VAL. Kretingos kultūros centre Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro 2
veiksmų baletas vaikams pagal
brolių Grimų pasaką „Snieguolė
ir septyni nykštukai”.
SPALIO 24 D. Kretingos kultūros centre Tradicinės fotografijų
parodos „Lietuvos spaudos fotografija - 2014“ atidarymas Vitražo
salėje.
SPALIO 25 D. 18 VAL. Šventinė
vakaronė „Mūsų ruduo kvepia
obuoliais“ Baublių skyriuje.
SPALIO 26 D. 14 VAL. Kretingos kultūros centre Orkestro
„Vilnius sinfonietta“ koncertas
„Nepaprastoji klasika”.
SPALIO 26 D. 20 VAL. Kretingos kultūros centre šokių vakaras
„Kam per 40“.
SPALIO 27 D. 19 VAL. Linijinių šokių užsiėmimai Kūlupėnų
skyriuje.
SPALIO 28 D. 11 VAL. Senovinių žaidimų popietė Rūdaičių
skyriuje.
SPALIO 29 D. 14 VAL. Literatūrinė popietė „Mets tor daug
dėinū...“, skirta K. Donelaičio
300-osioms gimimo metinėms,
Kretingos M. Valančiaus viešosios
bibliotekos Budrių filiale.
SPALIO 30 D. 15 VAL. Jubiliejinė šventė „55 metai kartu
su skaitytojais“ Kretingos M.
Valančiaus viešosios bibliotekos
Jokūbavo filiale.
SPALIO 30 D. 13 VAL. Kapinių
lankymo akcija „Uždekime žvakutę ant pamiršto kapo“, skirta
Vėlinėms, S. Įpiltyje.
SPALIO 30 D. 13 VAL. Litera-

tūrinė popietė „Prigluskime prie
Dievo širdies“, skirta Vėlinėms,
Kalniškių skyriuje.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SPALIO 25 D. 11 ir 12 VAL.
PREMJERA! Lėlių vaidinimas
kūdikiams „Sapnų pasakėlė – vandenynas“ (rež. Donatas Savickis).
Kūdikiams nuo 4 mėn. ir vyresniems vaikams.
SPALIO 26 D. 11 ir 12 VAL.
PREMJERA! Lėlių vaidinimas
kūdikiams „Sapnų pasakėlė – vandenynas“ (rež. Donatas Savickis).
Kūdikiams nuo 4 mėn. ir vyresniems vaikams.
KAUNE
SPALIO 25 D. 12–17 VAL. Kauno kultūros centre „Tautos namai“
(Vytauto pr. 79) Rudens rankdarbių
diena.
SPALIO 28 D. 18 VAL. Muzikinė-literatūrinė koncertinė programa „F. G. LORCA. LIŪDNIAUSIAS DŽIAUGSMAS“ Kauno
menininkų namuose (V.Putvinskio
g. 56).
SPALIO 29 D. 12 VAL. Tarptautinės pagyvenusių žmonių mėnesio
baigiamasis koncertas.
RASEINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 18 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre konkursas
„Raseinių krašto talentai“.
SPALIO 24 D. 18 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Betygaloje
popietė moksleiviams „Menu mįslę
keturgyslę“.
SPALIO 24 D. 19 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Milašaičiuose padėkos vakaras.
SPALIO 24 D. 19 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Sujainiuose ūkininkų vakaronė „Po sėjos
darbų“.
SPALIO 24 D. 11 VAL. Pramedžiavos bendruomenės namuose
popietė - susitikimas, skirtas pagyvenusių žmonių dienai paminėti „Jau seniai beskambėjo mūsų
daina...“
SPALIO 25 D. 14 VAL. Nemakščių bendruomenės namuose Nemakščių seniūnijos literatų popietė.
SPALIO 25 D. 13.30 VAL. Šiluvos Šv. Mergelės Marijos Gimimo
bazilikoje muzikinis – literatūrinis
koncertas „Aukštyn širdis“.
SPALIO 27 D. 17 VAL. Gervinės
bendruomenės namuose Dariaus
Mickevičiaus darbų (piešimas
pieštuku) parodos atidarymas.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 18 VAL. Kidulių
dvaro rūmuose „Mamų – dukrų
kvarteto“ koncertas.
SPALIO 25 D. 15 VAL. Gelgaudiškio KC tradicinė liaudies
muzikantų šventė „Gelgaudiškio
armonika“.

SPALIO 25 D. 16 VAL. Šakių
KC respublikinis šiuolaikinio
šokio festivalis „Pašėlusiu ritmu 2014“. Šokių kolektyvo
„Viva”15-tas gimtadienis.
SPALIO 25 D. 20 VAL. Sintautautuose Muzikiniai fontanai.
SPALIO 27 D. 18 VAL. Kudirkos Naumiesčio KC Ukrainos
cirko 3D ŠOU.
SPALIO 28 D. 16 VAL. Zyplių
dvare literatūrinis- muzikinis
renginys „S. Nėrei- 110“.
JURBARKE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 18.30 VAL.
Bulvės šventė 2014. Pavidaujo
bendruomenės namuose
SPALIO 24 D. 18 VAL. Jurbarko Kultūros Centre „Domino“
teatro spektaklis „Tiesa“.
SPALIO 25 D. 21 VAL. Klube
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k.
poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
TAURAGĖJE IR RAJONE
SPALIO 25 D. 12 VAL. Skaudvilės kultūros namuose jubiliejinis (penktasis) bendruomenių
teatrų festivalis „Skaudvilės
rampa“.
SPALIO 25 D. 13 VAL. Kunigiškių kultūros namuose tradicinė
kaimo senjorų jubiliatų šventė
„Sustok, akimirka žavinga“
SPALIO 28 D. 16.30 VAL. Pilsūdų kultūros namuose edukacinė
popietė „Vėlinių puokštė“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 18 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Ant
bangos“.
SPALIO 24 D. 19.30 VAL. Šilalės kultūros centre kino filmas
„Nusikaltėlis kūdikio veidu“.
SPALIO 29 D. 18 VAL. Šilalės
kultūros centre Šilalės rajono
savivaldybės kultūros centro 20mečio iškilmės (pakartojimas).
MARIJAMPOLĖJE
IR RAJONE
SPALIO 24 D. 13.30 VAL. Marijampolės kultūros centre LDK
Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kovinės vėliavos įteikimo 20 – mečio iškilmės.
SPALIO 30 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros centre Giedrės
Alenskienės fotoparodos pristatymas I aukštas.
SPALIO 30 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre Pjeras
Šeno. Į SVEIKATĄ!

84-ojo SEZONO PRADŽIA
SPALIO MĖN. REPERTUARAS

24 d. penktadienis 18 val.
Marselis Panjolis DUONKEPIO ŽMONA. Dviejų dalių romantinė istorija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Bilietai: 30
Lt (8,69 €), 25 Lt (7,24 €).
25 d. šeštadienis 18 val.
V. Zabalujevas, A. Zenzinovas GRAŽUOLĖS. Dviejų dalių
gyvenimo būdo groteskas. Rež. A. Dilytė. Bilietai: 25 Lt (7,24
€), 20 Lt (5,79 €), su nuolaida - 12 Lt (3,48 €).
26 d. sekmadienis 18 val.
N. Leskovas LEDI MAKBET IŠ MCENSKO APSKRITIES.
Dviejų dalių spektaklis. Rež. R. Banionis. Bilietai: 30 Lt (8,69
€), 25 Lt (7,24 €), su nuolaida - 15 Lt (4,34 €).
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO GASTROLĖS
www.kdteatras.lt
28 d. antradienis 18 val.
Richard Everett DEMONAI. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius Gytis Padegimas. Bilietai: 30 Lt (8,69 €), 25 Lt (7,24 €), su
nuolaida - 15 Lt (4,34 €).
ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRO
GASTROLĖS www.ach.lt
30 d. ketvirtadienis 19 val.
ANA KARENINA. L. Tolstojaus romano motyvais. Dviejų
dalių šokio spektaklis. Bilietai - visose BILIETAI LT kasose,

www.bilietai.lt ir teatro kasoje.

Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 SPALIS
25 d., šeštadienis, 18.30 val.
Gioacchino Rossini „Sevilijos kirpėjas“.
3 veiksmų komiška opera.
Iki spalio 12 d. bilieto kaina – 23 Lt (6,66 €), vėliau –
32 Lt (9,27 €).
26 d., sekmadienis, 13.00 val.
Bogdanas Pavlovskis „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
2 veiksmų baletas vaikams.
Iki spalio 12 d. bilieto kaina – 14 Lt (4,05 €), vėliau –
20 Lt (5,79 €).
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 24 d. 18 val.
I.Turgenev „Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež.
A.Lebeliūnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 25 d. 18 val.

2014 M. LAPKRITIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Lapkričio 7 d., penktadienis, 18 val. I a. fojė
„Didmiesčio sakmė“. „Urban Trio“ (Latvija): Arvydas Kazlauskas (saksofonai, efektai), Kristaps Krievs (DJ Krii) (plokštelės,
semplų ir ritmo mašinos, kompiuteris), Edgars Raginskis (klavišiniai), Ieva Nagliņa (meninės vizualizacijos realiame laike),
Programoje: Hans Otte, Jacob ter Veldhuis, Karen Tanaka bei
„Urban Trio“ kūryba. Bilietai – 30 Lt ( 8,69 Eur) | Taikomos
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI

GASTROLĖS Kaune! R.Everett „Demonai“, 2-jų veiksmų

2014 M. SPALIS

psichologinė drama. Rež. G.Padegimas. Nacionalinis Kauno

24 D. 12 VAL.
Klaipėdos koncertų salės muzikinis spektaklis
„Merė Popins“. Bilieto kaina 5 Lt (1.45 EUR).
28 D. 18 VAL.
Donato Montvydo koncertas. Bilieto kaina 50 Lt
(14.48 EUR), 30 Lt (8.69 EUR).
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.

dramos teatras, Kaunas.
Spalio 28 d. 18 val.
GASTROLĖS Šiauliuose! R.Everett „Demonai“, 2-jų
veiksmų psichologinė drama. Rež. G.Padegimas. Šiaulių
dramos teatras, Šiauliai.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt
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DËL

VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS :

Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040. Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039,
Jurbarke - 8 683 51000, Taurag
Tauragëj
ëjee - 8 685 00029
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