139 Lt/ 40,26 Eur
109 Lt/ 31,577 Eur

Sutaupote 30 Lt/8,69 Eur

(0,84 Eur)
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Primename, kad „Pliuso“
prenumeratos akcija galioja iki
grodžio 19 d.
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JURBARKAS

LIETUVOJE

Milžiniškas dujovežis į Klaipėdą
atgabeno pirmąsias dujas
Pirmadienio vidurdienį Klaipėdos
uoste šalia Kiaulės nugaros salos
Kuršių mariose sėkmingai prišvartuotas suskystintų gamtinių dujų
(SGD) laivas – saugykla „Independence“, o antradienio rytą per mūsų uosto vartus įplaukė dujas atgabenantis
laivas „Golar Seal“. Tai dar vienas iššūkis visoms uosto tarnyboms.
Iš Norvegijos atplaukusio dujovežio „Golar Seal“ ilgis 280,6 metro, plotis
– 43,40 metro. Laivas atplukdė 107 tūkst. kubinių metrų dujų krovinį. Į laivą-saugyklą specialiomis žarnomis jos bus perpumpuotos maždaug per porą
parų. Tuomet krovinys bus atšaldomas iki 160 laipsnių šalčio temperatūros.
Atgabentu dujų kroviniu bus išbandyti Klaipėdos SGD terminalo įrenginiai.
Bendrovė SGD dujų įsigijo iš Norvegijos bendrovės „Statoil“.
SGD terminalas padės veikti gruodžio pradžioje.

Į NATO pratybas Lietuvoje atvyksta
2,5 tūkst. karių
Į karines pratybas Lietuvoje kitą savaitę atvyks 2,5 tūkst. karių iš aštuonių
NATO šalių, trečiadienį pranešė kariuomenė.
Kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas žurnalistams
sakė, kad tai bus didžiausios šių metų pratybos Lietuvoje, jas NATO išplėtė
reaguodama į įvykius Ukrainoje.
Pratybos „Geležinis kardas 2014“ vyks lapkričio 2-14 dienomis. Jose
dalyvaus kariai iš Čekijos, Estijos, Jungtinių Valstijų, Jungtinės Karalystės,
Kanados, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos ir Vokietijos. Didžiąją dalį 1900 - sudarys Lietuvos kariai.
„Tai rodo, kad geopolitinės situacijos pokyčius ir mūsų reiškiamą susirūpinimą dėl saugumo situacijos regione NATO šalys supranta vis geriau ir vieningiau“, - per spaudos konferenciją Vilniuje sakė Lietuvos kariuomenės vadas.
Pratybos vyks Gaižiūnų ir Generolo Silvestro Žukausko poligonuose.

Po skandalo atsistatydina SAM
viceministras G. Černiauskas
Socialdemokratas Gediminas Černiauskas
atsistatydina iš sveikatos apsaugos viceministro pareigų.
Taip jis apsisprendė praėjus dienai po to,
kai žiniasklaidoje paskelbtas slapta darytas
garso įrašas, kuriame girdėti, kaip viceministras spaudė komisijos nares dėl aukštos
valdininkės paskyrimo.
Pirmadienį Žinių radijas paskelbė slapta darytą garso įrašą, kuriame girdėti,
kaip sveikatos apsaugos viceministras socialdemokratas G.Černiauskas kritikuoja komisijos nares, kodėl konkursą į Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos vadovo postą laimėjo sveikatos apsaugos ministrės
patarėja Nora Ribokienė. Išvadinęs ją necenzūriniais žodžiais, G.Černiauskas
kalba, jog premjeras siūlęs kitą kandidatę, partijos kolegę Viliją Vertelienę ir
mainais už tai būtų neuždaręs tarnybos.

Mirė rašytojas R. Granauskas
Eidamas 76-uosius mirė lietuvių rašytojas
Romualdas Granauskas.
Rašytojas mirė Vilniuje, ligoninėje, BNS patvirtino Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas
Antanas A.Jonynas. Rašytojas pastaruoju metu
sunkiai sirgo.
Prozininkas, eseistas, dramaturgas R. Granauskas gimė 1939 metais Mažeikiuose. R.
Granauskas 1958 m. baigė Sedos darbo jaunimo
mokyklą. 1968–1970 m. dirbo laikraščio „Mūsų
žodis” ir žurnalo „Nemunas” redakcijose. Taip
pat dirbo statybininku, šaltkalviu, radijo korespondentu, mokytojavo Mosėdžio vidurinėje mokykloje.
2013 metais rašytojo knygą „Šventųjų gyvenimai“ Lietuvos literatūros ir
tautosakos institutas išrinko kūrybiškiausia metų knyga. Rašytojo autobiografinė knyga „Trečias gyvenimas“ yra tarp pretendentų tapti 2014 m. „Metų
knyga“ suaugusiųjų knygų kategorijoje.

Siūlo vėlinti pareigūnų ir karių
išėjimą į pensiją
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė socialdemokratė Kristina Miškinienė įregistravo pataisas, siūlančias vėlinti pareigūnų ir karių pensijas.
Parlamentarė pataisas argumentuoja tuo, kad pastaruoju metu smarkiai
daugėja pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2010 metais vidaus reikalų sistemoje pensijas gaunančių
pareigūnų buvo 10 981, o 2013 - jau 13 350. Atitinkamai didėjo ir valstybės
biudžeto lėšų poreikis tokioms išmokoms.
Siekiant nepažeisti šiuo metu tarnaujančių pareigūnų ir karių teisėtų lūkesčių,
K.Miškinienė siūlo naujam teisiniam reglamentavimui taikyti pereinamąjį
penkerių metų laikotarpis: nuo 2015 metų sausio 1 dienos tarnybos laikas
pensijai skirti kasmet būtų didinamas vienais metais, kol 2020 metų sausio 1
dienos pasieks 25 metus.
Pagal VRM pataisas, vėlesnė pensija numatoma tik naujiems - nuo 2015-ųjų
į tarnybą priimtiems - pareigūnams ir kariams.
Šaltinis: Delfi.lt

SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
(JRT) KVIEČIA SIŪLYTI KANDIDATUS
JAUNIMO NOMINACIJOMS GAUTI
Jaunimo apdovanojimų nominacijos: 1. Jaunimo lyderis. 2. Jaunimo iniciatyva. 3. Jaunimo
renginys. 4. Jaunimo partneris. 5. Jaunimo grupė. 6. Jaunimo savanoris.
Siūlymai priimami iki š. m. lapkričio 20 d. Kviečiame adresu http://goo.gl/forms/Hpnv7YjkAi
užpildyti anketą. Nuo š. m. gruodžio 1 d. kandidatai bus pateikiami internetiniam balsavimui.
Nominantų atranką vykdys ir rezultatus tvirtins Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų
taryba (JRT).

TAURAGĖS R.

DAUGLAUKIO KULTŪROS NAMUOSE – SIAUBO
KAMBARYS
Pastaruoju metu Lietuvoje vis daugiau žmonių spalio 31 dieną švenčia
siautulingą ir bauginančią Helovino šventę. Nors yra ir ją kritikuojančių, ypač todėl kad tokie renginiai vyksta prieš pat Visų šventųjų dieną
šiandien ir ryt Tauragės rajono Dauglaukio kultūros rūmai ketvirtą kartą
virs Siaubo kambariu, su šiurpinančiais vaizdais ir šviesos ir garso
efektais. Helovino šventės pramogas ne tik savo bendruomenei, o ir
visiems kas tik netingi atvažiuoti ir jaučiasi drąsūs patirti stingdančius
nuotykius entuziastingų jaunuolių ketvertas – Diana, Gabrielė, Monika ir Vidas rengia nuo 2010-ųjų. Anot, vieno iš organizatorių, Vido
kambaryje apsilanko, ne tik jaunimas, bet ir suaugę žmonės.
Siaubo kambariui jaunuoliai kasmet per Helovino šventę sugalvoja vis naują temą. Šiųmečio „Siaubo kambario“
tema – morgo darbuotojo namai. Siaubo kambarys Dauglaukio kultūros namuose veiks spalio 31 ir lapkričio 1
dienomis nuo 18 valandos. Durys bus atviros kol bus lankytojų.

ŠILALĖ

ŠILALIŠKĖ – KONSTITUCIJOS EGZAMINO
NUGALĖTOJA
Spalio 28 dieną Prezidentūroje buvo apdovanoti Konstitucijos egzamino
nugalėtojai. Piliečių, neturinčių teisinio išsilavinimo, grupėje pirmąją
vietą užėmė Savivaldybės Personalo ir ūkio skyriaus vyr. specialistė Geda
Čėsnaitė. Jai atiteko europarlamentaro Zigmanto Balčyčio įsteigtas prizas – kelionė į Briuselį. Tarp nugalėtojų pateko ir Upynos Stasio Girėno
vidurinės mokyklos auklėtinis Povilas Valteris, kuris užėmė trečiąją vietą
8-10 klasių kategorijoje.
Apdovanojimo ceremonijos metu geriausiai atlikusiems Konstitucijos
egzamino užduotis Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė po Konstituciją
su savo parašu, o teisingumo ministras Juozas Bernatonis – vardines padėkas, rašiklius ir egzamino partnerių
įsteigtas dovanas.

ŠILUTĖ

PAS MERĄ LANKĖSI SVEČIAS IŠ VOKIETIJOS
Šiandien pas Savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį lankėsi Vokiečių-lietuvių
bendrijos iš Beveršteto (Vokietijos) pirmininkė Gertruda Moizer (Gertrud
Moiser). Svečią palydėjo šilutiškės G. Stungurienė ir A. Petrošienė.
Bendrija įkurta 2006 m. Vokietijoje, turint tikslą plėtoti dviejų šalių - Lietuvos
ir Vokietijos - kultūrinius ryšius ir bendradarbiauti miestų bendruomenėms.
Pirmininkė Gertruda Moizer daug dėmesio skiria Šilutės kraštui, jo kultūriniam
gyvenimu, domisi pamaryje gyvenančiais žmonėmis, jų problemomis. Ponia
Gertruda intensyviai domėjosi Šilutės liuteronų evangelikų senosiose kapinėse
esančia koplytėle, Kintų evangelikų-liuteronų bažnyčiai yra padovanojusi vargonus. Per visą bendradarbiavimo
laikotarpį įvyko daug renginių tiek Šilutėje, tiek Vokietijoje, kur aktyviai dalyvavo ankščiau minėtos bendrijos
nariai.

ŠAKIŲ R.

KOLEKTYVINĖS PARODOS „33“ ATIDARYMAS
Spalio 31 d. 15 val. Zanavykų muziejuje organizuojamas labdaros renginys. 15 val. - kolektyvinės parodos
„33“ (Živilė Unguvaitytė (fotografija); Dovilė Stasiulytė (tapyba) Živilė Žičkutė (videolizacija) atidarymas;
16 val. - Domanto Razausko koncertas.
Įėjimas į renginį - minimali auka (10 Lt). Surinktos aukos skiriamos labdaros valgyklai.

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 iki lapkričio 10 dienomis. Laukiame įstaigų,
įmonių, organizacijų kolektyvų, bendruomenių, daugiabučių
namų savininkų bendrijų, nevyriausybinių organizacijų, šeimų
ir kiekvieno gyventojo.
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@marijampole.lt.
Konkurso dalyviai bus apdovanojami Marijampolės savivaldybės ir rėmėjų įsteigtais prizais.
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RASEINIAI

TALENTŲ PAIEŠKOS
Raseinių rajono kultūros centre vyko tradicinės Raseinių krašto talentų „paieškos“, į
kurias rinkosi atlikėjai, juos palaikantieji bei žiūrovai iš viso rajono. Iš viso dalyvavo
20 atlikėjų bei kolektyvų. Renginį savo daina pradėjo praeitų metų nugalėtoja Austėja
Krivickaitė.
Konkursą „Raseinių krašto talentai 2014“ ir UAB „Danspin“ įsteigtą pagrindinį
piniginį prizą laimėjo Raseinių meno mokyklos instrumentinis ansamblis: Lyja Germanavičiūtė (smuikas), Vėja Germanavičiūtė (fortepijonas) ir Audrius Germanavičius
(gitara), mokytojai: Jolanta Turčinskienė, Audrius Germanavičius ir Laisvida Juodytė.
Antrosios vietos laimėtojais tapo Aušros Jukilaitienės vadovaujamas Raseinių kultūros centro šokių kolektyvas
„Nuotaika“, trečiosios vietos buvo paskirtos dvi – Lauros Balserienės vadovaujamos šokių studijos „Svajonė“ duetui
Mildai ir Ervinai už šokį „Svajonė“ ir Raseinių Šaltinio progimnazijos mokinei Sandrai Stonytei už turkišką šokį.

KAUNAS

NAUJOS BIOKURO ELEKTRINĖS STATYBOS
PRADŽIĄ PASKELBĖ ROBOTAS
Vokietijos energetikos grupei priklausanti bendrovė „Danpower Baltic“ šį antradienį
Kaune iškilminga atminimo kapsulės įkasimo ceremonija pradėjo biokuro kogeneracinės elektrinės statybas. Tai - pirmoji elektrinė Kaune, iš biokuro gaminsianti ne tik
šilumą, bet ir elektros energiją, todėl galėsianti pasiūlyti dar mažesnę šilumos kainą
miesto gyventojams. Į jėgainę bus investuoti 86 mln. litų.
Elektrinė iškils Kaune, Taikos prospekte, jos galingumas sieks 20 MW šilumos ir 5
MW elektros gamybos galios. Elektrinėje montuojamą sudėtingą kogeneracijos įrangą
simbolizavo kapsulę į katilinės pamatus padėjęs įleisti Kauno technologijos universiteto sukurtas robotas.
Netrukus iškilsianti kogeneracinė elektrinė yra pirmoji Vokietijos Hanoverio savivaldybei priklausančios energetikos
bendrovės „Stadtwerke Hannover AG“, dirbančios su prekės ženklu „Enercity“, investicija Lietuvoje per kontroliuojamą antrinę įmonę „Danpower GmbH“.

ŠIAULIAI

Į „SVEIKATINGUMO MIESTELĮ“ ŠIAULIEČIAI
KVIEČIAMI ATEITI NE TUŠČIOMIS
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia šiauliečius
susimąstyti apie sveikatą, supančią aplinką bei jos poveikį sveikatai. Net 20 proc.
įtakos sveikatai turi aplinka, kurioje žmogus gyvena, todėl svarbu, kad jis gyventų
bei dirbtų sveikoje aplinkoje. Ketvirtadienį, spalio 30 d., nuo 13 iki 17.00 val. prekybos ir pramogų sostinėje „Akropolis“ įsikurs „Sveikatingumo miestelis“, kuriame
dalyvauti Biuras pakvietė keletą sveikatos įstaigų ir organizacijų.
„Į „Sveikatingumo miestelį“ jokiu būdu neateikite tuščiomis. Kviečiame atsinešti
daiktus, kurie, jūsų manymu gali būti radioaktyvūs, tai senoviniai rankiniai laikrodžiai, įvairūs daiktai, įsigyti sendaikčių turguose. Atsineškite ir maisto produktų (pvz., grybų, uogų), net statybinių
medžiagų (pvz., plytą, žvyro, smėlio, akmenų ir kt.), nes Radiacinio saugos centro atstovai atsivežtais matavimo
prietaisais išmatuos šių daiktų galimą radioaktyvumą, pakomentuos gautus rezultatus“, - ragina biuro visuomenės
sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Loreta Ručinskaitė.
Šiaulių universiteto Sveikatos studijų katedrą atstovaujantys studentai parengė ne tik studijų pristatymą, bet ir
nuotaikingą siurprizą – „Studentų mankštos pasaką“. Jaunimas pasirodys 14.00 ir 16.00 val.
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Maskvoje gedima Stalino laikų
aukų – tūkstantinė minia prie KGB
rūmų
Tūkstančiai rusų trečiadienį susirinko
prie buvusių Sovietų Sąjungos KGB
rūmų Maskvos centre į kasmetinį
renginį paminėti dešimtis tūkstančių
Stalino represijų aukų.
Jau aštuntą kartą ši akcija, pavadinta
Pavardžių sugrąžinimu (Vozvraščenije
imion), vyko 12 valandų, prasidėjusi
10 valandą ryto prie akmens, atvežto
iš Rusijos šiaurės vakaruose Baltojoje jūroje esančių Solovkų salų, kur
1923 metais buvo įkurta pirmoji Gulago sistemos įkalinimo stovykla.
Akcija rengiama politinių represijų aukų Sovietų Sąjungoje minėjimo
išvakarėse.
Minėjimo dalyviai paeiliui nesustodami skaito iš sąrašo Stalino pakalikų
nužudytų asmenų pavardes. Šiame sąraše nurodytas sušaudytųjų amžius,
profesija ir egzekucijos data.

Mirė Zambijos prezidentas
Mirė Zambijos prezidentas Michaelas Sata. Tai patvirtino vyriausybės
sekretorius Rolandas Msiska, praneša agentūra „Reuters“.
77 metų prezidentas antradienio vakarą mirė Londone, kur buvo gydomas. Lydimas šeimos narių, jis į Didžiąją Britaniją gydytis atvyko
prieš dešimt dienų.
Jau kurį laiką buvo kalbama, kad prezidentas sunkiai serga. M. Sata dar
dalyvavo rugsėjį vykusiuose JT Generalinės Asamblėjos visuotiniuose
debatuose, tačiau planuotos kalbos nepasakė. Po to jis dingo iš viešumos.
M. Sata Zambijai vadovavo nuo 2011 metų. Prieš išvykdamas gydytis į
Londoną jis savo įgaliojimus perdavė gynybos ministrui Edgarui Lungu.

A. Jaceniukas po rinkimų pergalės
tikisi likti premjero poste
Arsenijus Jaceniukas trečiadienį užsiminė, kad tikriausiai liks
Ukrainos premjero poste po jo
partijos triumfo sekmadienį įvykusiuose parlamento rinkimuose.
Beveik baigus skaičiuoti balsalapius buvo paskelbta, kad
jo Liaudies frontas, gavęs kiek
daugiau nei 22 proc. balsų, vis dar šiek tiek lenkia prezidento Petro
Porošenkos politinę grupę.
A.Jaceniukas patvirtino, kad likęs premjero poste tikėtųsi glaudaus
bendradarbiavimo su P.Porošenka.

KLAIPĖDĄ PUOŠ MILIJONUS LITŲ
KAINUOSIANTIS FONTANAS

Laisvi Tuniso rinkimai reiškia
„arabų pavasario“ vilties spindulį

Klaipėdos miesto tikslinėje teritorijoje esančio Jono kalnelio platesnio pritaikymo miestiečių poreikiams vizijos
planai sparčiai juda į priekį. Trečiadienį miesto vadovams pristatyti keli variantai, kaip Jono kalnelį būtų galima
pagyvinti, įrengiant fontaną.
Laikino fontano šou klaipėdiečiai ir miesto svečiai jau galėjo pasidžiaugti šiųmetinės Jūros šventės metu.
Fontano įrengimas su nuotolinio valdymo sistema galėtų kainuoti nuo 1,5 mln. iki 4,5 mln. litų. Visi fontano įrengimo darbai būtų finansuojami iš ES lėšų. Priklausomai nuo sudėtingumo ir funkcionalumo, fontanas galėtų būti nuo
paprasčiausio sinchronizuoto muzikinio fontano iki kryptinio dinamiškumo srovėmis papildyto ar net lazerio pagalba
projektuojančio vaizdus ant vandens ekrano.
Fontano projektavimo ir rengimo darbai truktų maždaug vienerius metus, todėl planuojama, kad Jono kalnelyje
toks įrenginys galėtų atsirasti 2016 m. arba vėliausiai 2017 m.

Užsienio stebėtojai prieš Tuniso rinkimų rezultatų paskelbimą trečiadienį gyrė „laisvą“ balsavimą, po kurio islamiška partija pripažino pralaimėjimą ir kuris suteikė vilčių dėl taikaus valdžios perdavimo „arabų
pavasario“ lopšyje.
Islamiška partija „Ennahda“, kuri šiai Šiaurės Afrikos valstybei vadovavo po 2011 metų revoliucijos, pasveikino savo pasaulietišką varžovę
„Nidaa Tounes“, kuri tikriausiai bus didžiausia partija parlamente.
„Ennahda“ paragino savo šalininkus švęsti „demokratiją“ ir šimtai
žmonių, nepaisydami pralaimėjimo, buvo susirinkę prie jos būstinės
sostinėje Tunise.
Kadangi nė viena partija tikriausiai negaus visiškos daugumos, dar
prieš rezultatų paskelbimą prasidėjo politinės derybos.
„Nidaa Tounes“ lyderis Beji Caidas Essebsi, 87 metų Tuniso politikos
veteranas, žadėjo formuoti koaliciją su kitomis partijomis ir vesti šalį
į priekį.

PLUNGĖ

JOMARKO ŠURMULYS PLUNGĖS SENAMIESČIO
AIKŠTĖJE
Spalio 25 dieną nuo 12 val. Plungės kultūros centras kvietė į teatralizuotą Didįjį Plungės
jomarką Senamiesčio aikštėje. Jomarke prekiavo apie 70 prekybininkų, tautodailininkų
bei amatininkų, kurie buvo atvykę iš visos Lietuvos: Kėdainių, Biržų, Kuršėnų, Jonavos,
Palangos, Mažeikių, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, Kaišiadorių, Radviliškio ir kitų
miestų. Jomarko metu buvo galima įsigyti nuo taikomosios dailės ir vaizduojamojo
meno dirbinių, papuošalų iš žalvario, dekoratyvinių medelių, veltinių, rankų darbo
aksesuarų, keramikos dirbinių iki tautinio paveldo duonos, pyragų, bandelių, mėsos
gaminių bei naminių sūrių, kermošinių meduolių, riestainių ir ...
Renginyje dalyvavo ir gerą nuotaiką Jomarko lankytojams dovanojo Plungės kultūros centro meno kolektyvai: renginių vedimo ir organizavimo klubas „Menadė“, folkloro ansamblis „Gondinga“, jaunimo vokalinė grupė „Hello“,
liaudiškos muzikos kapela, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Mažasis suvartukas“, vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapela „Žirginėliai“, šokių ir dainų ansamblis „Suvartukas“, vokalinis ansamblis bei vaikų ir jaunimo
tautinių šokių ansamblis „Žirginėliai“!

ŠILUTĖS R.

„MES UŽ ŠVIESĄ 2014“
Magiška moliūgų – žibintų šviesa Šviekšnos parke spalio 31 d. Kviečia visus atsinešti moliūgą. Teatralizuotos šventės atidarymas 18.30 val. Žibintų iš moliūgų kūrybinės dirbtuvės nuo 12 val. Bus skanėstai ir suvenyrai iš moliūgų.

Britanijos valdančioji koalicija
nesugebėjo priimti įstatymo dėl ES
narystės referendumo
Pastangos priimti teisės aktą, susijusį su planuojamu referendumu dėl
Didžiosios Britanijos narystės Europos Sąjungoje (ES) žlugo antradienį,
o abi koalicinės vyriausybės partijos kaltino viena kitą.
Projektas, pasiūlytas premjero Davido Camerono Konservatorių partijos
įstatymų leidėjo Bobo Neillo (Bobo Nilo), turėjo užtikrinti, kad bet kuri
vėlesnė vyriausybė privalėtų surengti tokį referendumą 2017 metais.
Anksčiau šį mėnesį tas įstatymas įveikė pirmąją kliūtį, bet partijoms
nesugebėjus susitarti jis negalės būti pateiktas balsavimui Bendruomenių
Rūmuose.
Spaudžiamas didėjančio euroskeptiškos Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partijos (UKIP) populiarumo prieš ateinančių metų gegužę
vyksiančius rinkimus, D.Cameronas žadėjo iš naujo derėtis dėl Britanijos
narystės Bendrijoje, o vėliau surengti referendumą.
Šaltinis: Delfi.lt
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Medienos ar šiaudų granulės - kuo LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJA PATARIA:
šildytis pigiau ir patogiau?
NEVERTA SKUBĖTI KEISTI LITŲ PIRMOSIOMIS
2015 METŲ DIENOMIS
Žiema ir šaltasis metų laikas jau ant

nosies, todėl vis daugiau privačių namų
savininkų suskumba dairytis į įvairias
pigesnio šildymo alternatyvas. Viena
jų – biokuro katilai.
Prekyboje galima rasti pačių įvairiausių
katilų – lietuviškų, čekiškų, lenkiškų, jie
dažniausiai skiriasi ne tik kaina.
Atsižvelgiant į vidutinę rinkos kainą,
skirtumas tarp medžio ir šiaudo granulių kainos yra bemaž du kartai. Tad
esant tokiam kainų skirtumui per vienerius metus galima sutaupyti net apie
tūkstantį litų.
Paprasčiausių granulinių katilų kainos parduotuvėse prasideda maždaug
nuo 7 tūkstančių litų. Žinoma, universalus biokuro katilas atsieis šiek tiek
brangiau – jų kainos prasideda nuo 10 tūkstančių litų. Visada verta pasiteirauti,
ką iš tiesų gali katilas, ar jis atsparus biokurui su priemaišomis. Tai svarbu,
jei norite sutaupyti.
Įvairūs skelbimai internete nurodo, jog šiuo metu medžio granulių tonos
rinkos kaina svyruoja tarp 680-750 litų, šiaudo – tarp 350-450 litų. Pavyzdžiui,
150 kvadratinių metrų namui vidutiniškai reiktų apie 5 tonų medžio granulių
visam žiemos sezonui. Tuo metu šiaudo granulių tam pačiam laikotarpiui
reikės kiek daugiau nei 6 tonų, priklausomai nuo šiaudo kilmės. Tačiau, atsižvelgiant į vidutinę rinkos kainą, skirtumas tarp medžio ir šiaudo granulių
kainos yra bemaž du kartai. Tad esant tokiam kainų skirtumui per vienerius
metus galima sutaupyti net apie tūkstantį litų.
Šiaudas turi mažiau kalorijų ir daugiau pelenų. Jei jau pasirinkote katilą,
kuris gali deginti ir šiaudų granules, atkreipkite dėmesį, jog pelenus puikiai
galima panaudoti ne tik kaip trąšą, bet ir vietoj smėlio lyginant kelio dangą.
Pagal Eimanto Mikšio str., www.GRYNAS.lt

TEMA

Lietuvos mokyklose – mokytojų
tinklaraščių atgimimas
Matematikas, KTU gimnazijos direktorius Bronislovas Burgis savo tinklaraštyje „Burgis.lt“ dalijasi geriausiais
matematikos uždavinių pavyzdžiais ir
džiaugiasi, kad tinklaraštis jam padeda
palaikyti ryšį su mokiniais. Vienas iš
tinklaraščio privalumų, kurį pastebi
B.Burgis, yra tas, kad bet kuris mokinys
per tinklaraštį gali pasikalbėti su gimnazijos direktoriumi neišsiduodamas, kas toks jis yra. Taip paliečiamos temos,
apie kurias „gyvai“ kalbėtis kuklesniems mokiniams gali būti nedrąsu.
Geografijo mokytojo iš Telšių Tomo Ubarto tinklaraštyje „Altajus.net“
įkvėpimo mokytis semiasi ne tik mokiniai – jį skaito ir šio mokytojo visiškai
nepažįstantys ir su mokykla jokio ryšio neturintys žmonės, kuriems tiesiog
patinka sekti T.Ubarto įrašus švietimo temomis.
Šiuo metu Lietuvoje vykstantys nemokami skaitmeniniai mokymai pedagogams „Samsung Mokykla ateičiai“ paskatino mokytojus atsigręžti į
nenaują, bet mokytojui ir visai mokyklos bendruomenei labai naudingą įrankį, kurio galimybių daugelis mokytojų vis dar neišnaudoja – tinklaraščius.
Daugiau nei šimtas mokymuose „Samsung Mokykla ateičiai“ dalyvaujančių mokytojų ir mokyklų vadovų iš visos Lietuvos savo tinklaraščius
jau susikūrė ir dabar žengia pirmuosius jų pritaikymo profesinėje srityje
žingsnius. M.Breiva neabejoja, kad jei ne visi, tai bent jau nemaža dalis
mokytojų, atradę ir patys išbandę visus tinklaraščio pranašumus, jų rašymą
tęs ir pasibaigus mokymams.
Info: Technologijos.lt

NAUDINGA ŽINOTI

Viešbučio apgyvendinimo paslaugas
galės teikti ir gyventojai
2014 m. spalio 22 d., Klaipėda. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių
inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI) informuoja, kad nuo šių metų lapkričio 1 d.
įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos
turizmo įstatymo redakcijai, viešbučio
apgyvendinimo paslaugas galės teikti
tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys.
Viešbučio paslaugų veikla galės būti vykdoma įregistravus individualią
veiklą su pažyma.
Norint registruoti šią veiklą, gyventojas mokesčių administratoriui
turi pateikti įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą prašymo formą
REG812. Prašymą paprasčiausia pateikti prisijungus prie e. VMI portalo,
autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI ar kitu būdu - išsiųsti
paštu ar tiesiogiai įteikti atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją
(toliau – AVMI) pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba tą padalinį, kurio
aptarnaujamoje teritorijoje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta.
Gyventojui pateikus reikiamą prašymo formą laikoma, kad jis informavo
mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią veiklą. Tuo
metu AVMI, gavusi gyventojo prašymą, parengia individualios veiklos
vykdymo pažymą. Šios pažymos duomenys kartu su kitais gyventojo
duomenimis, esančiais registravimo registre, iškart skelbiami Mano VMI.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos
bankas, komerciniai bankai, „Lietuvos pašto“ skyriai ir kai kurios
kredito unijos pradės nemokamai
keisti grynaisiais laikomus litus į
eurus. Lietuvos bankų asociacija
gyventojams, kurie norės keisti
grynuosius pinigus, siūlo be būtino reikalo neskubėti – 343 bankų
padaliniuose valiuta bus keičiama
iki birželio 30 d., o 89 padaliniuose
– visus 2015 metus.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos
bankas, komerciniai bankai, „Lietuvos pašto“ skyriai ir kai kurios
kredito unijos pradės nemokamai
keisti grynaisiais laikomus litus į
eurus. Lietuvos bankų asociacija
gyventojams, kurie norės keisti
grynuosius pinigus, siūlo be būtino reikalo neskubėti – 343 bankų
padaliniuose valiuta bus keičiama
iki birželio 30 d., o 89 padaliniuose
– visus 2015 metus.
Lietuvos bankų asociacija atidžiai stebėjo, kaip vyko euro
įvedimas Estijoje ir Latvijoje.
Pasak asociacijos vadovo Stasio
Kropo, eilės prie bankų Latvijoje
2014 metų pradžioje buvo ilgesnės
nei Estijoje. Mat nors estai eurą
įsivedė 2011-aisiais, jau tuomet
dauguma pastarosios šalies gyventojų pinigus laikė sąskaitose,
kur kronos automatiškai buvo
pakeistos į eurus.
„Pas mus, kaip ir Latvijoje, grynųjų pinigų apyvartoje labai daug,
todėl šiek tiek nerimaujame, kad
didžioji dalis klientų gali plūste-

lėti pačioje 2015-ųjų pradžioje.
Žinoma, be to neišsivers smulkieji
verslininkai, kuriems būtinai reikia
nedidelių sumų grynaisiais. Tačiau
kitus gyventojus, turinčius santaupų grynaisiais, raginame neskubėti.
Išsikeisti juos į eurus bus galima ir
gerokai vėliau“, – sakė S. Kropas.
Liepos viduryje šalies komerciniai bankai su Lietuvos banku
pasirašė Memorandumą, pagal kurį
komerciniai bankai yra įsipareigoję
intensyviausiu valiutos keitimo
laikotarpiu prailginti klientų aptarnavimo padalinių darbo laiką.
Taip pat numatyta jau sausio 1 d.
antrojoje pusėje bei artimiausią
savaitgalį (sausio 3-4 d.) sudaryti
sąlygas klientams pasikeisti grynuosius litus į eurus.
Tam jau dabar bankams tenka
specialiai apmokyti darbuotojus,
kad dirbant dviejų valiutų režimu nesumažėtų darbo greitis ir
nesusidarytų klientų eilės. Taip
pat tenka nuomotis ir papildomos
įrangos: pavyzdžiui, toli gražu ne
kiekviename banko padalinyje iki
šiol būdavo monetų skaičiavimo
aparatai, kurių nuo kitų metų pradžios būtinai reikės.
„Nors bankai aktyviai vykdo
šiuos pasirengimo grynųjų pinigų
keitimui darbus, nenorintiems
gaišti laiko visgi patariame litus
dar šiais metais padėti į banko
sąskaitą, kur jie sausio 1 d. nemokamai automatiškai bus pakeisti į
eurus“, – teigė S. Kropas.
Grynieji pinigai be jokio mo-

kesčio bus keičiami nuo 2015 m.
sausio 1 d. 690 keitimo vietų. 343
komercinių bankų padaliniuose
litai į eurus bus keičiami iki 2015
metų birželio 30 d., o 89 padaliniuose – iki 2015 metų gruodžio 31
d. Iki kovo 1 dienos neatlygintinai
litus į eurus keis 330 Lietuvos
pašto filialų ir vienuolikos kredito
unijų 14 keitimo vietų.
Tuo tarpu Lietuvos bankas litus į
eurus keis neribotą laiką, tad užsilikusius litus bus galima nemokamai konvertuoti į eurus bet kada.
„Laiko tikrai bus pakankamai,
todėl nebūtina skubėti pirmosiomis metų dienomis. Taip nesusidarys bereikalingos eilės, nereikės
gaišti laiko“, – patarė Lietuvos
bankų asociacijos vadovas S.
Kropas.
Nuo 2015 metų sausio 1 d. euras
pakeis litą neatšaukiamu kursu: 1
euras – 3,45280 lito. Žemėlapis
su nemokamo pinigų keitimo vietomis skelbiamas Lietuvos banko
interneto svetainėje ir specialiai
euro įvedimui skirtoje svetainėje
www.euras.lt, informaciją apie
keitimo vietas taip pat galima sužinoti paskambinus nemokama euro
konsultavimo linija 8 800 34528.

AKTUALIJA

KITĄMET DIDĖS NEDARBO IŠMOKA, LIGOS
PAŠALPA BEI PENSIJOS
2015-ieji metai atneš teigiamų
pokyčių Lietuvos gyventojams. Nuo
Naujų Metų didėja nedarbo išmokos
bei ligos pašalpos, be to, kitąmet
numatyta didinti pensijas, bus tęsiamas šiemet prasidedantis per krizę
sumažintų pensijų kompensavimas.
Nuo sausio nedarbo išmoka galės
siekti 1041 litą
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 Lt (301, 67 EUR).
Šis dydis vėl galės siekti iki 70
proc. Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų
dydžio.
Iki šių metų pabaigos galiojančiame Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajame
įstatyme nustatytas ribojimas nedarbo socialinio draudimo išmokos
maksimaliam mėnesiniam dydžiui
– šis dydis negalėjo siekti daugiau
nei 650 Lt.
Nedarbo išmokų didinimui iš
valstybės biudžeto 2015 metais
papildomai prireiks 130 mln. litų.
Ligos pašalpos didės nuo 40 iki
80 procentų
Šiuo metu Seimui pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
siūlymas ligos pašalpas didinti iki 80
proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Siekiant suvienodinti ligos pašalpos dydį visu ligos laikotarpiu,
siūloma didinti pašalpos, mokamos
už trečią – septintą nedarbingumo

dienas, dydį nuo 40 iki 80 proc.
pašalpos gavėjo buvusio darbo
užmokesčio.
Nuo 2009 m. gegužės 1 dienos iš
„Sodros“ biudžeto lėšų nuo trečiosios iki septintosios (įskaitytinai)
laikinojo nedarbingumo dienos
mokama 40 proc., o nuo aštuntosios
laikinojo nedarbingumo dienos – 80
proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos pašalpa.
Pirmųjų dviejų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų apmokėjimo iš darbdavio lėšų tvarka nėra
tikslinama.
Pašalpas padidinus iki 80 proc.,
iš „Sodros“ biudžeto papildomai
reikės apie 115,4 mln. litų.
Startuos pensijų kompensavimas
Dar šių metų pabaigoje bus pradėtos kompensuoti 2010-2011 metais sumažintos senatvės ir netekto
darbingumo (invalidumo) pensijos.
Šiais metais bus išmokėta 20 proc.
apskaičiuotos nepriemokos. 2015
ir 2016 m. numatyta išmokėti po
40 proc. sumos, išmokant po lygią
šio dydžio dalį kiekvieną ketvirtį.
Tais atvejais, kai visa apskaičiuota nepriemoka neviršija 100 litų,
ji bus išmokėta visa, neskaidant
dalimis, šių metų pabaigoje.
Pensijų nepriemokas gaus visi
asmenys, kuriems senatvės ir
netekto darbingumo (invalidumo)
pensijos buvo sumažintos – ir
dirbusieji, ir nedirbusieji. Tačiau
dirbusieji gaus tik tą nepriemokos
dalį, kuri susidarė dėl Vyriausybės
patvirtinto mažesnio draudžiamųjų
pajamų dydžio.
Visi nepriemokas gausiantys
asmenys apie paskaičiuotas indi-

vidualias sumas bus informuoti
asmeniškai paštu šį rudenį. Rašyti
prašymo dėl nepriemokų išmokėjimo nereikia.
2014 m. numatoma išmokėti apie
90 mln. litų, o viso kompensavimui
reikės 450 mln. litų.
Iš viso kompensavimas palies
beveik 0,5 mln. senatvės ir netekto
darbingumo pensijų gavėjų.
Didės pensijos
Atsižvelgiant į esamą ir įvertinus
planuojamą „Sodros“ biudžeto
finansinę padėtį, planuojama nuo
2015 m. liepos 1 d. didinti pensijas.
Tiek bazinės pensijos, tiek einamųjų metų draudžiamųjų pajamų
dydžius planuojama didinti po 3
eurus (t. y. po 10,36 Lt). Vidutiniškai senatvės pensija, turint
būtinąjį stažą, padidėtų 4,76 euro
(16,43 Lt).
Šiam pensijų didinimui iš „Sodros“ biudžeto papildomai prireiktų 78,4 mln. Lt (22,72 mln. eurų),
iš valstybės biudžeto – 13,6 mln. Lt
(3,94 mln. eurų). Iš viso iš abiejų
biudžetų didinimas pareikalautų 92
mln. Lt (26,66 mln. eurų).
Pensijų didinimas paliestų apie
867 tūkst. „Sodros“ pensijų gavėjų, apie 141 tūkst. šalpos išmokų
gavėjų bei apie 7 tūkst. pareigūnų
ir karių valstybinių pensijų gavėjų.
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MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO VIEŠVILĖS KULTŪROS
CENTRO VOKALINĖS MUZIKOS ANSAMBLIS „VĖTRUNGĖ“
Ne kiekvienas nedidelis miestelis
gali pasigirti turintis vokalinės muzikos ansamblį. O tokių, kuriuos šie
ansambliai garsintų visoje Lietuvoje
– vos keletas. Vienas iš jų - Viešvilė. Moterų vokalinis ansamblis
„Vėtrungė“ jau dešimt metų čia
savo dainomis džiugina tiek pačius
viešviliečius, tiek miestelio svečius.
O ir visame Jurbarko krašte bei toli
už jo ribų ne kartą koncertuota. Taip
jau atsitiko, kad ilgai kuklinęsi „vėtrungiečiai“ šiemet pirmą kartą ėmė
ir išvažiavo savęs parodyti ir kitų
pasiklausyti į respublikinius konkursus. Ir ne be reikalo – kovo 8 d.
Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių šventėje-konkurse „Pavasario
melodijos“ „Vėtrungė“ užėmė pirmą
vietą. Visai netrukus, birželio 7 d.,
Šeduvoje vykusiame Respublikiniame jaunimo ir suaugusiųjų vokalinių
ansamblių festivalyje-konkurse
„Muzika kalba tėčiui“ iškovotas dar
vienas pirmosios vietos diplomas
ir įteiktas Radviliškio mero prizas
už absoliučiai geriausią kolektyvą,
dalyvavusį konkurse. Iš Pakruojo
r., Linkuvoje vykusio konkurso
parsivežtas specialus prizas už geriausią aranžuotę kūriniui „Mano
kraštas“. Taigi pirmi metai, kai nuspęsta dalyvauti konkursuose ir toks
gausus apdovanojimų lietus. Apie
kolektyvo susikūrimą, jo kelią respublikinių konkursų link ir apie kitas
su kolektyvu bei muzikas susijusias
istorijas mums sutiko papasakoti jo
įkūrėja ir ilgametė vadovė Kristina
Martinaitytė-Glinskienė.
- Ansambliui jau 10 m. Papasakokite jo susikūrimo istoriją.
- Esu viešvilietė. Kai prieš 14 metų
baigusi Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijoje chorinį dirigavimą
buvau pakviesta padirbėti Viešvilėje mokykloje muzikos mokytoja,
galvojau, kad grįžtu trumpam. Iš
pradžių dirbau vos ne šešiose darbovietėse – Viešvilės ir Smalininkų
Lidijos Meškaitytės pagrindinėse
mokyklose, darželyje, Smalininkų

Technologijų ir verslo mokykloje...
Viską sunku ir išvardinti. Tuo metu
kito muzikos specialisto Viešvilėje
nebuvo, tad užgriuvo tikrai daug
darbų. Prie viso to dar sugalvojau
ir ansamblį kurti (šypsosi)... Aš pati
buvau iniciatorė, mat muzika yra
mano gyvenimo esmė, mano mėgstamiausias užsiėmimas. Ansamblis
susikūrė kažkaip lengvai, natūraliai.
Nieko pernelyg nereikėjo kviesti,
įkalbinėti. Vienam kitam pasakiau,
žmonės, norintys dainuoti, sužinojo ir susirinko. Prieš dešim metų
mūsų buvo 13 – turėjom du vyrus,
tad buvom mišrus ansamblis. Jau
tada buvom pakviesti į Jurbarke
vykusią ansamblių šventę „Daina
gydo sielą“. Gražiai pasirodėm,
buvom pagirti, tai ir buvo paskata
tą veiklą tęsti. Vyrai, tiesa, po kurio
laiko išėjo, tad dabar esam moterų
ansamblis, kuriame kartu su manimi
nuolat dainuoja 10 moterų.
- Papasakokite apie savo kolektyvą. Koks jis?
- Pagal amžių – gana jaunas. Nuo
35 iki 55 metų. Pagal užsiėmimą
– gana įvairus, tačiau didžiąją dalį
dainuojančių moterų sudaro pedagogės. Dauguma – gyvenančios
Viešvilėje. Kitos moterys iš miestelio, turinčios įvairius darbus. Šiuo
metu kolektyve yra net septynios
moterys, kurios čia dalyvauja nuo
pat jo susikūrimo pradžios. Tai Irena
Oičenkienė, Rita Šukienė, Violeta
Juškevičienė, Rasa Augustienė, Rasa
Stoškienė, Vilija Platonovienė ir aš
pati. Likusios - Laima Bukauskienė,
Asta Danisevičiūtė, Danguolė Količienė – prisijungė vėliau, bet jau
dveji metai, kaip kolektyvo sudėtis
nesikeičia. Esam labai susigyvenę,
drauge mums labai gera, linksma.
Viena kitą palaikom ir džiagsme, ir
kai kokia bėda ištinka. Galius drąsiai
pasakyti – esam tarsi viena šeima.
- Kaip renkatės repertuarą savo
kolektyvui? Ar dažnai vyksta
repeticijos?
- Dainuojam pritariant fortepionui.

Aš pati akomponuoju ir drauge dainuoju. Kūrinius atliekam tik gyvai,
be jokių fonogramų. Repertuarą daugiausia sudaro mano pačios sukurtos
dainos, galbūt todėl daug kas sako,
kad mes esam „kitokie“. Dainos
yra modernesnės, šiuolaikiškesnės,
ne tos, kurias galima išgirsti vos
ne visų kolektyvų repertuaruose.
Galbūt ir tie apdovanojimai gauti dėl
tokio išskirtinumo. Sukūriau apie 16
autorinių dainų – vienos jų skirtos tik
tam tikrai progai, pvz. Kalėdoms,
Velykoms ar Mamos dienai, kitos
išlieka ilgam ansamblio repertuare.
Populiariausios - „Gėlė“, „Laivas“,
„Popieriniai laivai“, „Lietus“. Būna,
kad vienos prigyja, kitos ne, tačiau
tai yra natūralus kūrybinis procesas.
Ansamblyje dainuojančios moterys
pačios jaučia, kurios dainos joms tinka ir patinka. Repeticijos vyksta du
kartus po 2-3 valandas per savaitę,
bet jeigu reikia pasiruošti konkursui
ar šiaip koncertui, renkamės vos ne
kiekvieną dieną.
- Šiemet jūsų ansamblio jubiliejus. Ar ketinate jį švęsti, rengiate
tam skirtą koncertą?
Taip, turėtume švęsti 10-mečio
jubiliejų, tik nežinau kada pavyks
tai padaryti. Norėjau sutapatinti jį
su savo mini 35-erių metų jubiliejumi, kuris ką tik atšvęstas, bet per

daugybę pavasarį ir vasarą užgriuvusių konkursų, koncertų, miestelio
švenčių organizavimo, tiesiog neliko
laiko. Jubiliejinį koncertą planuojam
kitais metais.
- Konkursuose pradėjote dalyvauti tik šiemet ir iš karto laimėjote tiek daug diplomų. Jūsų
nuomone, kodėl būtent jums taip
pasisekė?
- Kaupėmės, kaupėmės – ir štai
(juokauja). O jeigu rimtai, gal būtume ir anksčiau išvažiavę, bet
pirmiausia bijojome, ar tiksliau
pasakius, nedrįsome. Galvojom, kad
tokiuose konkursuose dalyvauja kur
kas aukštesnio meninio lygio kolektyvai, tikri profesionalai. O mes
paprasčiausi mėgėjai, net natų dorai
nemokantys skaityti. Mano nuomone, norėdami dalyvauti konkursuose,
turim būti tobuli. Kai pabandėm
pirmą kartą, pamatėm, kad nesam
prastesni už kitus. Koncertuoti važiuojam daug kur: Raudonė, Stakiai,
Vilkyškiai, Jurbarkas, Smalininkai,
Veliuona, Seredžius, Klausučiai,
Kauno karininkų klubas Ramovė...
Na, o antras dalykas, kodėl taip
ilgai delsėme prieš patekdami į
respublikinius konkursus – amžinas
lėšų trūkumas. Nuolat prašom vietos
verslininkų, Jurbarko savivaldybės ir
kt. įstaigų, kad paremtų finansiškai

ar bent jau už kurą sumokėtų. Daug
ką darom už savo pinigus – siuvamės aprangą, natas spausdinamės
ir gana dažnai savo lėšomis apmokame kelionės išlaidas. Sunkiausia
ne išmokti dainuoti, o atrasti lėšų,
už ką nuvažiuoti į tuos koncertus,
konkursus ir pan. Mes esam kultūros
sanoriai, dirbame todėl, kad patinka,
jaučiame įsipareigojimą kitiems
žmonėms. Be asmeninio entuziazmo
nieko nebūtų.
- Kaip atsirado pavadinimas
„Vėtrungė“?
- Ilgai, gal kokius penkerius metus,
vadinomės paprasčiausiai - mišrus
Viešvilės kultūros centro vokalinis
ansamblis. Sujungus Smalininkų
ir Viešvilės centrus, padvigubėjo
ir pats pavadinimas – tapome Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
Viešvilės kultūros centru. Reikėjo
sugalvoti kažkį trumpą, bet mums
tinkamą pavadinimą. Iš pradžių
norėjome pasivadinti „Viešvile“
ar „Viešvilka“, bet tada dar buvo
vyrai 2, tad tas pavadinimas mums
netiko. Mūsų ansamblio vyrai sakė,
kad visos esam tokios „pasiutusios“,
tai reikėjo kažko, kas tai atspindėtų.
Pasiūliau „Vėtrungę“, kitiems irgi
patiko. Ir pataikėm, nes vėliau išsiaiškinom, kad vėtrungė yra pagrindinis Mažosios Lietuvos simbolis.
Apie artimiausius kolektyvo planus ponia Kristina pasakoja, kad
sausio mėnesį planuoja surengti
pirmą vokalinių ansamblių festivalį
„Vėtrungė 2015“ Viešvilėje. Tolimas, tačiau gana realus „Vėtrungės“
vadovės planas – gauti „Aukso
paikštės“ apdovanojimą.
Mums belieka palinkėti, kad Kristinai nepritrūktų energijos, entuziazmo ir jėgų pasiekti visus jos
užsibrėžtus tikslus.
Judita Pažereckienė

SMULKUS VERSLAS

MĖSAINIŲ POMĖGIS VIRTO „DRAMA“
„Restoranas nėra kaip darbas
biure, kur dirbi nuo aštuonių ryto
iki penktos valandos vakaro ir gali
problemas kartais pamiršti. Tai labai
dinamiškas darbas. Kasdien būna vis
naujų iššūkių“, – restorano verslo
patirtimi dalijasi Simas Slabačiauskas (27), „Drama Burger“ vadovas.
Šis mėsainių restoranas duris atvėrė beveik prieš metus, lapkričio
mėnesį, o pati idėja gimė prieš kelerius metus. „Patys labai mėgstame
mėsainius, tad idėja kilo dėl to, kad
paragavome jų didžiuosiuose Europos miestuose ir norėjome pateikti
savaip: kūrybiškai, iš šviežių produktų, patys kepti bandelę, naudoti
šviežią mėsą ir pagaminti kokybišką
mėsainį“, – sako jis.
S. Slabačiauskas tvirtina, kad prieš
įgyvendindamas sumanymą specialaus rinkos tyrimo nedarė: „Jautėsi,
kad žmonės mėgsta mėsainius.
Kiekviena populiari kavinė turėjo
po mėsainį. Restorano savininkai
yra susiję su baru „Marsas“, kuriame populiariausias taip pat buvo šis
patiekalas. Taigi rinkos tikrinimas
vyko natūraliai. Matėme, kad bare
perkami mėsainiai yra populiarūs,
todėl norėjome išplėsti pasirinkimą,
padaryti juos kokybiškesnius.“
Tačiau ne viskas klostėsi taip palankiai, kaip norėta. Pats didžiausias
sunkumas, su kuriuo teko susidurti,

buvo tinkamų patalpų paieška.
Pašnekovas tvirtina, kad restoranui
patalpos yra vienas pagrindinių, o
gal net svarbiausių kriterijų. Tad vien
tinkamos vietos paieškos užtruko
apie metus. „Mūsų klimatas sezoniškas, todėl norisi, kad ir restorano
viduje būtų patogu, ir vasarą būtų
galima pasiūlyti prisėsti lauke. Taigi
patalpų ieškojimas buvo varginantis
ir gana staigus procesas: arba dabar,
arba idėją įgyvendins kiti“, – prisimena jis.
Nuo idėjos iki atidarymo praėjo
dveji metai, tad, kol restoranas
neatvėrė durų, apie šią idėją plačiai
nebuvo skelbta. „Su draugais apie
tai irgi nelabai kalbėjausi. Manau,
apie idėją jie sužinojo iš spaudos.
Bet reakcija buvo teigiama. Sulaukėme ir lankytojų susidomėjimo.
Jokios reklamos nedarėme, tik
sukūrėme paskyrą socialiniame
tinkle „Facebook“, – atskleidžia
pašnekovas.
Šiuo metu „Drama Burger“ galima
pasiekti tik apsilankius šiame socialiniame tinkle. S. Slabačiauskas
tikina, kad tai nebuvo specialus
sprendimas, tiesiog užtruko, kol
atsirado laiko sukurti interneto
puslapį: „Jį šiuo metu kuriame
ir pristatysime artimiausiu metu.
Puslapis nebuvo prioritetas, nes komunikacijai dažniausiai naudojame

„Facebook“ paskyrą bei vidinę komunikaciją restorane. Be to, neseniai
pradėjome naudoti socialinį tinklą
„Instagram“.“
Pasiteiravus apie neįprasto restorano pavadinimo istoriją, pašnekovas pasakoja, kad jį galvojo kartu
su agentūra, kuri taip pat padėjo
parengti valgiaraščių tekstus, grafines idėjas, sukurti dizainą. „Pats
pavadinimas kilo iš gausos: didelis
pasirinkimas, viskas skanu ir didelė
drama išsirinkti“, – aiškina jis.
Restorano vadovas skaičiuoja,
kad viską įrengti kainavo 300 tūkst.
litų. Jo teigimu, kol kas verslas dar
neatsipirko. Kokie ateities planai?
S. Slabačiauskas sako, kad norėtų
plėsti verslą, bet šiuo metu konkrečių vizijų dar nėra.
Svarbiausia kokybiškas maistas ir
geras aptarnavimas
Pašnekovas teigia, kad paskanauti
mėsainių renkasi įvairi auditorija:
per pietus ateina verslininkai,
vakarais ir savaitgaliais apsilanko
šeimos. Kad klientai sugrįžtų, S.
Slabačiauskas įvardija du esminius
kriterijus – kokybišką maistą ir gerą
aptarnavimą. Be to, svarbi aplinka,
jaukumas ir gera vieta. „Kadangi
tai yra maitinimo sritis, norisi
kiekvieną mėsainį pagaminti kuo
geriau, niekada nesustoti, ieškoti
naujų sprendimų, patobulinti, kad

kiekvienas klientas išeitų patenkintas ir grįžtų vėl“, – sako jis.
Kad verslas būtų sėkmingas,
reikia ne tik geros idėjos, bet ir
gero jos įgyvendinimo, įsitikinęs
restorano vadovas: „Gera idėja
traukia žmonių susidomėjimą ir
verčia sekti paskui ją. Tai nebūtinai
turi būti unikali idėja. Visą laiką
įdomios naujos idėjos, bet yra ir
daug pavyzdžių, kai pasiskolinta
idėja buvo daug geriau padaryta.
Taigi nėra konkretaus atsakymo.“
Anot jo, taip pat svarbi komanda,
be kurios nebūtų gero įgyvendinimo, kitaip ta idėja arba liktų neišsipildžiusi, arba ją įgyvendintų kiti.

S. Slabačiauskas pradedantiesiems palinkėtų ryžtingumo, sprendimų. „Jei tiki, kad idėja yra gera,
sprendimus reikia priimti greitai,
kad kiti nebūtų pirmieji“, – teigia
jis.
Mykolo Romerio universitete
teisės ir valdymo studijas baigęs
restorano vadovas įsitikinęs, kad
išsilavinimas taip pat svarbus. Pavyzdžiui, žinios teisės srityje niekada netrukdo, nes padeda suprasti
tam tikrus dokumentus, o įgytos
vadybos žinios restorano versle ne
mažiau naudingos bendraujant su
darbuotojais.
Šaltinis: Bznstart.lt
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SVEIKATA

Svogūnų sriuba su skrebučiais
Ingredientai: cukrus, 1 arbatinis šaukštelis.
Česnakai, 2 juodieji pipirai. Svogūnai, 700
gramų. Batonas, riekelės, 6 vienetai. Baltas
vynas, 300 mililitrų. Pienas, 200 gramų.
Druska, aliejus, 2 valgomieji šaukštai.
Sviestas, 1 valgomasis šaukštas. Sultinys,
1,2 litro. Žalumynai (įvairūs).
Gaminimo eiga: susmulkinkite svogūną,
česnaką. Viską sumaišykite su prieskoniais.
Dėkite šios masės į molinius indelius, pilkite po lygiai vyno ir sultinio. Viršų
apibarstome batono kubeliais ir tarkuotu sūriu. Apibarstome žalumynais.
Pašauname į 180 laipsnių orkaitę 10-15 minučių. Skanaus.

NAUDINGA ŽINOTI

Vorai namuose – kaip juos išnaikinti
Greičiausiai nedaugelis žmonių
yra abejingi vorams – vieni juos
mėgsta ir net augina, kiti – tiesiog
bijo. Arachnofobija, arba kitaip
vorų baimė, yra viena labiausiai
paplitusių baimių. Kodėl bijome
netgi nedidelio voro – niekas gerai
nežino. Nepaisant to, vorai namuose
gali kelti nemalonius pojūčius netgi
abejingiesiems. Tačiau net jei neretas nepasikuklina užmušti musės, ranką
prieš vorą pakels toli gražu ne kiekvienas. Kaip su jais apsieiti gražiuoju?
Prevencija. Geriausia būtų, jei vorai apskritai neužsuktų į jūsų namus.
Tam užtenka tik gerai apžiūrėti savo aplinką, ir, jei reikia, imtis priemonių.
Vienas pagrindinių apsisaugojimo būdų – kruopščiai užsandarinti savo namą.
Užsandarinę mažiausius namo plyšelius, sumažinsite riziką. Tai padės ne
tik nuo vorų, tačiau ir nuo iš tiesų pavojingų kenkėjų.
Antras svarbus žingsnis būtų aplinkos tvarkymas, nors tai aktualiau
šiltuoju metų laiku. Vorai labai mėgsta krūmus ir kitus augalus, todėl šiuo
atveju galėtų padėti augalų, esančių šalia namo apkarpymas ar paprasčiausias
atidumas – nereikėtų sodinti jų labai arti, kadangi vorui sutrumpėja kelias
iki jūsų namo.
Ir galutinis žingsnis – švara namuose. Net ir pats švariausias namas nėra
apsaugotas nuo vorų, tačiau kiekviena apsaugos priemonė yra galimybė
sumažinti riziką, nes išimčių pasitaiko visose srityse. Netvarka yra ypač
mėgiamas veiksnys, kadangi taip jiems sukuriamos slėptuvės.
Užkirskite kelią maitinimuisi. Kaip žinote nuo vaikystės, vorai minta kitais vabzdžiais (dažniausiai tai – musės). Rizika, kad pas jus įsikurs voras dar
labiau sumažėja, jei namuose nėra kitų vabzdžių, tokių kaip įvairios muselės.
Eteriniai aliejai. Yra receptų, leisiančių patiems pasigaminti ekologiško
vorus atbaidančio skysčio. Dažniausi jų ingredientai yra eteriniai aliejai.
Teigiama, kad ypatingai gerai padeda pipirmėtė, arbatmedis ir citrusiniai
kvapai, kurie vorams nepatinka, tačiau žmogui yra malonūs. Reikėtų 5-7 lašų
vieno iš minėtųjų eterinių aliejų, nedidelio kiekio skysto muilo bei apie 500
ml šilto vandens. Geriausia šį mišinį naudoti supylus jį į butelį su purkštuku.
Naikinimas. Kai kurios kenkėjų naikinimo įmonės siūlo savo paslaugas
šiuo klausimu, tačiau tuo pačiu neretai pabrėžia, kad vorai, nėra tokie baisūs
ir kenksmingi kaip vabzdžiai ar graužikai.
Šaltinis: Manonamai.lt
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Patarimai kapų tvarkymui: 5 gražūs
ir nereiklūs kiliminiai augalai
Daugiamečiai augalai ne tik taupo
mūsų laiką, bet ir geriau isilieja į esančią ekosistemą, geriau atspindi ramybę
ir rimtį, negu nuolat keičiamos vienmetės ryškiais žiedais. Ingė Auželienė
rekomenduoja kelis patikrintus gerai
atrodančius kiliminius augalus.
Šliaužiantys kadagiai
Šliaužiantys kadagiai – klasikinis
augalas kapinėse. Pasirinkite tokias veisles, kurie teužauga 10 cm aukščio.
Kadagiai tinka, jei kapavietės neužstoja dideli medžiai, vieta saulėta. Užaugęs
kadagys gali driektis iki 1,5 m pločio, todėl nesodinkite pačiame kampe,
iškart skirkite jam daugiau vietos.
Žiemė
Nereikli, pakenčia ir pavėsį, ir saulėtas vietas - kapams apželdinti žiemė
puikiai tinka. Ji išgyvena po brandžiais medžiais, po didesnių paminklų
šešėliu. Šliaužiantys ūgliai su nedideliais tamsiai žaliais lapeliais plečiasi ir
suauga į gražų kilimą.
Čiobrelis
Nederlingoje laidžioje dirvoje nepakeičiamas čiobrelis. Naujose kapinėse
dažnai dar nėra užaugusių medžių, todėl augalus reikia parinkti tokius, kurie
būtų atsparūs saulės kaitrai. Čiobrelis – puikus patikrintas variantas. Jam
nereikalinga trąši žemė, tinka ir priesmėlis, akmeningas gruntas.
Šilokai
Šilokai – nereiklios daugiametės gėlės. Visus metus auga ir po truputį
plečiasi, o rudenį pražysta plačiais žiedais. Jos gali būti geras akcentas net
ir Vėlinių laikotarpiu, jau praūžus pirmosioms šalnoms.
Fortūno ožekšnis
Jei kapavietė ir paminklas tamsūs, ieškokite atsvaros: šviesių lapų arba žiedų. Tokioms tamsioms vietoms pagyvinti ožekšnis gali būti geras sprendimas.
Gėlių žiedai pražysta ir nuvysta, o ožekšnio lapai išlieka margi net ir žiemą.

KAIP MITYBA ĮVEIKIA KETVIRTOS STADIJOS
VĖŽĮ
JAV gyvo maisto programomis
lėtines ligas gydančio Hipokrato
instituto direktorius, knygų apie
sveiką mitybą autorius dr. Brianas
Clementas tikina, kad žmonės,
kuriems medikai žadėjo vos porą
mėnesių gyvenimo, pakeitę mitybą
išsigydė net ketvirtos stadijos vėžį
ir sėkmingai gyvena jau kelis dešimtmečius.
„Žmonės pasitiki šia mityba,
nes ji iš tiesų turi rimtą mokslinį
pagrindimą. Be to, ji veikia. Kita
vertus, viskas, kas pradeda plisti,
tampa ir madinga. Tačiau jeigu tai
išgelbės žmogų nuo vėžio, argi tai
blogai?“ – klausė B. Clementas.
– Kiek metų pats laikotės šios
mitybos principų?
– Valgau tik augalinį gyvą, termiškai neapdorotą maistą jau 43
metus, ir per šį laiką nebuvo jokių
nukrypimų. Taip valgo ir keturi
mano vaikai bei keturi anūkai, taip
pat šimtai tūkstančių kitų žmonių,
kuriuos mes išmokome taip valgyti.
– Kaip įvardintumėte šios mitybos
privalumus sau?
– Svarbiausias dalykas, kad ši
mityba mane daro laimingesnį ir
sąmoningesnį. Taip pat ji suteikė
stiprybės ir sveikatos mano kūnui,
todėl galiu įgyvendinti daugiau
savo planų. Kadangi pagal maistingumą tai yra naudingiausia mityba
pasaulyje.
– Kokios didžiausios šiuolaikinio
žmogaus mitybos bėdos?
– Pirmiausiai gyvūninės kilmės
maistas, kuris sukelia daugiausiai
ligų. Tai svarbiausia diabeto, vėžio,

širdies ir kraujagyslių ligų priežastis.
Mes dirbame šioje srityje jau 60
metų. Kai pas mus ateina sergantys
žmonės, iš jų mitybos mes išbraukiame mėsą ir pieno produktus,
sudarome jiems mokslu paremtą
valgiaraštį ir stebime, kaip jie pasveiksta.
– Kokias reakcijas mūsų organizme sukelia mėsa ir pieno produktai?
– Visi mėsos produktai turi sočiųjų riebalų rūgščių, kurių mūsų
organizmui nereikia. Taip pat jie
rūgština mūsų organizmą, ardo
mūsų kaulus ir ląsteles.
– Kaip greitai pasireiškia rezultatas pakeitus mitybą pagal jūsų
rekomendacijas?
– Labai greitai. Mūsų institute sukurta 21 dienos programa, kadangi
mokslas rodo, kad tiek dienų reikia
norint pakeisti valgymo įpročius.
Pirma savaitė daugeliui žmonių
būna labai sudėtinga, o trečią jie
pradeda jaustis labai gerai.
– Teigiate, kad išgyti nuo vėžio
galima vien pakeitus mitybą. Ar
galite pateikti pavyzdžių?
– Galėtume apie tai kalbėti 10 dienų. Paskutinis pavyzdys – neseniai
kalbėjau su moterimi, kuri sirgo
ketvirtos stadijos kepenų vėžiu. Jai
buvo pasakyta, kad gyventi liko du
mėnesiai. Ir tai buvo prieš 30 metų.
Bet kuris mokslininkas ar gydytojas iš bet kurios pasaulio vietos
keturis kartus per metus gali pas
mus atvykti ir nemokamai keletą
dienų pas mus praleisti, pasimaitinti
mūsų maistu, susipažinti su tuo, ką
mes darome.

– Nuo ko patartumėte žmonėms
pradėti keisti mitybą? Tai reikėtų
daryti palaipsniui ar viską keisti
kardinaliai iš karto?
– Jeigu žmogus tikrai serga,
keisti reikėtų labai greitai. Jei ne,
tai gali užimti apie šešis mėnesius
ar metus. Daug informacijos apie
tai yra mūsų instituto internetinėje
svetainėje.
– Kaip žmogui nepaklysti tarp
daugybės mitybos teorijų, kurios
teikia skirtingas rekomendacijas?
– Deja, tenka pripažinti, kad
šiandien daug kas labai komercializuota. Viskas sukasi apie tai,
kaip uždirbti daugiau pinigų. Todėl
žmonėms visada siūlau susirasti
specialistą, kuris turi patirties ir
yra pasiekęs akivaizdžių ilgalaikių
rezultatų. Tikrai nesuklysite, jei
pradėsite valgyti daugiau šviežio
maisto – ne konservų, pusgaminių
ir pan. Aš tai vadinu mamos sindromu. Bet labai sunku pakeisti šį
šabloną. Aš pats kadaise svėriau
120 kg. Jeigu aš galėjau pasikeisti,
tai padaryti gali kiekvienas.

PAŽINK SAVE

A. MASLOW POREIKIŲ PIRAMIDĖ: KUR
ESATE JŪS?
Kas padėtų mums atrasti egzistencijos prasmę, aiškiau suvokti
savo poreikius, tinkamai susidėlioti
gyvenimo prioritetus – apie tai
mąstė daugybė iškilių įvairių amžių filosofų, psichoanalitikų ir kitų
sričių šviesių protų. Tai domino ir
Abrahamą Haroldą Maslow, žydų
kilmės amerikietį psichologą, vieną iš humanistinės psichologijos
kūrėjų.
Gilindamasis į žmones ir svarstydamas, kodėl kai kurie iš jų yra
nelaimingi ir kas padėtų tapti laimingesniems, jis sukūrė specialią
poreikių hierarchijos piramidę, kuri
remiasi teorija, kad mūsų poreikiai
kyla tam tikra seka. Nepatenkinę žemiausioje pakopoje esančių
poreikių, negalėsime realizuoti ir
aukštesnių pakopų poreikių, o nerealizuodami aukščiausių poreikių,
imsime degraduoti kaip asmenybės.
Aukščiausia sąmoningumo forma
A.H. Maslow laikė savirealizaciją.
Maslow POREIKIŲ PIRAMIDĖ
Jūsų dėmesiui – A. H. Maslow
poreikių hierarchijos piramidė.
Nors plačiosioms masėms paskelbta
prieš 70 metų ir ne kartą tobulinta,
pildyta, adaptuota mūsų dienoms,
jos pagrindais psichologijos, socialiniuose moksluose, netgi versle
remiamasi iki šiol.
SAVIREALIZACIJOS POREIKIAI: Dvasingumas, tobulėjimas,
savęs įprasminimas, asmeninių
tikslų iškėlimas ir jų realizacija
PAGARBOS POREIKIAI: Savigarba, nepriklausomybė, sėkmė,
dėmesys, pripažinimas, socialinis
statusas
SOCIALINIAI POREI-

KIAI: Meilė, draugystė, šeima
SAUGUMO POREIKIAI: Fizinis,
emocinis ir materialinis saugumas
FIZIOLOGINIAI POREIKIAI:
Oras, maistas, fizinis komfortas,
miegas, seksualinis pasitenkinimas
BRANDI ASMENYBĖ PAGAL
ABRAHAMĄ HAROLDĄ MASLOW
Psichologas tyrinėjo daugybę
žmonių, jų gyvenimus, elgesį, pasiekimus ir pan.
Gilindamasis į šias asmenybes, A.
H. Maslow išskyrė 15 tam tikrų joms
būdingų savybių.
1. Realybę suvokia holistiškai. Šie
žmonės mato aplinką kaip visumą,
o ne kaip atskirus nesusijusius fragmentus ir priima ją tokią, kokia
yra, o ne tokią, kokią norėtų matyti.
Jie reaguoja į realybę objektyviai,
be asmeninių emocijų ir vertinimų.
2. Save ir kitus priima adekvačiai.
Šie žmonės paprastai nesistengia
atrodyti geresni nei yra. Save ir kitus
taip imt priima tokius, kokie yra.
3. Nesijaudina dėl smulkmenų.
Jiems itin rūpi globalūs dalykai,
gyvenimo prasmės klausimai ir tai
padeda lengviau suvokti ir atskirti
tikrai svarbius dalykus nuo nieko
vertų smulkmenų.
4. Elgiasi natūraliai. Šiems žmonėms nebūdingas drovumas, savigrauža, kaltės jausmas, dirbtinumas,
arogancija. Bet kokiose situacijose
jie geba išlikti savimi. Yra tiesūs,
drąsiai ir atvirai sako tiesą, net jei
ji nemaloni.
5. Spontaniški ir kūrybingi. Jie
geba netradiciškai žiūrėti net į
įprastas gyvenimo situacijas. Yra
smalsūs, išradingi, mėgsta naujoves.

6. Mėgsta vienatvę. Siekia išsaugoti vidinę nepriklausomybę,
nelinkę prisirišti prie kitų.
7. Yra nepriklausomi. Stengiasi
būti nepriklausomi nuo aplinkinių,
pasikliauja tik savimi. J
8. Moka džiaugtis gyvenimu. Jie
niekada nesiskundžia nuoboduliu,
nes nuolat yra užsiėmę pasaulio
tyrinėjimu. Viską mato plačiau.
9. Patiria neįprastų įkvėpimo
bangų. Periodiškai juos ištinka neįprasti, kone mistiniai įkvėpimo, ekstazės, susižavėjimo „priepuoliai“.
10. Aktyvūs visuomenėje. Jie
aktyviau nei daugelis žmonių savo
veiklą skiria visos žmonijos ar planetos gyvenimui pagerinti.
11. Vertina gilų bendravimą. Tikrų
draugų tokie žmonės dažniausiai turi
nedaug, bet draugystę palaiko ilgai
ir ištikimai.
12. Demokratiški ir tolerantiški.
Paprastai niekada neturi išankstinio
nusistatymo.
13. Jiems svarbu idėja, ne tikslas.
14. Išsiskiria subtiliu humoro jausmu. Šie žmonės nuolat šmaikštauja.
Bet jų humoras būna ne pašiepiantis
ar įžeidžiantis, o labiau filosofiškas.
15. Nepasiduoda stereotipams.
Gyvena sociume, bet kartu yra tarsi
šalia jo. Jų neveikia visuotiniai
stereotipai – mąstymas ir elgesys
daugiausia grįsti asmenine filosofija.
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AUTONAUJIENOS

L. JAMESAS SUSIŽAVĖJO „KIA“ PRABANGIU Sukurtas laidas, į kurį galima
sutalpinti visą interneto srautą
SEDANU
Populiariausiu JAV atletu vadinamas LeBronas Jamesas, į savo egzotiškų automobilių kolekciją įtraukė ir pirmą „Kia“ modelį – galiniais ratais varomą sedaną
K900. Krepšininkas tapo šio modelio ambasadoriumi.
„Aš vairavau „Kia K900“ ir tapau šio modelio gerbėju dar prieš tai, kai mes
nusprendėme tapti partneriais, taigi iš tiesų džiaugiuosi būdamas pirmojo prabangaus „Kia“ sedano ambasadoriumi“, – sakė L.Jamesas. – „Kia“ ir K900 meta
iššūkį tradiciniam mąstymui ir parodo žmonėms, ką reiškia mąstyti kitaip. Galiu
tai patvirtinti. Man ši partnerystė yra unikali ir atspindi tikrąjį „aš“. Štai kodėl ji tokia ypatinga.“
Dar rugpjūtį L. Jamesas viename socialiniame tinkle paskelbė: „Važinėju su savo K900. Dievinu šį automobilį“. Jis
taip pat pasidalino sedano, kurį „AMCI Testing“ paskelbė tylesniu, komfortiškesniu ir apskritai geriau važiuojančiu
negu „Audi A8 4.0T“, „BMW 750i“, ir „Lexus LS460“, nuotraukomis.

„MAZDA“ GAMINS MIESTO VISUREIGĮ CX-3
Lapkričio 18 dieną Los Andžele prasidėsiančioje automobilių parodoje daug kam
netikėtai debiutuos kompaktiškas miesto visureigis „Mazda CX-3“. Tai bus dar vienas
koncerno kūrinys, kuriame susilieja KODO dizainas ir SKYACTIV technologijos.
Kol kas gamintojai išplatino tik užuominą į būsimą naujieną – dizaino eskizą. Neseniai rinkoje įsitvirtinusių kompaktiškų miesto visureigių klasėje išvaizda vaidina
bene svarbiausią vaidmenį, todėl „Mazda“ tiki, kad išraiškingumu pasižymėsiantis
nedidelis CX-3 bus sėkmingas automobilis.
Los Andžele taip pat oficialiai debiutuos naujos kartos populiariausias visų laikų rodsteris „Mazda MX-5“. Jau aišku,
kad MX-5 bus komplektuojamas su 1,5 arba 2 litrų darbinio tūrio SKYACTIV-G šeimos benzininiais varikliais. JAV
rinkoje bus siūloma tik versija su didesnio tūrio varikliu.
JAV vyksiančioje parodoje bus pirmą kartą parodyti ir atnaujinti „Mazda6“ bei „Mazda CX-5“ modeliai.

„HONDA“ ATGAIVINA HR-V, KAD PRITRAUKTŲ
JAUNESNIŲ PIRKĖJŲ
Paryžiaus automobilių parodoje „Honda“ pristatė naują mažą visureigį
HR-V. Pirmosios kartos HR-V gamyba buvo nutraukta 2006 m. ir nuo
to laiko Japonijos gamintojas savo europietiškų modelių gamoje neturėjo
analogiško produkto.
Nors parodoje šis modelis buvo parodytas kaip prototipas, serijinę gamybą
jis turėtų pasiekti nedaug pakitęs. Į prekybos salonus HR-V atkeliaus kitų
metų viduryje, jis bus gaminamas naujoje „Honda“ gamykloje Meksikoje.
Kaip ir pirmos kartos modelis, naujasis HR-V bus orientuotas į jaunesnius
pirkėjus, nes vyresniuosius labiau domina didesnis modelis CR-V. „Honda“ atstovas spaudai leidiniui „Automotive
News Europe“ teigė, kad šis modelis gamintojui suteiks galimybę Europoje pritraukti naujų pirkėjų.
Mažasis HR-V Japonijos bei JAV rinkose žinomas „Vezel“ vardu, o Kinijos pirkėjams pristatomas kaip XR-V. Šį
mažam hečbekui „Jazz“/„Fit“ giminingą visureigį Japonijoje bus galima įsigyti ir su hibridine benzinine-elektrine
jėgaine. Hibridinė versija turės 1,5 ltr. benzininį motorą bei dvigubos sankabos pavarų dėžę.
„Honda“ teigia, kad dėl žemėjančios stogo linijos HR-V primena kupė, tokį įspūdį sustiprina ir galiniame statramstyje paslėptos galinių durų rankenėlės. Skelbiama, jog dėl į priekį pastumto degalų bako HR-V pasižymės erdviu bei
lengvai transformuojamu salonu, o nulenkus galines sėdynes gausime plokščią pagrindą kroviniams vežti.

„NISSAN PULSAR“ SU NAUJU 1 90 AG VARIKLIU
ŽADA „UŽKURTI PIRTĮ“
„Nissan“ pranešė, kad nuo 2015-ųjų pavasario naujasis „Pulsar“ bus
komplektuojamas su 1.6 l, 190 AG benzininiu varikliu ir turbina, kuris konkurentams esą turėtų „užkurti tikrą pirtį“. Ši versija turės ir kitų sportiškumą
atspindinčių dizaino ir medžiagų patobulinimų.
Žadama, kad „Pulsar DIG-T 190“ šimtui kilometrų sunaudos 6,0 l degalų,
o CO2 emisija sudarys 138 g/km.
Šio modelio „Acenta“ bei „Tekna“ versijose į standartinį paketą įeina tokie
elementai, kaip lengvo lydinio ratlankiai (17 colių – standartinė „Acenta“
ir 18 colių – „Tekna“ komplektacija) su frezuotomis briaunomis ir dviejų
tonų juodos bei sidabrinės spalvos apdaila, sportiškesni priekiniai žibintai, kurių juodos spalvos apdaila išryškėja
chromuotame reflektoriuje, taip pat – chromuota išmetamojo vamzdžio apdaila.
Šaltinis: Delfi.lt

TEMA

LIETUVIŲ SUKURTIEMS ATEITIES
DEGALAMS - ŽALIA ŠVIESA
Prieš metus Pabradėje pradėjusioje
veikti „Vandenilio kaip kuro ar kuro
priedo, ekologiškų kuro priedų
ir kuro sistemų eksperimentinių
tyrimų laboratorijoje“ – pirmieji
mokslinių tyrimų rezultatai. Jau aiškėja, kokį kiekį vandenilio įmaišius į
gamtines dujas, gaunamas teigiamas
rezultatas.
Unikalų, analogų pasaulyje neturintį projektą įgyvendina bendrovė
„SG dujos Auto“, bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos
universiteto ir Lietuvos energetikos
instituto mokslininkais. Modernioje
laboratorijoje vykdomi praktiniai
tyrimai – specialiuose stenduose
išbandomi įvairių tipų automobilių
varikliai. Atsižvelgiant į kiekvieno
variklio technines savybes, paren-

kamas tinkamiausias gamtinių dujų
ir vandenilio santykis, atliekamas
darbo režimo optimizavimas.
Tačiau vien tik tyrimais laboratorijoje nežadama apsiriboti. „Mums
ypač svarbu sukurti naują kuro rūšį
bei atrasti jai praktinį pritaikymą.
Siekiame sukurti ateities kuro pildymo modulius, kuriais naudotis būtų
saugu bei paprasta. Be to, siekiame,
kad efektas būtų ne tik ekologinis,
bet ir ekonominis. Tai – pagrindinis
ir svarbiausias mūsų tikslas“, - kalba
V. Korsakas.
Kadangi Lietuvoje gamtinės dujos
dažniausia naudojamos viešajame
transporte, laboratorijoje kol kas
daugiausia bandomi autobusai. Tačiau testuotos ir kitų rūšių transporto
priemonės – lengvieji automobiliai,

Tarptautinė mokslininkų grupė sukūrė didžiausio pasaulyje pralaidumo interneto laidą. Jis duomenis geba perduoti 255 terabitų
per sekundę sparta – maždaug toks yra visas
interneto srautas jo vartojimo piko metu, rašo
sciencealert.com.au.
Šiuo metu maksimali rinkoje egzistuojančio
optinio laido pralaidumo riba yra 100 Gb/s,
arba 12,5 GB/s. Pralaidumas įspūdingas. Bet mokslininkams, nuolat siekiantiems išplėsti žinių ir galimybių ribas, to nepakako, todėl jie ėmėsi kurti
naujovišką optinį laidą, kuriuo galėtų keliauti net 2500 kartų didesnis duomenų
srautas. Kalbama apie 255 Tb/s arba 32 TB/s spartą. Kas reiškia, kad 1 GB
duomenų tokiu laidu galėtumėte perduoti per 0,003 sekundės.

Naujoji Dell planšetė bus dar plonesnė
už iPad Air 2
Jau lapkričio mėnesį naujasis iPad Air 2
gali netekti ploniausio planšetinio kompiuterio titulo, kadangi šį titulą pasisavins
kompanijos Dell sprendimas – planšetė
Dell Venue 8 7000. Naujasis amerikiečių
kompanijos produktas gaus vos 6 mm
storio korpusą. Priminsime, kad iPad Air
2 korpuso storis sudaro „net“ 6,1 mm.
Be itin plono korpuso Dell Venue 8 7000 galės pasigirti ir galinga aparatine
įranga – jame rasime Intel procesorių Atom Z3500 ir 3 GB operatyvios atminties, 8,4“ įstrižainės 2560 x 1600 raiškos OLED ekraną ir kamerų sistemą
RealSense. Technologija RealSense numato, kada šalia pagrindinės kameros
(jos raiška sudaro 8 MP) įdiegta kelios papildomos, o tai leidžia filmuoti ir
fotografuoti 3D formatu.

Interaktyvi Periodinė elementų
lentelė – raktas į chemijos pasaulį
Mendelejevo lentelė pakeitė chemijos pasaulį, nes
mokslininkas elementus suskirstė labai tiksliai ir aiškiai, ir netgi paliko vietos naujiems, dar neatrastiems
elementams.
Cheminių elementų lentelės istorija nuostabi, tačiau
kiekvienas, kada nors lankęs chemijos pamokas,
žino, kad įsiminti cheminius elementus ir suprasti jų
galimybes gali būti nelengva.
„TED Ed“ kartu kartu su „Youtube“ savo kanale
mokomuosius vaizdo įrašus publikuojančiu Brady
Haranu nutarė sukurti interaktyvią Periodinę elementų lentelę ir apie kiekvieną elementą sukūrė mokomąjį vaizdo įrašą.

Jau ir Lietuvoje vėžys gali būti
sunaikintas per 15 min.
Vėžio diagnozė gana ilgai buvo siejama
su ilgu, sekinančiu, visą organizmą naikinančiu gydymu, tačiau šiandien atsiranda
technologijos, kurios ateityje kardinaliai
pakeis šią nuostatą.
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės
Urologijos skyriuje buvo atlikta inkstų
naviko šalinimo operacija pritaikant vieną
naujausių vėžio gydymo metodų – tumoro abliaciją mikrobangomis. Vilniuje
tokia procedūra atlikta pirmą kartą. Iki šiol keletą jų yra atlikę Klaipėdos
medikai. Tačiau jeigu žmogus turi daug gretutinių ligų, tokia operacija kelia
jo sveikatai ir gyvybei didžiulę riziką. „Toks žmogus būtų pasmerktas mirti
kančiose, o mikrobangų abliacijos pagalba galime jiems padėti. Šis gydymo
būdas netolimoje ateityje turėtų visiškai pakeisti iki šiol taikomus atviros
operacijos metodus panašaus dydžio ir lokalizacijos piktybiniams augliams
gydyti“, - sako gydytojas urologas Marius Anglickis.

Belangiai lėktuvai į dangų gali pakilti
po 10 metų
mikroautobusai. Išbandant visas
transporto priemones stebėta, kokios
vandenilio įterpimo proporcijos
tinkamiausios ekonominiu bei ekologiniu požiūriu.
Tačiau ilgalaikis tyrėjų siekis –
sukurti hidrometano mišinį ne tik
vienai ar kitai transporto priemonei, bet universalų, kuris tiktų tiek
lengviesiems automobiliams, tiek
autobusams.
Info: eBus.lt

Langus viduje pakeistų ekranai,
projektuojantys lėktuvo šone
esančių kamerų vaizdus.
The Guardian pranešė, kad
jame langus pakeistų lėktuvo
išorėje primontuotų kamerų panoraminį vaizdą rodantys OLED
ekranai per visą sieną, taip pat
teikiantys skrydžio pramogas ir
interneto prieigą.
Į youtube įkeltoje CPI vaizdo medžiagoje sakoma, kad kasmet lėktuvais
pervežama daugiau, nei 3 milijardai keleivių, ir išmetama 705 milijonų tonų
CO2. Daktaras Jon Helliwell iš CPI The Guardian sakė, kad belangiai lėktuvai
realybe galėtų tapti per 10 metų.
Info: Technologijos.lt
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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 Aivenhas.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas.
17:10 Premjera. Didysis
Gregas 2.
18:15 Ðiandien. Aktualijø
laida.
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.
Kultûros þurnalas.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Pasaulio dokumenti

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Maþasis princas.
09:00 Labas rytas, Lietuva
(k.).
11:30 Þinios.
11:45 Septynios Kauno
dienos (k.).
12:15 „Sveiks, svieteli
margs".
13:30 Dubysos spindesiai.
13:50 Mûsø miesteliai.
Kraþiai. 2 dalis (k.).
14:45 Gimtoji þemë.
15:15 LRT Kultûros
akademija. (k.).
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
16:30 Namelis prerijose.
17:10 Smegenø paslaptys.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.).
18:00 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas.
18:15 Pasaulio dokumentika.
18:45 Prisiminkime.
19:00 Mûsø dienos - kaip
ðventë.
20:30 Mokslo sriuba.
20:45 Istorijos detektyvai.
21:30 Naktinis ekspresas.
22:00 Vardas tamsoje.
Detektyvas.

06:50 Keksiukø karai.
07:45 Nugalëtoja.
08:10 Didysis filmukø
ðou.
08:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
09:00 Zoro.
09:25 Antinas Gudruolis.
09:50 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
10:15 Linksmieji þvëreliai.
10:45 Karadajus.
11:40 Toks gyvenimas.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas
gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Viengungis.
16:30 Linksmieji þvëreliai.
17:00 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë.
20:05 Karadajus.
21:00 Sfera.
23:30 Dûmas.
00:55 Sveikatos ABC
televitrina.

06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Bukas ir Bukesnis.
10:55 Lietuvos balsas.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Ogis ir tarakonai.
13:40 Monstrai prieð
ateivius.
14:10 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Klastotë.
23:55 Gyvenimas pagal
Harietà.
00:50 Farø ðeima.
01:45 Slapti reikalai.

06:30 Teleparduotuvë.
06:45 Simpsonai.
06:55 Serialo pertraukoje
- Þalioji enciklopedija.
07:20 Simpsonai.
07:50 Virtuvë.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Bailus voveriukas.
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 Prieð srovæ.
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 VIP.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Nematoma riba.
23:20 CSI kriminalistai.
00:15 Greislendas.
01:10 Skandalas.
02:05 Daktaras Hausas.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
09:00 Rosamunde Pilcher.
Netikra vienuolë.
11:00 Kalbame ir rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Jokiø kliûèiø.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
18:55 Detektyvë Dþonson.
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
21:00 Farai.
21:30 Iki dugno!
23:15 Vampyro
dienoraðèiai.
00:50 Detektyvë Dþonson.
01:45 Prokurorø
patikrinimas.
02:45 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 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.
21:00 Rezidentai.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës.
"Borussia Dortmund"
- Galatasaray A.S.
23:40 Stebëtojas.
01:15 UEFA Èempionø
lygos apþvalga.
01:45 Dingusiøjø
paieðkos grupë.

05:15 Reporteris.
05:45 Lietuva tiesiogiai.
06:15 "Mikropasauliai".
06:45 Programa.
06:49 TV parduotuvë.
07:05 Reporteris.
07:50 VMG sala.
07:55 "Likvidacija".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 "Spàstai tëèiui".
13:10 "Pavojingiausi
pasaulio gyvûnai".
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 "Laukinis pasaulis".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:50 Laikas krepðiniui.
19:00 Europos taurë
2014. Vilniaus
"Lietuvos rytas" Bandirmos "Banvit".
21:00 Patriotai.
22:00 Reporteris.
22:42 Paþangi Lietuva.
22:50 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:50 "Dingæs pasaulis".

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 Maþasis princas.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
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 Labas rytas, Lietuva .
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas
12:15 Mûsø dienos - kaip
ðventë. (k.).
13:45 Sinopsis be pabaigos
(k.).
14:45 Giriø horizontai.
15:15 Istorijos detektyvai.
Istorinë publicistika.
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai.
16:30 Namelis prerijose.
17:10 Mokslo sriuba (k.)
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba (kart.).
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.
22:00 Elito kinas. Bet kuriuo
keliu.
23:25 Moterø siluetai
Lietuvos istorijoje.

06:50 Keksiukø karai.
07:45 Nugalëtoja.
08:10 Didysis filmukø
ðou.
08:35 Skûbis Dû.
09:00 Zoro.
09:25 Antinas Gudruolis.
09:50 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
10:15 Linksmieji þvëreliai.
10:45 Karadajus.
11:40 Toks gyvenimas.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas
gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Nematomas
þmogus.
16:30 Linksmieji þvëreliai.
17:00 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë .
20:05 Karadajus.
21:00 Mirtina tyla.
22:50 Klientø sàraðas.
23:45 Begëdis.
00:30 Ástatymas ir tvarka.

06:00 Labas vakaras,
Lietuva (k.).
06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
09:55 Yra kaip yra.
11:00 KK2.
11:55 Nuo... Iki...
12:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:25 Ogis ir tarakonai.
13:35 Monstrai prieð
ateivius.
14:10 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
20:25 Gyvenimo receptai.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Apalûza.
00:30 Gyvenimas pagal
Harietà.
01:25 Farø ðeima.
02:20 Slapti reikalai.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:50 Virtuvë.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Bailus voveriukas.
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 Þvagulio klanas.
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.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
09:00 Amerikietiðkos
imtynës.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Jokiø kliûèiø.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
18:55 Detektyvë
Dþonson.
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
21:00 Farai.
21:30 Vasara Genujoje.
23:20 Vampyro
dienoraðèiai.
00:10 Detektyvë
Dþonson.
01:05 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.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Ryðys.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Naujokë.
21:00 Rezidentai.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës. "AFC
Ajax" - FC Barcelona.
23:40 Europos pokerio
turas.
00:45 CSI kriminalistai.
01:40 Dingusiøjø paieðkos
grupë.

05:15 Reporteris.
05:45 Lietuva tiesiogiai.
06:15 "Mikropasauliai".
07:05 Reporteris.
07:50 VMG sala.
07:55 "Likvidacija" (8; 9).
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Nuoga tiesa.
13:05 Vantos lapas.
13:35 "Asmeninis Stalino
maðinistas".
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 "Laukinis pasaulis".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:40 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
18:45 "Vangelija".
19:55 "Kulinaras".
21:00 Sàmokslo teorija.
22:00 Reporteris.
22:50 Patriotai.
23:50 "Dingæs pasaulis".
00:50 VMG sala.
00:55 Reporteris.
01:40 Lietuva tiesiogiai.

05:25 Lietuva gali. Verslo
dokumentika (k.).
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 Aivenhas.
13:30 Magiðki fëjø
Vinksiø nuotykiai 5.
14:00 Laba diena,
Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas.
17:10 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien. Aktualijø
laida.
18:50 Tikri vyrai.
19:50 Premjera. Meilë
kaip mënulis.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Svajonæ turiu.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Svajonæ turiu.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Maþasis princas (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva
(k.).
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas
(k.).
12:15 Koncertas.
14:05 Kasdienybës aitvarai.
14:45 Kaimo akademija.
15:15 Kultûros savanoriai
(k.).
15:45 ...formatas. Poetas
Viktoras Rudþianskas
(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 Lietuviø dokumentika.
19:10 Mikas Petrauskas.
19:30 VU studentø roko
opera.
20:30 Mokslo sriuba.
20:40 Vilniaus Ðv.
Pranciðkaus Asyþieèio
parapijos 200 metø
jubiliejui.

06:50 Keksiukø karai.
07:45 Nugalëtoja.
08:10 Didysis filmukø
ðou.
08:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
09:00 Zoro.
09:25 Antinas Gudruolis.
09:50 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
10:15 Linksmieji
þvëreliai.
10:45 Karadajus.
11:40 Toks gyvenimas.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas
gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Nematomas
þmogus.
16:30 Linksmieji
þvëreliai.
17:00 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë.
20:05 Karadajus.
21:00 Tiltas.
23:15 Sekso magistrai.
00:50 Ástatymas ir tvarka.
Specialiøjø tyrimø
skyrius.

06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
09:55 Yra kaip yra.
11:00 KK2.
11:55 Gyvenimo receptai.
12:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:25 Ogis ir tarakonai.
13:35 Monstrai prieð
ateivius.
14:10 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Valanda su Rûta.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Operacija "Kardþuvë".
00:10 Gyvenimas pagal
Harietà.
01:05 Farø ðeima.
02:00 Sveikatos ABC
televitrina.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:50 Virtuvë.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Bailus voveriukas.
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.
23:15 Kaulai.
00:10 Greislendas.
01:10 Skandalas.
02:00 Daktaras Hausas.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
09:00 Muzikinë kaukë.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Jokiø kliûèiø.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
18:55 Detektyvë
Dþonson.
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
21:00 Farai.
21:30 Vinetu. Taiklioji
ranka.
23:20 Vampyro
dienoraðèiai.
00:15 Detektyvë
Dþonson.
01:10 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.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Vestuviø
muzikantai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Naujokë.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rembo.
23:20 Ðvarus dosjë.
01:35 Dingusiøjø paieðkos
grupë.

05:45 Lietuva tiesiogiai.
06:15 "Mikropasauliai".
07:05 Reporteris.
07:50 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:55 "Likvidacija".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Ðeima- jëga!
13:35 Patriotai.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "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. N-14.
22:00 Reporteris.
22:42 Ádomi Lietuva.
22:50 Nuoga tiesa.
23:50 "Dingæs pasaulis".
00:50 VMG sala.
00:55 Reporteris.
01:40 Lietuva tiesiogiai.
02:10 "Pragaras ant ratø".
02:55 Reporteris.
03:30 Lietuva tiesiogiai.

05:10 Mokslo ekspresas.
(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 Maþasis princas.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
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 Kruvini pinigai.
02:00 Senis.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Aivenhas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas (k.).
12:15 Kosto Smorigino
jubiliejinis koncertas.
2013 m. (k.).
14:00 Raudonmedþio rojus.
(k.).
15:05 Mokslo sriuba (k.).
15:15 Legendos.
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Gintaro kelias.
18:45 Akacijø alëja 2014.
19:40 Neuþtikrintas
saugumas.
20:00 Kultûra +.
20:30 Mokslo ekspresas.
20:45 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
21:30 Didþioji Lietuva.
22:00 Lietuviø kino klasikai.
23:15 Prisiminkime. Ðoka
Jûratë ir Èeslovas

06:50 Keksiukø karai.
07:45 Nugalëtoja.
08:10 Didysis filmukø
ðou.
08:35 Skûbis Dû.
09:00 Zoro.
09:25 Antinas Gudruolis.
09:50 Kapitono Vrungelio
nuotykiai.
10:15 Linksmieji þvëreliai
(44).
10:45 Karadajus.
11:40 Toks gyvenimas.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas
gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Nematomas
þmogus.
16:30 Linksmieji þvëreliai.
17:00 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë.
20:05 Karadajus.
21:00 Midsomerio
þmogþudystës XVI.
22:45 Anapus.
00:10 Uþribis.
01:05 Ástatymas ir tvarka.
Specialiøjø tyrimø
skyrius.

06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Pagalbos
skambutis.
09:55 Yra kaip yra.
11:00 KK2.
11:50 K11: Komisarai tiria.
Asmens sargybininis.
12:25 K11: Komisarai tiria.
Þudikas su roþëm.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:25 Ogis ir tarakonai.
13:35 Monstrai prieð
ateivius.
14:10 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Norim dar! Su
Radistais.
22:45 Legionas.
00:40 Naðlaitë.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:50 Virtuvë.
09:00 Daktarë Emilë
Ouvens.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Bailus voveriukas.
13:30 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
14:00 Slibinø dresuotojai.
14:30 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:15 Euras 2015.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Ralfas Griovëjas.
21:40 Geleþinis þmogus.
00:05 Gynëjas.
01:50 Nematoma riba.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
09:00 Vinetu. Taiklioji
ranka.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Jokiø kliûèiø.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:30 Mitiajaus
pasakëlës.
19:30 Amerikietiðkos
imtynës.
21:30 Didvyriø era.
23:30 Farai.
00:15 Detektyvë
Dþonson.
01:10 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 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.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Vestuviø
muzikantai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Naujokë.
21:00 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
23:00 Eurolygos
rungtynës. Kauno
"Þalgiris" - Kazanës
Unics.
00:50 Stebëtojas.

06:45 Reporteris.
06:49 TV parduotuvë.
07:05 Reporteris.
07:50 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:55 "Likvidacija".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Gyvenu èia.
13:00 Sàmokslo teorija.
14:00 "Laukinis pasaulis".
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 Ðeima- jëga!
16:55 Keliauk! Paþink!
17:00 Þinios.
18:00 Reporteris.
18:40 "Vangelija".
19:55 "Kitoks pokalbis.
20:55 Pasaulis X.
Egzorcozmas N-7.
21:55 VMG sala.
22:00 Premjera.
23:00 "Judantis taikinys".
01:20 "Manèesterio
detektyvës" (1; 2).
03:20 "Judantis taikinys".
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2 k. butà centre, Kauno g. 23 (V
a., plytinis namas, be remonto).
Jurbarkas, tel. 8 670 50 785.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Gedimino g. 23 (I
a., naujai suremontuotas).
Jurbarkas, tel. 8 682 44 876.
1 k. butà Gedimino g. (II a., 32
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
35 000 Lt. Netoliese yra klinika,
darþelis, mokykla, prekybos centrai, miesto parkas). Jurbarkas,
tel. 8 618 75 397.
1 k. butà Kalnënuose (I a., kûrenamas kietuoju kuru, plastikiniai
langai, 16 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 638 31 708.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a., 38,15
kv. m, 55 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 676 18 777.
1 k. butà Kæstuèio g. 35 (plastikiniai langai, ðarvo durys, ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel.
8 675 14 445.
1 k. butà Kæstuèio g. 35A (V a.,
37 kv. m, 31 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 652 80 780.
1 k. butà Lauko g. 4 (III a., 38
kv. m, III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 40 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (V a.,
37 kv. m, V aukðtø name, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 45 000 Lt, su baldais, su buitine technika, rûsys,
stovëjimo vieta). Jurbarkas, tel.
8 683 45 568.
1 k. butà be patogumø K.
Donelaièio g. 12. Tel. 8 656 28
073.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. (I
a., 34 kv. m, kûrenamas kietuoju
kuru, 28 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 612 70 770.
1,5 k. butà miesto centre (III a.,
37 kv. m, 50 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 614 85 379
10 ha þemës su sena sodyba
Erþvilko sen., Skliausèiø k.
(þemë vienoje vietoje, ant upelio
kranto, graþi vieta, tinka kaimo
turizmui, galima laikyti bites,
iðsikasti tvenkiná þuvininkystei,
yra el. jëgos linija, geras privaþiavimas, 120 000 Lt). Tel. 8 684
93 234.
12 arø þemës su mûriniu nameliu
(32 kv. m, yra rûsys, vandentiekis). Jurbarkas, tel. 8 683 69
300.
2 k. butà (48 kv. m, 52 000 Lt.
Patogus, gero planavimo, geroje
vietoje prie Vytauto parko, su
tvarkinga laiptine ir gerais kaimynais). Jurbarkas, tel. 8 682
24 463.
2 k. butà (II a., 51 kv. m, mûrinis,
69 Lt, ðiltas, po kapitalinio remonto. Yra balkonas, rûsys.
Galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 685 00 647.

2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, reikalingas
kosmetinis remontas, 78 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
2 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 Girdþiuose (daliniai
patogumai, ûkiniai pastatai,
garaþas, rûsys, prie Mituvos, atskiras áëjimas). Tel. 8 643 41 407.
2 k. butà K. Donelaièio (V a., 52
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
su holu). Jurbarkas, tel. 8 614
36 88.
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 Lauko g. 11 (I a., 62 kv.
m, naujai suremontuotas, apðiltintos sienos, grindys, pl. langai,
vonia ir WC sujungti, prieðkambaris ir virtuvë kartu, ámontuojami virtuvës baldai, balkonas,
signalizacija, sandëliukas, 85
000 Lt/24 640 Eur). Tel. 8 656
51 966.
2 k. butà Lybiðkiuose, Erþvilko
sen. (II a., daliniai patogumai,
kaina sutartinë). Tel. 8 650 60
126.
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 Þemaitës g. 25 (II a.,
47 kv. m, 45 000 Lt). Galima
derëtis. Jurbarkas, tel. 8 618
39 272.
2 k. butà Algirdo g. (V a.,
V aukðtø name, 49 500 Lt.
Patogus, gero planavimo, geroje
vietoje prie Vytauto parko,
su tvarkinga laiptine ir gerais
kaimynais). Jurbarkas, tel. 8
682 24 463.
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.
2 k. butà Smalininkuose (I a.,
36 kv. m, mûrinis, 25 000 Lt,
miestelio centre, daliniai patogumai, pagalbiniai pastatai,
ðalia parduotuvës, mokykla,
autobusø stotelë). 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.
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3 k. butà Kauno g. (I a., atskiras
áëjimas, suremontuotas, langai,
ðarvo durys, visa apdaila, su
baldais ir buitine technika, 55
000 Lt). Tel. 8 612 70 770.
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.
4 k. butà (89 kv. m, blokinis,
vidinis, ðiltas, su baldais, yra 2
balkonai, rûsys, puikus vaizdas á
Nemunà). Jurbarkas, tel. 8 699
19 579.
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). Jurbarkas, tel. 8 685 14 798.
4 k. butà Kudirkos g. (V a., 78 kv.
m, gera bûklë). Jurbarkas, tel. 8
643 43 180.
4 k. butà Parko g. Smalininkuose
(II a. ið V, 72 kv. m, pilnai árengtas). Tel. 8 655 58 757.
4 k. butà P. Cvirkos g. (II a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, signalizacija, 79 000
Lt). Jurbarkas, tel. 8 612 70 770.
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 prie dujø ûkio (9 500
Lt). Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.
2/3 gyv. namo Nemuno g. 98,
Smalininkuose (su ûkiniais
pastatais, 74 kv. m, 32 arai, yra
vandentiekis, kanalizacija, 38
000 Lt). Tel. 8 673 37 683.
Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19 kv.
m, 5 arai þemës, 8 900 Lt). Tel.
8 612 70 770.
Mediná namelá netoli Nemuno
(daliniai patogumai, 2 a þemës,
110 000 Lt) ir 2 k. butà (mediniame name, daliniai patogumai,
55 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 653
86 819.
Medþiotojø dëmesiui! Parduodu
namelá prie miðko, galima gyventi ir þiemà, ir vasarà. Namelis
5x6 m, po visu nameliu rûsys, yra
malkinë, ðaðlykinë, 10 arø þemës.
Nuo Jurbarko centro 10 km. Tel.
8 653 16 611.
Namà (mûrinis, 2 aukðtø, 700 kv.
m, tinkamas gyventi ir komercijai, aptverta teritorija 10 arø).
Skubiai ir nebrangiai! Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.
Namà (mûrinis, ðildomas kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 arø þemës, mûrinis ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 150 999 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
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Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas, 6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlis, trifazis,
iðasfaltuotas privaþiavimas).
Jurbarkas, tel. 8 685 84 670.

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

Namà miesto centre (mûrinis,
gera vieta, su ûkiniais pastatais,
yra 6 arai þemës, 75 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.

Þemës sklypà (11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 675 37 290.

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 medinio namo (300 kv. m,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 676 79 689.
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.
Sklypà miesto centre (yra projektas ir visi leidimai statybai).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

Þemës sklypà (15 arø, namø
valda, ðalia komunikacijos,
asfaltuota gatvë). Jurbarkas,
tel. 8 683 69 300.
Þemës sklypà Dainiø g. (17
arø, tinkamas statybai, yra
komunikacijos, 60 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 658 83 162.
Þemës sklypà Grybo g. 19
(namo statybai, 20 arø, uþsodintas sodas, uþpilta juodþemiu, padarytas rûsys ûkiniam
pastatui). Jurbarkas, tel. 8 673
52 963.

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

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

n u o m o j a

Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.

Iðsinuomoèiau 1-2 k. butà
arba namo dalá Jurbarke. Tel.
8 658 57 932 (skambinti nuo
17.30 val.).

Sklypà Sodø g. 58A (10,48 arai,
33 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
650 11 252.

1 k. butà dirbantis, padorus
vyras, be þalingø áproèiø.
Jurbarkas, tel. 8 642 85 676.

Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6 a,
ðulinys, 23 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 650 50 228.

Ðeima iðsinuomotø 1-2 k. butà
su baldais Jurbarke. Tel. 8 630
28 630.

Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24 999
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
Sodà Smukuèiuose (senas,
apleistas, 7 arai þemës, kaina
sutartinë). Tel. 8 662 03 187.
Sodà Smukuèiuose (su nameliu
Nr. 436, 12 arø þemës sklypas,
nuo pagrindinio kelio 700 m,
45 000 Lt). Tel. 8 613 35 055.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 38 000 Lt,
ðalia uþtvanka, 6 a þemës, 2-jø
aukðtø mûrinis namelis su rûsiu, terasa ir balkonu, 56 kv. m,
viduje þidinys). Jurbarkas, tel.
8 620 96 060.

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

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

Klaipëdoje ir rajone
n u o m o j a

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais patogumais, 4 500 Lt), galima derëtis.
Ðilalës r., Kaltinënø apl.,
Pakarèemo k., tel. 8 638 62 379.

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.

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.

1 k. butà Liepø take (I a., 30
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, naujai árengtas,
su baldais ir buitine technika).
Tauragë, tel. 8 650 59 351.

Grûdø sandëlá (prie autostrados,
geroje vietoje, 2100 kv. m, 150
000 Lt). Ðilalës r., tel. 8 686 08
124.

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, tvarkingas, ðviesus).
Tauragë, tel. 8 650 54 812.

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

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

1 k. butà (I a., visi patogumai,
vietinis ðildymas, atskiras áëjimas, yra þemës). rTauragë, tel.
8 670 04 207.
1 k. butà (V a., mûrinis namas,
29 kv. m, prie IKI parduotuvës,
geroje vietoje). Tauragë, tel. 8
670 97 101.
1 k. butà (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.

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

1 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III a.,
daliniai patogumai, uþdaras
kiemas, sandëliukas, 35 000 Lt).
Tel. 8 662 28 361.
2 k. butà (II a., 50 kv. m, á pietø
pusæ, ekonomiðkas, su parketu,
2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje, Moksleiviø al., 90 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 650 67 560.
2 k. butà (V a.). Tauragë, tel. 8
689 35 279.
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 Gedimino g. (VIII a. ið
IX, 50 kv. m, yra liftas, suremontuotas, patogi vieta). Tauragë,
tel. 8 614 83 688.

Sodybà Skirsnemunëje (50 000
Lt, miestelyje, yra 8 a, geras
susisiekimas, rami vieta, didelis
kiemas). Jurbarkas, tel. 8 677
70 370.

Sodybà Þindaièiuose (yra
þemës, trifazis, rami vieta,
kaina sutartinë). Jurbarko r.,
tel. 8 623 45 687.

1 kambará su virtuve Dvaro g. 13
(45 kv. m, 11 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 608 31 824.

2 k. butà Eièiø gyvenvietëje (visi
patogumai, 45 000 Lt), galima
derëtis. Tauragës r., tel. 8 655
22 929.

Sodybà Jurbarko r., Valucko k.
(ant Mituvos kranto, tinkama
poilsiui ar turizmui, kaina
sutartinë). Tel. 8 699 93 075.

Sodybà ties Jurbarko miesto
riba Erþvilko link kartu su 3,7
ha þemës sklypu. Tel.: 8 673 61
159, 8 699 14 668.

1 k. butà miesto centre Þemaitës
g. 3 (II a., 30,20 kv. m), skubiai.
Tauragë, tel. 8 686 75 109.

2 k. butà Eièiuose (I a., plastikiniai langai, ðarvo durys, internetas, televizija, visi patogumai,
33 000 Lt). Tauragë, tel. 8 630
46 003.

Sodybà Jurbarko r. (graþioje
vietoje, prie Nemuno, ðalia
miðkas). Tel. 8 650 18 455.

Sodybà Skirsnemunës sen.
su 2,4 ha þemës arba be jos
(yra didelis ûkinis pastatas).
Jurbarko r., tel. 8 602 78 450.

1 k. butà be patogumø (plastikiniai langai, tvarkingas, yra
rûsys, 25 000 Lt). Tauragë, tel. 8
679 52 246.

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

1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
28 (miesto centre, 55 000 Lt).
Tauragë, tel.: 8 687 93 726, 8
616 11 323.

p a r d u o d a

1 k. butà Gedimino g. 33 (I a.,
40 000Lt). Tauragë, tel. 8 655
33 783.

Namà Talaèkoniø gyv., Lëvens
g. 10 (1987 m. statybos,
mûrinis, apðiltintas, su ûkiniais pastatais, 3 garaþai, 26 arai
þemës). Pasvalio r., tel.: 8 687
75 365, 8 655 96 675.

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). Tel. 8
614 76 254.

Pasvalyje ir rajone

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

Parduodama pirtelė ant
ratų.
Tauragė, tel. 8 638 46 027.
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2 k. butà mikrorajone,
Gedimino g. 37 (IV a., 51 kv.
m, IX aukðtø name, blokinis,
74 000 Lt). Tauragë, tel. 8 698
20 984.
2 k. butà Mikrorajone, Ateities
take 22 (II a., 50 kv. m, V
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 120 000 Lt.
Butas tvarkingas su daliniais
patogumais). Tauragë, tel. 8
654 35 085.
2 k. butà MSV (V a., ðalia
mokykla, darþelis, parduotuvë,
netoli prekybos centras, graþus
vaizdas, netoli upë Jûra).
Tauragë, tel. 8 652 14 640.
2 k. butà netoli Tauragës,
Gurkliø k. Tel. 8 657 50 638.

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 (po
remonto, 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.
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. buta 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 r(I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos centrai).
Tauragë, tel. 8 636 16 117.
3 k. butà rJ. Tumo-Vaiþganto
g. 120 (II a., mûrinis namas,
plastikiniai langai, parketas,
balkonas, rûsys, 100 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8
631 95 970.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

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.
Du sodo namelius 12 a sklype
Joniðkës soduose (yra ðulinys,
galima gyventi ir þiemà, 63 000
Lt). Tel. 8 652 75 009.
Galvijø fermos pastatus 8 km
nuo Tauragës (su visa áranga,
tvarkinga aplinka, yra patogios
gyvenamosios patalpos, 5 ha
þemës, 72 500 EUR). Tauragë,
tel. 8 636 91 145.
Garaþà Bernotiðkës g. (mûrinis,
su duobe, kurioje árengtos 2
patalpos). Tauragë, tel. 8 600
67 075.
Garaþà „Rato“ bendrijoje, Nr.
131 (trifazis, apþiûros duobë,
rûsys, gelþbetoninë perdanga,
metaliniai, apðiltinti vartai).
Tauragë, tel. 8 657 78 439.
Garaþà, „Vilties“ kooperatyve,
Puðyno g. (mûrinis, 17 kv. m,
kaina sutartinë). Tel. 8 680 15
433.
Komercinës paskirties patalpas
Melioratoriø g. 4 r(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 aukðtà 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.
Miðkà 7 ha (2 rha nukirsta ir
atsodinta). Tauragë, tel. 8 635
82 133.
Miðkà Kalnënø k. (4 ha).
Tauragës r., tel. 8 682 19 035.

3 k. butà Ateities take (II a., 110
000 Lt). Tauragë, tel.: 8 687 25
004, 8 671 66 500.

Mûriná namà su ûkiniu pastatu
Skaudvilëje (30 a þemës sklypas).
Tauragë, tel. 8 690 70 395.

3 k. butà Ateities take 8 (III a., vidurinë laiptinë) arba keièia á 1 k.
butà. Tauragë, tel. 8 613 25 179.

Mûriná ir mediná namus Jurbarko
g. 28 ir Jurbarko g. 28 A (265 000
Lt). Tauragë, tel.: 8 652 97 533, 8
641 20 821.

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis namas, miesto centre,
68 kv. m, dalinai renovuotas).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.
3 k. butà Gedimino g. (III a.,
tvarkingas, mûriniame name, 66
kv. m, rrûsys 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 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.

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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8 a þemës sklypà Þaliojoje g. (1
a – 5 000 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.

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, Klaipëdoje) ir þemës
sklypus (galima pasirinkti, 30 000
Lt). Tauragë, tel. 8 682 52 351.
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.
Namà miesto centre (gyvenamas,
su 7arø þeme, daliniai remontai).
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. (gyvenamas, su ûkiniais
pastatais, graþioje vietoje, netoli Nemunas ir upë Jûra), sodà
Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 600 00 890.
Namà Pagramanèio k., Baþnyèios
g. r(74 kv. m, medinis, 85 000 Lt,
0,25 a þemës. Namo plotas 74
kv. m, 2 namo aukðtai. Naujai
pakeistas namo stogas). Tauragë,
tel. 8 674 73 359.

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

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.

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

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.

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

Sodybà Rûdijos k., 2 km nuo
Skaudvilës (asfaltas, visos komunikacijos, su 3 ha þemës, ðalia buvusias staliø dirbtuves). Tauragës
r., tel. 8 670 37 768.

Namà Versmës g. 37 (430 000 Lt)
arba keièia á butà su priemoka.
Tauragë, tel. 8 682 52 351.

Namà Aukðtaièiø g. 25 (130 kv.
m, II a., mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
240 000 Lt. Miesto vandentekis ir
kanalizacija. Netoliese NORFA
ir IKI parduotuvës). Tauragë, tel.
8 699 12 663.
Namà Medvëgalio g. (mûrinis,
260 000 Lt. Namas ramioje vietoje, visos miesto komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 678 23 335.
Namo dalá Sodø g. 1 (I a., 50 kv.
m, II aukðtø 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, tinkamas komercinei veiklai). Tauragë, tel. 8 656
21 503.
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
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.

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 Santakos g. 4 (naujai
pastatytas, miesto komunikacijos, be vidaus apdailos). Tauragë,
tel. 8 638 58 965.
Namà SKUBIAI! Papuðinyje (2jø aukðtø, mûrinis, greta medelynas, uþdara teritorija, atskiri
áëjimai, gali gyventi 2 ðeimos, 2
þidiniai, sauna, balkonai, ûkinis
su 2 garaþais, 13,5 aro þemës,
saugi, rami vieta). Tauragë, tel.
8 613 43 321.
Namà Sporto g. 6 (pastatytas 2 ðeimoms, 280 000 Lt).
Namà Rasos g. 10 (240 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Namà Taikos g. 8 (reikalingas
remontas, 110 000 Lt), galima
derëtis. 1 k. butà Laukesoje (po
remonto, 14 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 682 52 351.
Namà Eidintø k., Batakiu sen.
(mûrinis, 42 000 Lt, ûkiniai
pastatai mediniai, 31 a sklypas,
plastikiniai langai). Tauragë, tel.
8 651 11 453.

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

Sodà Bernotiðkëje (12 arø, su
sandëliuku, galima statyba, netoli tvenkinys). Tauragë, tel. 8
612 89 099.
Sodà Bernotiðkëje (6 arai,
mûrinis namelis, 2 ðiltnamiai,
ðulinys, elektra, vanduo, kanalizacija, ðalia vandens telkinys,
35 000 Lt). Tauragë, tel. 8 602
62 264.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje (yra ràstinis
namas, 100 kv. m, neárengtas,
yra ûkinis pastatas, 65 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8
685 87 894.
Sodà Bernotiðkëje, Ipës g. 3 (9
arai þemës, mûrinis namelis, ðiltnamis, vasarinë skardinë pavësinë. Tauragë, tel. 8 657 78 439.
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.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai
ðiltnamiai, suaugæ medþiai, trifazis elektros skaitiklis, padaryti
geodeziniai matavimai, graþi
vieta, 22 000 Lt). Tauragë, tel. 8
446 70 224.

Sodybà 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 13 km nuo
Tauragës, Voveraièiø k. (9,45
ha, galima statyba). Tel. 8 603
22 102.
Þemës sklypà 2 km nuo Tauragës
(1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra
leidimas statybai, 25 kW ávadas,
95 000 Lt). Tauragë, tel. 8 639
32 489.
Þemës sklypà Balskø k. (ant
Jûros upës kranto). Tauragë, tel.
8 699 80 435.
Þemës sklypà Dariaus ir Girëno
g. (namo statybai, gali bûti ir
komercinis, 16 arø, 76 000 Lt),
þemës sklypà Ðilalës g. (23 arai,
100 000 Lt). Tauragë, tel. 8 608
31 824.
Þemës sklypà S. Daukanto g.
(9,2 aro, yra pamatai, leidimas
statybai, projektas, visos komunikacijos, 60 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 689 23 080.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 4 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 652 66 816.
Þemës sklypà P. Ðemetos g.
38 (10,35 arø gyvenamosios
teritorijos, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà Prezidento g.
55/Birutës g. 32 (8 arai, tinka
komercinei veiklai) ir þemës
sklypà Ðilalës g. 29 a (6 arai).
Tauragë, tel.: 8 685 01 335, 8
699 38 225.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su 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.

Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e
(komunikacijos, 5 500 Lt,
18,89 a, visi leidimai namo
statybai. Vaizdingoje vietoje.
Vandentiekis kanalizacija yra
sklype). Tauragë, tel. 8 685 81
565.
Þemës sklypà Tauragës r.,
Gaurës mst., Stadiono g. 1c
(komunikacijos, paskirtis kita,
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 (8 000 Lt, 6 ir
12 a. Padaryti geodeziniai matavimai, ávestas trifazis, tvenkinys,
medinis sandëliukas). Tauragë,
tel. 8 642 59 742.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras r- 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.

p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
atsiskaitau pirkimo dienà.
Tauragës rajone, tel. 8 699 82
177.
Miðkà Tauragës r. (ðalia miðkas,
3 460 Lt). Tauragës r. perku
miðkà su þeme, dalis ploto gali
bûti þemës ûkio paskirties þemë.
Siûlykite variantus. Tauragë, tel.
8 699 17 624.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà su patogumais (yra balkonas, dalis
baldø, tvarkingas) ir iðnuomoja
2 k. butà be patogumø (yra dalis
badø). Tauragë, tel. 8 644 47 346.
+Iðnuomoja 2 k. butà Ateities
take (I a., nuoma 350 Lt).
Tauragë, tel.: 8 602 78 243, 8
606 04 441.
+Iðnuomoja 2 k. butà miesto
centre. Tauragë, tel. 8 635 44 737.
+Iðnuomoja garaþà „Jovaro“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 618
01 575.
+Iðnuomoja Pramonës g. gamybines patalpas ir garaþus ávairiai
veiklai (geras privaþiavimas,
prie pagrindinio kelio). Tauragë,
tel. 8 691 55 179
Dirbanti tvarkinga ðeima iðsinuomotø 2 k. butà arba dalá
namo. Tauragë, tel. 8 607 79 736.
Iðnuomoja 35 kv. m komercinës
paskirties patalpos nuosavame
name Veterinarijos g. Tauragë,
tel. 8 699 12 014.
Iðsinuomotø 1 k. butà. Tauragë,
tel. 8 638 52 523.
Kambará centre, GEDIMINO g.
(II a., 76 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 180 Lt) MOTERIAI.
Tauragë, tel. 8 670 78 141.
Patalpas J. Tumo-Vaiþganto
g. 124-109 (I a., 32 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 1 038
Lt). Iðnuomoja arba parduoda
komercines paskirties patalpas.
Tauragë, tel. 8 644 46 566.

p a r d u o d 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).

PR

+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus, akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus. Atveþame. Tel.
8 644 47 666.
Benzininius pjûklus
STIHL-011, STIHL-020,
HUSQVARNA-242 XPG,
HUSQVARNA-339 XP,
JOHNSERED-2065. Tauragë,
tel. 8 602 62 264.
Eglines malkas (sukapotos ir
nesukapotos). Tauragë, tel. 8
605 27 181.
Ávairias malkas: skaldytas ir
trinkomis. Jurbarkas, tel. 8 626
69 655.
Malkas ir veþu krovinius su
savivarèiu iki 5 t. Tauragë, tel.
8 670 74 452.
Naudotà kietojo kuro katilà,
1 700 Lt. Jurbarkas, tel. 8 686
70 429.
PIGIAI parduodu skaldytas,
sausas, miðrios medienos malkas. Tauragë, tel. 8 655 44 937.
Pjuvenø granulës ir briketai.
Gera kaina, 500 Lt. Tauragë, tel.
8 658 68 661.

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, stiprintuvà
(700 V), dvi kolonëles, po 3
garsiakalbius, dûmø uþsklandà,
valdymo pultà, keturias ðviesos
kolonas, 2 000 Lt. Tel. 8 621
45 234.
Gitaras: elektroakustinæ ir elektrines, jø priedus „Marshall“.
Naujà garso stiprintuvà (2 kW
DAP P- 2000). S90 kolonëles
su stiprintuvu. Tauragë, tel. 8
646 43 057.

Neatkurtos miesto þemës dokumentus (iðvadas) perkelti miðkui
á kaimo vietovæ. Tauragë, tel. 8
653 20 345.

k e i è i a
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+Parduodame akmens anglá,
baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa.
Pramonës g. 8, Rietavas, tel. 8
686 09 222.

Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671
32 145.
PIGIAI 2 buitinius balionus ir
elektronines svarstykles (tinka
prekybai, sveria iki 30 kg).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.

„Tele2“ salonuose populiariausiais tapo
lietuviški telefonų dėklai

Telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ salonuose lietuvių gamybos telefonų dėklai tapo populiariausiais. Jų pardavimai pranoko
įprastai pirmavusius kinų gaminius.
Populiarūs dėl kainos ir kokybės
Pirkėjai lietuvišką prekę renkasi dėl gaminių kainos ir kokybės – lietuviams pavyko kokybiškesnius gaminius pasiūlyti už
gerą kainą.
„Lietuvos gamintojai pasiūlė ir gerą kainą, ir aukštą kokybę,
bei pranoko konkurentus užsienyje. Gerą kainą ir kokybę norime
užtikrinti savo klientams, todėl lietuviškų aksesuarų siūlome vis
daugiau. Būdami tarptautine kompanija, džiaugiamės galėdami
paskatinti vietos verslą ir prisidėti prie darbo vietų kūrimo“, –
sakė Evaldas Viselga, „Tele2“ mobiliųjų įrenginių priedų plėtros
vadovas.
Lietuvos gamintojų aksesuarais „Tele2“ pradėjo prekiauti 2010 metais ir nuolat didino jų pardavimus.
Šių telefonų dėklų kaina operatoriaus salonuose yra nuo 14 iki 33 litų (4,05-9,56 euro).
Lietuvoje panašiai kainuoja ir Kinijos gaminiai, tačiau mūsų gamintojų prekės juos lenkia kokybe.
Skirtingai nei didžioji dalis importo, lietuviški telefonų dėklai yra iš aukščiausios kokybės natūralios
odos, todėl tarnauja ilgiau. Išskirtinumo jiems suteikia ir naudojamos skirtingos odos apdirbimo
technikos.
Dėklai lietuvių skoniui
„Mūsų gamintojų telefonų dėklai populiarėja jau keletą metų. Į priekį jie išsiveržė, kai prekes pradėjome žymėti ženklu „lietuviška prekė“. Pirkėjai mato gerą kainą ir kokybę, o sužinoję, kad prekė
dar ir lietuviška, dauguma žmonių renkasi šiuos aksesuarus“, – pasakojo E. Viselga.
Lietuviški gaminiai atitinka skirtingo amžiaus pirkėjų poreikius ir skonį. Vyresni žmonės labiau
mėgsta odinius dėklus su juostele – juos galima kabinti ant kaklo. Šie klientai taip pat dažniau nei
jaunimas renkasi „kišenėlės“ tipo dėklus.
Tuo tarpu jaunimą traukia ryškios spalvos ir įdomi faktūra, nes tokie aksesuarai leidžia išsiskirti.
Jaunesni klientai taip pat dažniau renkasi „knygutės“ tipo telefonų dėklus.
Tarp „Tele2“ klientų populiarūs ir kiti aksesuarai. Didžiausia naujiena dabar yra plėvelės telefonų
ekranams iš grūdinto stiklo – jos ekraną saugo geriau nei įprastos plastikinės.
Taip pat klientai perka automobilinius kroviklius, atminties korteles, ausines, išmaniąsias apyrankes.
Lietuviškus telefonų dėklus ir kitų aksesuarų galima rasti visuose „Tele2“ salonuose.

2014 10 31 Nr. 44

14

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.
Siuvamàjà maðinà „Veritas“
(kojinë, 130 Lt), el. siuvamàjà
maðinà „Singer“ (130 Lt).
Tauragë, tel. 8 638 30 407.
Ðaldymo vitrinà (2 m ilgio), 2
ðaldytuvus gërimams. Tauragë,
tel. 8 651 66 862.
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.
Ðaldytuvà ir skalbimo maðinà
(geros bûklës, dëvëti, pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 630 50 728.
Ðaldytuvà SNAIGË (naujas,
raudonos sp., antibakterinis,
elektrà taupantis, ruoðtas vokieèiams). Tauragës r., tel. 8 670
37 768.

Virtuviná kampà su geru stalu
bei këde, 150 Lt. Jurbarkas, tel.
8 673 40 079.

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.

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

p a r d u o d a

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

Vaikiðkà kompiuterá “Lexibook
junior”, kuris jûsø vaikà iðmokins
ir skaièiuoti, ir raðyti (75 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.

Kalakutus (mësiniai, kaina sutartinë). Jurbarko r., Vieðvilë, tel.: 8
618 55 012, 8 616 93 114.

Vaikiðkà veþimëlá ALMAR (280
Lt) ir vaikiðkà lovytæ (120 Lt).
Tauragë, tel. 8 636 89 519.

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Èiuþinius. Jurbarkas, tel. 8 689
95 439.
Dvigulæ lovà (naudota, geros
bûklës, 130 Lt), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 679 00 441.

p a r d u o d a
+Avis veislei ir mësai ir aviø
skerdienà (1 kg - nuo 14 riki 17
Lt ). Tauragë, tel. 8 651 12 816.
+Aviþas (paðarinës ir sëklinës).
Tauragë, tel. 8 650 14 728.
+Aviþas, mieþius, kvieèius,
kvietrugius, paðarinius miltus,
atveþame. Ðiaudus rulonuose.
Tel. 8 652 36 270.
+Kvieèius (2,8 tonos, 1 400 Lt).
Tauragë, tel. 8 658 03 315.

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

Sekcijà „Klevas“ (4 daliø, geros
bûklës, pigiai). Tauragë, tel. 8
601 43 476.
Senovinius baldus ir kitus daiktus. Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Sofà-lovà (nauja, iðtiesiama, 200
Lt), dvigulá iðtiesiamà fotelá (200
Lt), svetainës staliukà (50 Lt),
2 fotelius prie staliuko (po 80
Lt), dvigulæ lovà (geros bûklës,
150 Lt), komodà (nauja, 250
Lt), virtuvës spintelæ (50 Lt).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos
sp.), lininius siûlus, pagalves (2
vnt.). Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Viengulæ lovà su patalynës dëþe
(500 Lt). Tauragë, tel.: 8 446 70
884, 8 636 09 611.

Karvæ (4 verðiø). Jurbarko r., tel.
8 662 65 366.
Karvæ (trijø verðiø, stambi, pieninga, verðiuosis sausio 4 d., dar
neuþtrûkinta, atsivedusi duoda
35 l pieno, rami, minkðta melþti).
Jurbarkas, tel. 8 639 74 709.
Karvæ. Bulves. Tauragë, tel.: 8
636 00 128, 8 633 96 840.

Kiaulæ (5,50 Lt/ kg), èihuahua
ðuniukus (mini, kambariniai,
paskiepyti). Jurbarkas, tel. 8
658 83 300.

2 m. telyèià, 1 500 Lt. Tel. 8 630
87 306.

6 sav. parðelius, 150 Lt. Tauragë,
tel. 8 643 93 793.

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

Karvæ (ðeðtu verðiu, vietiniø
ðeimøjø veislës, su kilmës dokumentais, kaina sutartinë).
Jurbarko r., tel. 8 615 44 675.

2 karves, 3 ir 6 verðiø, verðiuosis
sausio ir kovo mën. Tauragës r.,
tel. 8 628 61 539.

LABAI PIGIAI! Miegamojo
baldus (galima pirkti dalimis),
sekcijà (didelë), raðomàjá stalà.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.

Raðomàjá stalà su këde. Tauragë,
tel. 8 652 43 807.

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

Kiaules (augintos kaimiðkai, galiu paskersti), mieþius, kvieèius
(25 Lt). Jurbarko r., tel. 8 631
45 235.

5 pienines verðingas telyèias,
stambios, 2 200 Lt. Ðilalë, tel. 8
650 86 017.

Prieðkambario baldus, kampà,
indaplovæ, miegamàjá fotelá,
marmità. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.

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

+Þieminius, paðarinius kvietrugius ir mieþius (1 tona - 500 Lt).
Perkant 5 tonas, atveþu. Tauragë,
tel. 8 603 60 065.

Fotelius (2 vnt., vyninës sp.,
nauji, 350 Lt). Tauragë, tel. 8
690 99 661.

Lovà, komodà, spintà, lentynas.
Tauragë, tel. 8 637 08 267.

Kalytæ (labradorø veislës,
ðokolado sp., suaugusi, uþ simbolinæ kaina). Tauragë, tel. 8
650 67 639.
Karves (2 vnt., jaunos, greitai
verðiuosis). Tauragë, tel. 8 641
42 500.

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

p a r d u o d a

Keramikinius koklius krosnims,
sienelë ir þalvariniø àsotëliø
kolekcijà. Tel. 8 655 76 248.

Parðelius, parðà skerdimui ir
dvi karves. Erþvilkas, tel. 8 612
53 854.

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

Molines vokiðkas S formos
èerpes apie 110 kv. m. Kaina
sutartinë. Tel. 8 652 75 009.

Parðelius. Jurbarkas, tel. 8 652
48 062.

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.

Naujas duris (2 vnt., vidaus,
80x200 m, 200 Lt). Tauragë, tel.
8 681 38 865.

Dovanoju sekcijà su spinta ir
spintele. Jurbarkas, tel. 8 683
98 078.

Ðaldytuvà ZIL-64 (pigiai).
Tauragë, tel. 8 671 66 702.
Televizoriø „Ðilelis“ (10 m.
senumo, didelis, gerai veikia).
Tauragë, tel.: 8 446 70 884, 8
636 09 611.

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.

d o v a n o j a

Avinà (merinosø veislës, mësinis,
1,5 m., sveria 90 kg, 480 Lt) ir
2 aveles (7 mën., po 190 Lt).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.
Avis (juodgalvës, sukergtos,
veislei). Tauragë, tel. 8 685 27
227.
Avis (veislei, juodgalvës, sukergtos, 8 Lt/kg, su kilmës dokumentais). Ëriukus skerdimui 7 Lt/kg
arba SKERDIENÀ, 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.
Èesnakus. Tauragë, tel. 8 643
07 244.
Darbinius arklius. Galime pakeisti á tinkamus darbui arklius.
Tauragë, tel. 8 602 73 820.
Ekologiðkai augintas kiaules pjovimui. Kaina 6 Lt/kg. Jurbarkas,
tel. 8 678 40 284.
Ërienà, avienà. Taip pat sufolkø
ir Romanovø veisles avis ir
avinukus, 6 Lt. Jurbarkas, tel. 8
643 82 658.
Ávairius grûdus bei malkas,
pristatau. Kaina sutartinë. Tel.
8 647 80 591.

Kumeles (2 vnt.) ir 2 verðelius
(ðiø metø). Ðilalë, tel. 8 623 06
186.
Kumelæ (gera, darbinë, stambi,
rami, 14 metø, 3 000 Lt). Ðakiai,
tel. 8 688 83 215.
Kumelæ (11 metø, darbinë,
su dokumentais, 3 600 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.
Kumelæ (13 metø). Tauragë, tel.
8 670 58 363.
Kumelæ (2,5 metø, turi pasà, 1
500 Lt). Pagëgiø sav., tel. 8 656
49 131.
Maistines bulves. Tel. 8 609
26 861.
Melþiamà pieninæ 7 verðiø karvæ.
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.
Mësinius galvijus (5 telyèias ir 2
karves). Tauragë, tel.: 8 652 22
767, 8 652 22 675.
Mësinius parðelius. Tauragë, tel.
8 656 79 848.
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 (5 sav., 150 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 678 40 284.

Parðelius. Tauragë, Jurbarkas,
tel. 8 616 93 285.
Paðarines bulves (50 kg - 10 Lt),
maistines bulves (50 kg - 30 Lt),
presuotà ðienà (maþais ryðuliais,
1 vnt. - 3 Lt). Tauragë, tel. 8 651
13 477.
Paðarines bulves (tinkliniuose
maiðuose, 1 tona - 130 Lt).
Atveþu. Tauragë, tel. 8 610 02
860.
Paðarinius mieþius. Jurbarkas,
tel. 8 612 31 475.
Telyèaitæ (verðinga). Tauragë,
tel. 8 650 60 537.
Telyèia, ves 2015 m. vasario
mën. Ðilalës r., Upyna, tel. 8
620 41 334.
Telyèià (verðinga, verðiuosis balandþio mën., kaina sutartinë).
Jurbarko r., tel. 8 630 90 397.
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.

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.

Priimu gyventi pensinio amþiaus
þmogø. Tauragë, tel.: 8 446 51
765, 8 644 66 065.
Rasti 4 raktai Vytauto g. (prie
Bagdono tvenkinio). Tauragë,
tel. 8 446 51 916.

p a r d u o d a
+Àþuolo ràstus (apie 10-12 kub.
m, sausuoliai). Tauragës r., tel. 8
670 37 768.

p e r k a

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

Buliukà (nuo 200 kg, auginimui). Ðilalë, tel. 8 650 72 017.

d o v a n o j a
Vilkðunæ (tinkanti vienkiemiui saugoti) ir jaunà, energingà ðunelá (tinka medþioklei).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

+Àþuolo ràstus. Tauragë, tel. 8
607 45 949.

Asfalto betono daþus (geltoni, 30
kg). Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Àþuolo taðus, taðelius. Pagal
uþsakymà turi eglës ir uosio.
Tauragë, tel. 8 607 45 949.
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.
Balkono langà (plastikinis, stiklo
paketas, ilgis 3,72 m, plotis 1,53
m). Tauragë, tel. 8 681 35 783.

p a r d u o d a
Dëvëtus rûbus maiðais (striukës,
paltai, megztiniai, kelnës ir
kt., 100 kg/75 Lt). Atveþame.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
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.

Obliavimo stakles. Tauragë, tel.
8 685 10 349.
Pigiai naudotus, vokieèiø g-bos
plastikinius langus (300 Lt) ir
duris (500 Lt). Tauragë, tel. 8
639 58 903.
Plokðtes (2,70 m ilgis, 1,50
m plotis, sienoms, grindims
iðkalti). El. pjûklà (vienfazis
ir trifazis). Tauragë, tel. 8 681
52 796.
Radiatorius (ðpiþiniai, nauji ir
naudoti), lauko ir vidaus duris,
refliuotà stiklà, naudotas virtuvës spinteles. Tauragë, tel. 8
685 03 697.
El. pjûklà (trifazis, 5,5 kW,
1500 aps./min.), trifazes græþimo stakles (sovietiniø laikø).
Tauragës r., tel. 8 670 37 768.
Senovines raudonas plytas,
9000 vnt. ir grindinio akmenis,
6000 vnt., bordiûrus. Tel. 8 699
99 395.
Skaldytus akmenis (tona - 100
Lt). Tauragë, tel. 8 698 74 320.

Þirniø-aviþø miðiná paðarui
(apie 40 t) ir „Alma“ veislës
kvieèiø sëklà (akuotuota, atspari iððalimui). Jurbarkas, tel.
8 698 11 603.
Avims ðienà, ðienainá, ryðulius
arba rulonus. Tauragë, tel. 8
685 27 227.

LABAI PIGIAI! stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), metalines
ir plastikines talpyklas kurui (20
l). Tauragë, tel. 8 631 45 192.

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 rkW, 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 gbos raudonus blokelius, akmenis.
Jurbarkas, tel. 8 673 52 963.

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.
Ðildymo katilà (20 kW, 2700
Lt), medþio frezavimo stakles 2
700 Lt, gelþbetonines plokðtes
(7 vnt. r150 Lt). Gelþbetonines
sijas (12 vnt., 150 Lt). Ðulinio
þiedus (3 vnt. 100 Lt). Baltas
silikatines plytas (4 000 vnt., 0,55
Lt). Tauragë, tel. 8 610 29 835.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Pristatau á vietà. Tel. 8 639 07
345.
Vamzdá (asbestinis, 20x150 cm),
guminæ þarnà su siûlu (27 m ilgio), naujà padangà (615x13x155,
50 Lt). Ðilalë, tel. 8 614 08 381.
Vidaus duris. Tauragë, tel. 8
651 66 862.

p e r k a
Àþuolo ðakas, àþuolo lentas ir
storas lentas. Tel. 8 650 94 430.
Naudotas lentas perdengimui.
Tauragë, tel. 8 656 60 112.

AUDI
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.
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.
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Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Automobilinæ priekabà MAZ
(1993 m., 1 500 Lt). Tel. 8 654
51 869.
Priekabà ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje
Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus
reikiamus dokumentus. rTel. 8
656 73 121.

MAZDA
p a r d u o d a

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,
2550 Lt. Tvarkingas, priþiûrëtas
automobilis). Jurbarkas, tel. 8
611 48 739.

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.

+Automobilius (apie 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 630 12 397.

ÐKODA

MERCEDES-BENZ

ÐKODA SUPERB (2004
m. 06 mën., 1,8 t benzinas,
sedanas, veliûras, el. paketas, klimakontrolë, ðildomos
sëdynës, autopilotas, borto
kompiuteris, ksenon,lieti ratai,
þalias perl., orig. rida 99 000
km,serviso knygos,TA,4 599
Eur).Jurbarkas,tel.8 611 47 150.

AUDI A6 (1998 m., 2600 cm3,
dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, juoda sp., 4/5, 1 000
Lt). Superku automobilius nevaþiuojanèius, su defektais,
po avarijø. Pasiimu su savo
transportu, vietoje sutvarkau
dokumentus. Tel. 8 606 56 709.

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 PRIMERA (sedanas,
1997 m., benzinas, dujos, 2000
cm3, automatinë pavarø dëþë,
tvarkingas, ekonomiðkas). Tel. 8
674 37 380.

FIAT

AUDI A4 (1995 m., 1600 cm3,
benzinas, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, þalia sp., 4/5, TA
iki 2015-11, 2 900 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 606 06 933.
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, TDi,
TA iki 2016 m., pilkos sp., 7 700
Lt). Tauragë, tel. 8 620 88 046.

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.

p a r d u o d a

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a

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

PEUGEOT
p a r d u o d a

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

FORD

RENAULT

p a r d u o d a

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.

RENAULT CLIO (2002 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.

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.

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.

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

p a r d u o d a

TOYOTA

OPEL

p a r d u o d a

HONDA

p a r d u o d a

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

OPEL ASTRA (2001 m., 1,7 l,
TD, 55 kW, TA, draudimas, universalus, geros bûklës, 4 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 640 22 374.

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.

SEAT

+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66 409.

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.
RENAULT MEGANE (1998
m., 1,6 l, benzinas, TA iki 2016
m., draudimas, sidabrinë spalva,
pridedamas þieminiø padangø
komplektas). Jurbarkas, tel. 8
650 36 061.
RENAULT MEGANE SCENIC
(1998 m., 1,9 l, dyzelinas, vaþiuojantis, visà arba dalimis). Tel. 8
633 86 010.

VW GOLF (1993 m., benzinas,
raudona spalva, TA iki 2015-1125, 2 800 Lt). Galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 655 02 475.
VW GOLF IV (1999 m., 1,9 l,
SDI, centrinis uþraktas, TA iki
2016-08, draudimas, gera bûklë,
5 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 671
65 015.
VW PASSAT (1989 m., benzinas, dujos, sedanas, juodos sp.,
vaþiuojantis, 1 200 Lt). Tel. 8
617 44 713.
VW PASSAT (1990 m.,
1600 cm3, dyzelinas, 59 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, mëlyna, 4/5, 330 000
km, TA iki 2015-12, 1 100 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 605 89 016.
VW PASSAT (1991 m., 1,6 l,
TD, sedanas, TA iki 2016 m.).
Tauragë, tel. 8 604 49 944.
VW PASSAT (1991 m., nesmarkiai dauþtas, vaþiuojantis, 1,6 l,
dyzelinas, 600 Lt).
VW PASSAT (1995 m., 1,9 l,
dyzelinas, universalas, TA iki
2015 m. 12 mën., draudimas, 2
950 Lt). Ðakiai, tel. 8 688 83 215.
VW PASSAT COMBI (2007
m., 2,0 l, 103 kW, dyz., rudas
perlamutras, Comfort Line,
multi vairas, el. paketas, maþoji
navigacija, klimatronikas, borto
komp., autopilotas, ESP, lieti
ratai, veliûras, TA, 5 699 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Tauragë, tel. 8 644 47 346.

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.

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

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

Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R12 iki R22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (su garantija).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.

Dyzeliná automobilá su galiojanèia TA, gali bûti su defektu,
tinkamas ardymui. Tauragë, tel.
8 636 91 238.

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.

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

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

p a r d u o d a
AUDI C4 AVANT (1992 m.,
sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininës ir dyzelinës), AUDI A6
AVANT (2,6 l), VW PASSAT
(1995 m., universalus, 1,9 l, TDi,
66 kW) dalimis. Tauragë, tel. 8
630 12 397.
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.
GAZ-53 ratlankius, padangas (1
vnt., 320/45/R18, 1 vnt. 280/20).
Tauragë, tel. 8 691 55 179.
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.
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)
rdalimis. Tel. 8 699 80 354.

Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus
ratlankius (R15, R16, tinka
VW Sharan, Seat Alhambra,
Ford Galaxy, Audi A6, C4, 5
skyliø), R16 skardinius (tinka
VW Sharan, Audi, Alhambra),
Subaru Legacy (R15).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius rratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas), RENAULT LAGUNA
(1999 m., 2,2 l, TD), MAZDA
626 (1995 m., 2 l, dyzelinas)
rdalimis. Tauragë, tel. 8 636
91 238.
RENAULT ESPACE (1997 m.,
2,2 TD) dalimis. Jurbarkas, tel.
8 614 41 938.
SEAT ALHAMBRA (1,9 l,
TDi), AUDI A6 (1997 m., 2,5
l, TDi), CITROEN EVASION
(1,9 l, TD), NISSAN TARANO
(1994 m. 2,4 l, benzinas,
RENAULT ESPACE (1995
m.2,1 l, TD), SCENIC (1997 m.,
1,9 l, TD), PEUGEOT 406 (1,9
l, 2,1 TD dalimis. Tauragë, tel.
8 636 91 238.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.
Þiemines padangas (naudotos,
R15/195/65, 4 vnt., po 30 Lt).
Tauragë, tel. 8 696 06 429.

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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p a r d u o d a
Cisternà (10 kub. m, 2 500 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.
Dygliuotas grandines traktoriaus
ratams (norvegiðkos). Tauragë,
tel. 8 602 62 264.
Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, ant ratø), el. telferá
(0,5 tonos), nerûdijanèio plieno
kubilus (400-500 l talpos), baèkas
alui (30-40 l talpos). Tauragë, tel.
8 687 75 365
Grûdø malûnus (5,5 kW, 8 00 Lt,
7,5 kW, 1 200 Lt, yra atsarginiu
sietø miltø rupumui reguliuoti,
800 Lt). Tauragë, tel. 8 634 98
078.
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.
Kultivatoriø (prikabinamas prie
traktoriaus MTZ, 4 m), ðienoðiaudø rinktuvà (èekoslovakø
g-bos, tvarkingas), cisternà (metalinë, 3 kub. m, ant ratø). Tel. 8
617 26 099.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales. Tauragës r., tel.: 8 685 26
204, 8 639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir
naudotus, suteikiame garantija,
atliekame jø remontà. Tauragë,
tel. 8 614 20 536.
MTZ-82l, 1989 m. Tel. 8 606
25 527.
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 MTZ-80.
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.
Traktoriaus MTZ-50 stiklus,
T-150 stiklus, DT-75 stiklus.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Traktorinæ priekabà (4 tonø,
3 600 Lt). Jurbarkas, tel. 8 698
21 449.
Traktoriø JOHN DEERE 3640
su frontaliniu krautuvu, 42 000
Lt. Tel. 8 656 21 524 .
Traktoriø FORD 4000 (65 AG,
tvarkingas, viskas veikia, vairo
stiprintuvas, variklio paðildytuvas, TA, ið Norvegijos, 9 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 602 62 264.
Traktoriø MTZ-50 (su MTZ-80
varikliu, 7 000 Lt), traktoriø
MTZ-82UK (13 500 Lt). Tel. 8
646 39 686.
Traktoriø T-25A (1987 m., 8
500 Lt), mëðlo, þemiø krautuvà
(5 200 Lt), mëðlo kratytuvà (4
300 Lt), frezà (2 200 Lt), bulviø kauptuvus (500 Lt), bulviø
kasamàjà (2 200 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 674 44 561.
Traktoriø T-25 (6 400 Lt), traktoriø Jumz (transportinis, 4 500
Lt), MTZ galines padangas (700
Lt). Tel. 8 691 42 740.
Visà naudotà þemës ûkio technikà ið Ðvedijos. Techniðkai
tvarkinga. Jurbarko r., tel. 8 601
60 880.
Þolës pjaunamàjà (2,4 m, diskinë, 2 200 Lt), þolës smulkintuvà ORKAN (2 600 Lt), bulviø
sodinamàjà (lenkø g-bos, 2 vagø,
1 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 654
82 813.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, betono gaminių
liejikas, armatūrininkas, tarptautinių krovinių vežimo
transporto priemonėmis vairuotojas, buhalteris, suvirintojas, šaltkalvio remontininkas, administratorius,
pašto viršininkas (vadavimui), nekvalifikuoti darbininkai
(vainikėlių pynėjų), granulių gamybos operatorius, elektromontuotojas, pardavėjo kasininkas, virėjas, kiemsargis,
miško darbininkas (eglučių pakuotojas)
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, automobilio šaltkalvis,
kvalifikuotas pieno ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
plataus profilio statybininkas, siuvėjas, taikomosios
fizikos mokytojas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalviai, autotransporto priemonių remonto
šaltkalvis, baldų apmušėjas, bermenas, fasavimo ir pakavimo automato operatorius, chemijos mokytojas, gydytojas
asistentas, kepėjas, kompiuterininkas, laiškininkas, medinių baldų lakuotojas, logopedas, padangų montuotojas,
pagalbinis darbininkai, personalo atrankos specialistas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], plytelių klojėjas,
staliai, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, sūrių gamintojas, tinkuotojas,
traktorininkas, variklinės transporto priemonės elektrikas,
vairuotojas ekspeditorius, verslo paslaugų vadybininkas,
šaltkalvis, ūkvedys.
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 vairuotojai CE kategorijų.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, nekilnojamojo turto agentas, pardavimo vadybininkas, apsaugos darbuotojas, darbų
vadovas, kelio darbininkas, svėrėjas, plovėjas, žuvies perdirbimo įrenginių operatorius, elelktromechanikas, duomenų perdavimo ir telekomunikacijų linijų kabelininkas,
grindinio klojėjas, kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas,
medicinos psichologas, medkirtys, nekilnojamojo turto
agentas, pagalbinis darbininkas, parduotuvės padalinio
vadovas, pardavimo vadybininkas, personalo atrankos
specialistas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], stalius, šaltkalvis elektrikas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, virėjas(-a).
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, apdailininkas, bendrosios praktikos slaugytojas, buhalteris, darbų
vadovas, elektrinio krautuvo vairuotojas grindinio klojėjas,
kelio darbininkas, laiškininkas, logistikos specialistas
[vadybininkas], maitinimo įmonės vadovas, mechanikas,
medienos apdirbimo inžinierius, miškų ūkio darbininkas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, operatorius pakuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pastatų
apšiltintojas, personalo atrankos specialistas, restorano
virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, skerdikas, socialinis darbuotojas, sunkiasvorio
sunkvežimio vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, tiekimo
sandėlio krovikas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų
virtuvę), šaltkalvis suvirintojas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas (-a), autovežio vairuotojas CE kategorijų, buhalteris, darbutojas gamyboje,
dažytojas, elektromontuotojai, elektros darbų vadovas,
inžinierius - sąmatininkas, kasininkas - pardavėjas (-a),
krovikas rūšiuotojas, kūrikas, logistikos analitikas, medienos priėmėjas, pardavėjas, pardavimo vadybininkas,
picų kepėjas (-a), sandėlininkas, santechnikas, siuvėjas,
skardininkas, socialinis pedagogas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologas
metalo apdirbimui - naujai gamybai, telemarketingo
specialistas(neįgaliam asmeniui), transporto vadybininkas, valytojas, virėjas, vėdinimo sistemų montuotojas,
vyr buhalteris, vyriausiasis kasininkas (-ė), žemės ūkio
darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, kalediniu egluciu
nuemimas, darbo rutinos organizavimas, žemės ūkio
technikos pardavimų vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: budintis vaikų ligų gydytojas, gydytojas radiologas, gydytojas slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, istorijos mokytojas, klientų aptarnavimo vadybininkas,
konstruktorius, neformaliojo švietimo (būrelio) mokytojas,
nekilnojamo turto administratorius (-ė), nekilnojamo turto
pardavimų administratorė, nekilnojamo turto vadovas (-ė),
nekilnojamojo turto agentas, NT pardavimų asistentė/-as,
NT tarpininkės (-o) pardavimams, NT vadybininkė/-as,
pardavimų agentė(-as), pardavimų vadybininkas (-ė),
personalo atrankos specialistas, personalo vadybininkė
(-as), psichologas, telemarketingo specialistas(neįgaliam
asmeniui), visuomenės sveikatos specialistas, žemės ūkio
darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, 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, bokštinio krano operatorius, botanikas
mikologas, budintysis elektromonteris, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, dailidė, dailininkas,
darbininkas aukštybininkas, darbų saugos organizatorius,
darbų vadovas, dažytojas atspalvio suteikėjas, dekoratyvinės kosmetikos kosmetikas, dietistas, dirigentas,
drabužių siuvėjas, dujų balionų pildytojas, ekonomistas,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektromonteris,
elektroninės įrangos taisymo meistras, elektros inžinierius,
elektros įrangos techninės, priežiūros elektrikas, floristas,
gamybinių patalpų valytojas, gamybos įmonės vadovas,
gamybos meistras, gamybos vadovas, gamyklos [įmonės]
padienininkas, geodezininko ir markšeiderio padėjėjas,
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,
jūrų laivų inžinierius, juvelyras, kelio darbininkas, kelių
remontininkas, kepėjas, kiemsargis, kiosko pardavėjas,
kirpėjas, kompiuterių įrangos operatorius, konditeris,
kosmetologas, krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas miškų
ūkio darbininkas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas,
laiškininkas, 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, mechanikos inžinierius, mechanikos
technikas, mechanizatorius, medienos apdirbimo mašinų
operatorius, mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, mikroautobuso vairuotojas, minkštųjų baldų
apmušėjas, miškininkystės specialistas, nekilnojamojo
turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padalinio
vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis
virtuvės darbininkas, pakuotojas, pakuotojas (rankomis),
pamainos meistras, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų
dažytojas, pastatų elektros instaliacijos elektrikas, pastatų
surenkamųjų konstrukcijų montuotojas, pastolių statytojas,
personalo atrankos specialistas, personalo specialistas
[vadybininkas], plataus profilio statybininkas, plieninių
konstrukcijų surinkėjas [montuotojas], popieriaus technologas, pramonės įrangos mechanikas, prekių atsargų
krovėjas, prekių fasuotojas, prekybos salės darbuotojas,
prekybos salės vadybininkas, produkto vadybininkas,
programuotojas, projekto vadovas, remonto technikas,
restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
rinkotyros padalinio vadovas, sandėlininkas, sandėlio
vadovas, santechnikas, savivarčio vairuotojas, sistemų
(išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas, siuvėjas,
siuvėjas sukirpėjas, skardininkas, slaugytojo padėjėjas,
socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, statybinių medžiagų
technologas, statybos inžinierius, statybos padalinio
vadovas, statybos projekto vadovas, stogdengys skarda,
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,
šeimininkė, taksi vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų technikas,
telekomunikacijų įrangos montuotojas, tiekimo sandėlio
krovikas, transporto priemonių medinių kėbulų meistras,
transporto specialistas, turto vertintojas, ūkvedys, vairuotojas ekspeditorius, valymo paslaugų padalinio vadovas,
valytojas, valytojas (rankomis), vėdinimo vamzdyno
montuotojas, veterinarijos felčeris, vidaus santechnikos
tinklų ir įrenginių santechnikas, vidaus santechnikos
vamzdynų ir įrenginių montuotojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis
veterinarijos gydytojas, žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas,
automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, buitinių prietaisų taisytojas,
ekskavatoriaus mašinistas, gamybos vadovas, laiškininkas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivų statybos
technikas, lopšelio-darželio auklėtojas, metalinių gaminių
dažytojas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, pastatų dažytojas,
plataus profilio statybininkas, suvirintojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų technikas, tiekimo sandėlio krovikas, valytojas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, vyriausiasis buhalteris,
vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, buhalteris, gaterininkas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, nekilnojamojo
turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio vadovas, plataus profilio staklininkas,
santechnikas, vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, barmenas padavėjas,
dietistas, elektrikas, maisto gamybos vedėjas, pagalbinis
parduotuvės darbininkas, pardavimo vadybininkas, psichologijos mokytojas, viešbučio padavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: automatikos įrangos elektrotechnikas, degalinės operatorius, dizaineris maketuotojas, elektrikas,
gydytojas radiologas, pardavimo vadybininkas, parduotuvės kasininkas, 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, barmenas padavėjas, logistikos specialistas [vadybininkas],
mikroautobuso vairuotojas, nekilnojamojo turto agentas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas].
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas fasado apšiltintojas, baldžius, cecho darbuotojas, degimo krosnies operatorius,
e. parduotuvės administratorius, gydytojas echosko-
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puotojas, gydytojas otorinolaringologas, nekilnojamo
turto administratorius (-ė), nekilnojamojo turto agentas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, NT vadybininkė/as, pardavėja-konsultantė(as), pardavėjas konsultantas
ekspeditorius, pardavimų vadybininkas (-ė), personalo
atrankos vadybininkė (-as), proceso inžinierius, saulės
elektrinių montuotojas, skardininkas, socialinės paramos
skyriaus vyr. specialistas, stogdengys, telemarketingo
specialistas(neįgaliam asmeniui), vairuotojų mokytojasinstruktorius.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis, gamybos darbininkas, laiškininkas, vairuojantis
automobilį, metalo poliruotojas (-a) - šlifuotojas (-a),
nekilnojamo turto administratorius (-ė), pagalbinis darbininkas, pardavėjas-konsultantas, personalo atrankos
vadybininkė (-as), socialinio darbuotojo padėjėjas, taksi
vairuotojas, telemarketingo specialistas (neįgaliam asmeniui), ūkvedys - kūrikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: nekilnojamo turto administratorius (-ė),
nekilnojamo turto pardavimų administratorė, nekilnojamojo turto vadybininkė/-as-agentė/-as, NT pardavimų
asistentė/-as, padavėjas barmenas, pardavimų agentė(-as),
personalo atrankos specialistas, plataus profilio statybininkas, šiltnamio darbuotojas (-a), taksi vairuotojas, telemarketingo specialistas (neįgaliam asmeniui), vadybininkas,
vairuotojas darbininkas, valytoja (-as).
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: gydytojas chirurgas, gydytojas dermatovenerologas, gydytojas nefrologas, gydytojas neurologas,
gydytojas pulmonologas, gydytojas radiologas, gydytojas
terapeutas, gydytojas urologas, nekilnojamo turto administratorius (-ė), NT pardavimų asistentė/-as, pagalbinis
miško darbininkas, pardavimų agentė(-as), pardavimų
vadovas, siuvėjas operatorius (-ė), sunkvežimio vairuotojas, švelniakailių žvėrelių prižiūrėtojas, taksi vairuotojas,
telemarketingo specialistas(neįgaliam asmeniui), vaikų
ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas (a).
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: automobilių pardavėjas-konsultantas (-ė),
automobilių šaltkalvis, buhalteris (-ė), fasadų šiltintojas,
gamybos vadovas (-ė), gyvulininkystės ūkio darbininkas,
informacijos teikimo telefonu vadybininkas/-ė, klientų
konsultantas (-ė) latvių kalba, nekilnojamo turto administratorius (-ė), nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamo
turto pardavimų administratorius, NT vadybininkas/ė,
pašto viršininkas (0,65 etato), personalo atrankos specialistas, personalo atrankos vadybininkė (-as), siuvėjas,
sukirpėjas (-a), taksi vairuotojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, telemarketingo
specialistas(neįgaliam asmeniui), vairuotojas, vyr. buhalterė (-is), vyr. virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, atestuotas statybos
darbų vadovas, automobilių šaltkalvis, baldų surinkimo
pagalbinis darbininkas, barmenas padavėjas,
betonuotojas, cecho darbuotoja (-as), didmeninės prekybos vadybininkas, elektroninės įrangos montuotojas (-a),
gamybos technologas, importo vadybininkas, kosmetikos
konsultantas, krovikas, laiškininkas, maisto prekių pardavėja (-as), medienos apdirbimo mašinų operatorius,
metalo tekintojas, nekilnojamo turto administratorius (-ė),
nekilnojamo turto agentas(ė), nekilnojamo turto vadovas
(-ė), NT pardavimo asistentas (-ė), NT vadybininkas (- ė),
padavėjas barmenas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas
(-a)-konsultantas (-ė), pardavimo vadybininkas, pardavimų agentė(-as), pastatų apšiltintojas, plataus profilio
statybininkas, prekių grupių vadybininkas, rinkodaros vadybininkas, sandėlio darbininkas-krovikas, santechnikas,
sekretorius-archyvaras, siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas,
karkasų surinkėjas, skardininkas, stalius, stogdengys,
sunkvežimio vairuotojas, šaltkalvis suvirintojas, šiltnamio
darbuotojas (-a), tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, telemarketingo specialistas (neįgaliam asmeniui), vadybininkas (-ė), vadybininkė (-as)
- pardavėja (-as), vairuotojas, viešbučio administratorius
(-ė), virėjas, virėjo padėjėjas, žaliavų sandėlio sandėlininkas/darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: aktyvus pardavimų vadybininkas, apsaugos
darbuotojas, automatikos derintojas, autošaltkalvis, baldų
dažytojas, biuro administratorė, darbininkas,
darbininkas - valytojas, dažytojas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, floristė, kepėjas - meistras,
kepimo linijos darbininkas, krovėjas šventiniu laikotarpiu,
laiškininkas, matematikos mokytojas, nekilnojamo turto
administratorius (-ė), nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamo turto pardavimų administratorė, nekilnojamo
turto vadybininkas (-ė), nekilnojamo turto vadovas (-ė),
nekilnojamojo turto vadybininkas/ė, operatorius, pagalbinis darbininkas, pardavėja (-as) šventiniu laikotarpiu,
pardavėja-konsultantė(as), pardavėjas, pašto lydėtojas
Plungėje (0,4 etato), personalo atrankos vadybininkė (-as),
psichologas, sandėlininkas, sandėlio darbuotojas, siuvėja,
(-as), siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas, karkasų surinkėjas,
skirstytojas (0,4 etato), šaltkalvis-remontininkas, šiltnamio
darbuotojas (-a), telemarketingo specialistas(neįgaliam
asmeniui), tešlų paruošėjas, vadybininkas, (-ė), vairuotojas, valytoja, vyr. operatorius, žemės ūkio technikos
pardavimų vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automobilių mechanikas, autovežio vairuotojas CE kategorijų,
betonuotojas, darbų vadovas, draudimo konsultantas,
elektrikas, elektromontuotojai, gamybos operatorius,
gaterininkas, gydytojas odontologas, grindinio klojėjas,
inžinierius, -ė, konsultantas pardavėjas, kūrikas-kiemsargis, mūrininkas, nekilnojamo turto administratorius (-ė),
nekilnojamo turto pardavimų administratorė, nekilnojamo
turto vadovas (-ė), NT administratorius /-ė, NT tarpininkės
(-o) pardavimams, NT vadybininkas (- ė), odontologo padėjėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėja-konsultantė(as)
telšiuose, pardavėjas, paslaugų pardavimo vadybininkas,
projektų vadovas, -ė, rąstininkas, siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas, karkasų surinkėjas, spaudos išnešiotojas, stalius
(baldžius), šaltkalvis remontininkas, šiltnamio darbuotojas
(-a), tarptautinių pervežimų vairuotojas, telemarketingo
specialistas(neįgaliam asmeniui), traktorininkas, vadybininkas, vairuotojas CE kategorijų, vertėjas, vidaus
apdailininkas, vidaus plytelių klojėjai, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Traktoriaus MTZ-50 ir T-40
variklá, gali bûti neveikiantis.
Tauragë, tel. 8 641 91 206.
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 SK-5, ðieno-ðiaudø presà
FORTSCHRITT 454 (vokieèiø
g-bos), þolës smulkintuvà KIR 1,5
(su bunkeriu). Tel. 8 613 98 986.

+Autoservisui reikalingi: automechanikas, padangø montuotojas. Tauragë, tel. 8 657 76 007.
+Lietuviø kompanija NM
FLOORING SERVICES LTD
Anglijoje ieðko kvalifikuotø mediniø grindø klojëjø. Iðsamesnë informacija teikiama tel.: +4474757
35 714, 8 630 15 777.
+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611 24
936.

Vyras ieðko darbo, gali autoservise autoðaltkalviu, padangø
montuotoju. Tauragë, tel. 8 603
87 054.

+Reikalinga smulkiø gyvûnø
kirpëja. Gali bûti be darbo patirties. Apmokome. Tauragë, tel.
8 658 34 352.

Vyriðkis, galintis rinkti, remontuoti, atnaujinti ávairius senus
baldus, tvarkyti èiuþinius, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 658 72 764.

+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.
Vyras darbo, gali iðpjauti miðkà.
Ðilalë, tel. 8 612 77 924.

+Reikalingas vairuotojas-darbininkas, turintis C, CE kategorijø vairuotojo paþymëjimà.
Gineikiø k., Ðilalës r., tel. 8 687
42 068.
+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85
630.
Automobiliø servisui reikalingas
këbulø lygintojas - tampytojas.
Geros darbo sàlygos. Jurbarkas,
tel. 8 687 47 491.
Danijoje - varikliø ir metaliniø
detaliø daþymas gamykloje.
Reikalingas darbðtus, tvarkingas,
energingas, be þalingø áproèiø
þmogus. Ilgalaikë sutartis. Be
ádarbinimo mokesèio. Tel. 8 659
24 127.
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 slaugë senyvai,
gulinèiai moteriai, galinti gyventi
kartu. Jurbarko r., tel. 8 652 05
748.

Reikalingas autoelektrikas-diagnostikos meistras Birminghame.
Pivalumai: sugebëjimas remontuoti vaþiuoklæ, variklius, virinti. Kreiptis telefonu:
+4407928661121 arba rasykite i
m8, 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.
Reikalingas darbininkas prie
gyvuliø. Pageidautina, kad
mokëtø vairuoti traktoriø.
Apgvendiname, mokame atlyginimà, 800 Lt. Pagëgiai, tel. 8
654 43 760.
Reikalingas vairuotojas
(pageidautina ið Jurbarko)
Skandinavijos kryptimi. Reisai
savaitiniai. Savaitgaliai namie.
Laiku momamas atlyginimas. Tel.
8 615 44 567.

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.

Statybos ámonei reikalingi ávairiø profesijø statybininkai. Soc.
garantijos, atlyginimas pagal
darbo rezultatus, komandiruotës.
Jurbarkas, tel. 8 655 72 900.

28 m. vaikinas ieðko vidaus apdailos darbo: glaisto, daþo, tapetuoja, deda laminatà, atlieka kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 631 12 112.
45 m. moteris ieðko slaugytojos
darbo. Turi darbo patirties, gali
kartu gyventi. Tauragë, tel. 8 677
84 840.
49 m. vyras, turintis automobilio ir traktoriaus vairuotojo
paþymëjimus, gali padëti dirbti
ûkyje ar priþiûrëti þmogø uþ
gyvenamà plotà. Jurbarkas, tel.
8 650 76 504.
53 m. vyras ieðko darbo pas
ûkininkà. Jurbarkas, tel. 8 647
43 793.
56 m. moteris ieðko darbo. Gali
priþiûrëti senelius ar vaikà, dirbti
valytoja, pagalbine darbuotoja.
Jurbarkas, tel. 8 639 55 962.
Atlieku apdailos darbus: tinkavimas, plyteliø klojimas, daþymas
ir kiti statybos darbai. Jurbarkas,
tel. 8 641 63 607.
Galiu priþiûrëti senà þmogø.
Jurbarkas, tel. 8 655 19 964.
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.
Stogdengys, mûrininkas, patyræs
meistras ieðko darbo. Tauragë,
tel. 8 638 49 199.
Vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630 44 679.

+Apðiltina pastatus su
THERMOFLOK medþiaga.
Tauragë, tel. 8 618 37 909.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Mobiliaisiais juostiniais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna medienà kliento namuose.
Tauragë, tel.: 8 685 69 805, 8 652
42 961.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjaunu medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Perku miðkà. Atsiskaitymas
grynais (litais, eurais). Be
tarpininkø. Mokësiu porà tûkstanèiø litø daugiau, nei jûsø
pirkëjas. Tel. 8 656 99 549.
+Remontuoju ðaldytuvus, skalbimo maðinas, dþiovykles. Atlieku
smulkius santechnikos ir elektriko darbus. Tel. 8 607 08 923.
+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.
3 D spausdinimo ir modeliavimo
pasauga, 20 Lt. Tauragë, tel. 8
621 30 456.
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.
BUAB „Aleksma“ parduoda ið
Aleksandro Martinkaus priteistà
23 312 litø ir 5 proc. metiniø
palûkanø skolà uþ didþiausià
pasiûlytà kainà. Tauragë, tel. 8
688 43 577.

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.
Genëju sodo medelius, vilkûgius.
Graþiai karpau, formuoju gyvatvores. Jurbarkas, tel. 8 614 02 904.
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.
Nestandartiniø baldø gamyba:
Virtuviniai, miegamojo, vonios,
stumdomos durys, vaikø kambario baldai. Klaipëda, tel. 8 687
82 077.
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.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá
ir kitus krovinius iki 12 tonø.
Yra kranas. Jurbarkas, tel. 8 676
87 593.
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Artimam žmogui savaitės pradžioje reikės jūsų
dėmesio ir paramos. Savaitės vidury greičiausiai ateis tokia akimirka,
kai aiškiai suvoksite, ką turite
daryti, ir kad jokios aplinkybės
ar žmonės jums nesutrukdys.
Penktadienį tiesiogine ar perkeltine prasme būsite apdovanotas už įdėtas pastangas.
Savaitgalį - pelnytas poilsis.
Šią savaitę ir
ateityje nepamirškite sporto - fizinis
aktyvumas padeda
palaikyti forma bei išgryninti
mintis. Antradienį į galvą šaus
išganinga mintis. Sutuoktinis
gali nepritarti jūsų sprendimui
- pasitelkite diplomatiškumą
ar griebkitės gudrybių Ketvirtadienį stenkitės nekreipti
dėmesio į gandus - daugiau
pasitikėjimo artimais žmonėmis. Penktadienį daugumai

ateinanèiai savaitei (11-03 - 11-09)

Jaučių gali kilti kliūčių, tačiau
nesijaudinkite - kitą savaitę
viskas savaime susitvarkys.
Savaitė prasidės kasdieniškai
- įprasta veikla,
šeima, draugai. Į
savaitės pabaigą greičiausiai
apniks abejonės dėl ateities.
Jei jaučiate dvasinį diskomfortą, ryžkitės permainoms
asmeniniame gyvenime ar
profesinėje srityje. Savaitgalį
pabendraukite su seniai matytais žmonėmis.
Savaitės pradžioje užmegsite naudingą kontaktą.
Idėjų ir energijos
šią savaitę Vėžiams neturėtų
trūkti. Jei kiltų nesutarimų
su sutuoktiniu, neatsiverkite
vienas nuo kito tylos siena
- protingiausia apie viską
pasišnekėti ir išsiaiškinti.
Penktadienį netikėtas pokalbis

gali padėti išspręsti be galo
svarbų klausimą. Savaitgalį
gali tekti išvažiuoti į neplanuotą kelionę.
Savaitė nusimato dinamiška
ir įtempta, daug
darbo tarnyboje ar
versle, rūpesčiai namie. Pirmadienį ir antradienį pasistenkite
atnaujinti beveik nutrūkusius
ryšius. Draugą prarasti lengva,
susirasti sunkiau. Geriausia
proga įgyvendinti drąsiausius
savo planus - penktadienį.
Savaitgalis bus tarsi atpildas
- laukia netikėta išvyka ar maloni staigmena.
Pirmadienį iš pat
ryto nusiteikite netikėtumams - tobulai parengtas planas gali greit subyrėti. Užuot
karštligiškai ieškojęs greito
sprendimo, apribokite savo
išlaidas, atsipalaiduokite, ir ti-

krai rasite tegu ne greitą, tačiau
protingą problemos sprendimą.
Penktadienį turėtumėt atgauti
pusiausvyrą, o savaitgalį net
nuotykių troškimas gali apimti.
Nesėkmės asmeniniame gyvenime
trukdys susikaupti
ir neleis ramiai išsimiegoti. Privalote susikaupti
ir pradėti naują gyvenimo
etapą. Išvažiuokite į kelionę,
atraskite naują pomėgį ar tiesiog daugiau nei paprastai save
palepinkite. Laikas geriausias
gydytojas.
Pirmadienį ir antradienį greičiausiai jausitės emociškai išsibalansavęs. Netikėtas seno pažįstamo
skambutis dar labiau sujauks
mintis Nemėginkite užsimiršti
dirbdamas - problemą anksčiau
ar vėliau teks spręsti. Savaitgalį
raskite laiko ramiai vienatvėje pamąstyti apie viską, kas
pastaruoju metu nedavė jums
ramybės.
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Jei sugebėsite
blaiviai įvertinti
susiklosčiusią padėtį ir priimti teisingą sprendimą, pirmadienį ar
antradienį galite tikėtis finansinės sėkmės. Prireikus nesidrovėkite pasinaudoti asmeniniais
ryšiais. Savaitės pradžioje gali
sušlubuoti sveikata, bet negalavimai bus trumpalaikiai, neverta jų sureikšminti. Savaitgalį
jus gali nustebinti sutuoktinis
ar mylimasis. Būtų gražu ateityje atsilyginti tuo pačiu.

Pirmadienį ir
antradienį nieko
ypatingo nevyks,
gyvenimas tekės
sena įprasta vaga. Trečiadienį
gali apkartinti barnis su artimu
ar mylimu žmogumi. Nesistenkite pririšti ar graudenti
partnerio. Tiek darbe, tiek
namie ar draugų būryje būkite
diplomatiškas, tačiau tvirtas.
Šeštadienį poilsį gali sugadinti
įkyrūs svečiai. Sekmadienį pavyks pasimėgauti ilgai laukta
ramia, tingia diena.

Pirmoji savaitės
diena jums bus
nepaprastai gera
- nestokosite entuziazmo, tad inicijuosite įdomų
projektą, rasite sprendimą
senai problemai, o gal net nekilnojamojo turto sugalvosite
įsigyti. Antradienį, trečiadienį
entuziazmas blės, bet pasistenkite nepasiduoti slogioms
nuotaikoms. Penktadienį būsite
priverstas bendrauti su nepaprastai įkyriu žmogum - apsišarvuokite kantrybe.

Pirmadienį būsite linkęs iš musės
padaryti dramblį
- nepasiduokite
pesimizmui ir iš karto išspręsite iškilusią nedidelę problemą. Trečiadienį jausitės kur
kas tvirčiau, savo optimizmu
įkvėpsite ne vieną žmogų ir
sulauksite ne vieno komplimento iš kolegų ar draugų.
Savaitgalį gal būsite šiek
tiek sudirgęs ir jautresnis nei
paprastai, tad į ginčus geriau
nesivelkite.

JUOKAI

43. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Uodega. Pelikanas. Kotelis. Lašas. Ant. Sanatorija. Uodai. Katinas. Salos. Ave.
Kanas. Tris. As. Visas. Pakraipa. Magais. Rusas. Galaktika. Kapitonams. Svėrė. Pajamas. Va.
Italus. Masės. Vasariniai.
Horizontaliai: Posakis. Kam. Etatas. Laja. Leninas. Pas. Milanas. Gimė. Kitas. Matas. Basos.
Palos. Sagan. Kalis. Kakava. Saja. Ritmas. Šaltasis. Uma. Ori. Ir. Susiprasti. Sau. Van. Elada.
Smėlio. Navara. Rua. Anties. Spėsi.
Pažymėtuose langeliuose: Etiudas.
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.

85. 44 m. vyriðkis supaþintø
su panaðaus moterimi rimtai
draugystei. Tauragë.
86. 56 m. naðlys ieðko rimtos moters rimtam gyvenimui.
Laukia skambuèiø!

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Pasimaèiusi su savo vyru kaliniu, þmona praðo kalëjimo
virðininko:
- Gal galëtumëte sumaþinti
mano vyro darbo krûvá?
- Dar niekas nesiskundë, kad
lankstyti kartonines dëþutes
bûtø sunkus darbas, - stebisi
kalëjimo virðininkas.
- Suprantama, bet naktimis jis
dar kaþkoká tunelá rausia...
*****
Mergina klausia:
– Brangusis, tu dabar labiau
norëtum manæs ar alaus?
Vaikinas:
– O kiek alaus?
*****
Suvalkietis vakare skaito knygà.
Ir kas kelios minutës vis gesina
ðviesà.
Ir po keliø sekundþiø vël
uþdega. Kelias valandas kentëjusi
jo þmona ir klausia, kà jis èia
daro, kodël taip daþnai junginëjas
ðviesa, o suvalkietis jai ir atsako:
- þinai, knygos puslapius galima
verst ir tamsoj...
*****
Mergina sako suþadëtiniui:
- Brangusis, ar praðei tëvo leidimo mane vesti?
- Taip, brangioji. Vakar paskambinau jam á kontorà ir tiesiai
paklausiau.
- Kà jis atsakë?
-J is atsakë: neþinau, kas skambina, bet sutinku.
*****
Ateina Petriukas á mokyklà ir
klausia jo mokytoja:
- Kur tavo paþymiø knygelë?

- Nuo tada, kai gavau 10, tai
tëtis dar visiems kaimynams
rodo!
*****
Turgus. Moteris kreipiasi á
þuvies pardavëjà:
- Ar þuvys ðvieþios?
- Mieloji, - atsako ðis, - jei dabar
padaryèiau dirbtiná kvëpavimà, ji
imtø plaukti.
*****
„Geriau vëliau negu niekada“
- iðtarë senas þydas, paguldæs
galvà ant bëgiø, stebëdamas
nuvaþiuojantá traukiná.
*****
Venecija, autobusø stotis, o
ant autobusø grafiko paraðyta „
autobusas iðplaukia 3h“.
*****
Pas turtingà verslininkà
uþvaþiuoja uþsienieèiø delegacija. Lietuvoje jie nebuvæ, tad verslininkas dràsiai ðaukia sekretorei:
- Daiva, iðvirk man kavos, o
ðitiems trims durniams - arbatos!
Vienas ið delegacijos nariø
patikslina:
- Atleiskit, dviems durniams.
Að esu vertëjas.
*****
- Kaltinamasis, jûs prisipaþástate?
- Ne!
- Bet juk èia yra keturi liudininkai, kurie jus matë nusikaltimo
vietoje!
- Na ir kas? Að galiu jums atvesti keturis tûkstanèius liudininkø,
kurie manæs ten nematë!
*****

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 31 D. 18.30 VAL.
Alsėdžių parapijos namuose
prisiminimų vakaras - koncertas „Rudenio šviesos, sieloms“.
LAPKRIČIO 6 D. 18 VAL.
Plungės kultūros centre CIRKO ŠOU 3D.
ŠIAULIUOSE
IR RAJONE
LAPKRIČIO 4 D. 18 VAL.
Šiaulių kultūros centre „Rudens mozaika 2014“ atidarymas. Suaugusiųjų mėgėjų
teatro spektaklis „Durys pyška“
LAPKRIČIO 6 D. 17 VAL.
Šiaulių kultūros centre solistų
vakaras-varžytuvės. „Rudens
mozaika 2014“.
KĖDAINIUOSE
IR RAJONE
LAPKRIČIO 2 D. 16 VAL.
Kėdainių evangelikų reformatų
bažnyčioje vakaras mirusiems
menininkams atminti.
KRETINGOJE
IR RAJONE
SPALIO 31 D. 15 VAL. Popietė „Kai pas Tave kaskart
vilties skubu“, skirta Vėlinėms,
Lazdininkų skyriuje.
SPALIO 31 D. 19 VAL. Kretingos rajono kultūros centro
Raguviškių skyriaus vaikų

dramos būrelio spektaklis „Musytės Zvimbuolytės nuotykiai“,
pagal animacinį filmuką „Musytė Zvimbuolytė“ (režisierė
Ingrida Herulcaitė Ašmontienė) Raguviškių skyriuje.
KLAIPĖDOJE
IR RAJONE
LAPKRIČIO 2 D. 12 ir 14
VAL. Klaipėdos lėlių teatre
NAUJIENA! O. Milašiaus pasaka pagal lietuvių liaudies kūrybą
„Auksaplaukis ir žvaigžduolė“
(rež. Karolina Jurkštaitė). Vaikams nuo 4 m.
KAUNE
LAPKRIČIO 5 D. 17 VAL.
Maironio gimtadienio minėjimas ir naujų sąsiuvinių iš
serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“ sutiktuvės Maironio
lietuvių literatūros muziejuje
(Rotušės a. 13).
RASEINIUOSE
IR RAJONE
SPALIO 31 D. 19 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Sujainiuose „Helovyno vakaras“,
renginys, skirtas jaunimui.
SPALIO 31 D. 19 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Milašaičuose „Helovyno vakaras“,
renginys, skirtas jaunimui.
SPALIO 31 D. 18.20 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 nuolaidos.
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

Kalnujų seniūnijos kapinių
lankymas vėlinių gerumo akcija „Uždekim atminimo ugnelę“.
ŠAKIUOSE
IR RAJONE
SPALIO 31 D. 15 VAL. Zanavykų muziejuje Živilės Unguvaitytės ir Dovilės Stasiulytės
kūrybos darbų paroda.
LAPKRIČIO 6 D. 19 VAL.
Šakių kultūros centre Zyplių
dvaro kapelos naujos kompaktinės plokštelės pristatymas
- koncertas. Renginio svečiai
kapela „Punelė“ iš Punios
Alytaus rajono.
ŠILALĖJE
IR RAJONE
SPALIO 31 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre kino filmas
„Ant bangos“.
SPALIO 31 D. 19.30 VAL
Šilalės kultūros centre Kino
filmas „Kilk! Arba gyvenimas
pagreitintai”.
MARIJAMPOLĖJE
IR RAJONE
LAPKRIČIO 6 D. 17 VAL.
Marijampolės kultūros centre
Valentino Grigo tapybos darbų
pristatymas. II aukštas.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2014 M. SPALIS - LAPKRITIS
30 D. 18 VAL. SPEKTAKLIS. NORA. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
LAPKRIČIO MĖN.
5 D. 18 VAL. AMBROZIJA. NAUJAS HUMORO IR
MUZIKOS ŠOU.
6 D. 18 VAL. TAURAGĖS LIAUDIES TEATRAS.
SPEKTAKLIS PAGUNDA.
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.

84-ojo SEZONO PRADŽIA
LAPKRIČIO MĖN. REPERTUARAS

7d. penktadienis 18val.
Aleks Tarn (Aleksejus Tarnovickis) DIBUKAS. Dviejų dalių
mistinė muzikinė drama. Režisierius Raimundas Banionis.
Bilietai: 40Lt (11.58 €), 30Lt (8.69 €)
8d. šeštadienis 18val.
Bertolt Brecht PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS.
Dviejų dalių liaudies komedija. Režisierius Algimantas
Pociūnas.
Bilietai: 25Lt (7,24 €), 20Lt (5,79 €), su nuolaida-12Lt
(3,48 €)
9d. sekmadienis 12val.
SAUSIO ŽIBUOKLĖS. Dviejų dalių vaidinimas vaikams
pagal Samuelio Maršako pasaką “Dvylika mėnesių”. Režisierė
Nijolė Mirončikaitė.
Bilietai: 8Lt (2,32 €)
9d. sekmadienis 18val.
Robert Lamoureux SRIUBINĖ. Dviejų dalių komedija.
Režisierė Nijolė Mirončikaitė.
Bilietai: 20Lt(5,79€), 15Lt (4,34 €), su nuolaida-10Lt
(2,90€)
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 LAPKRITIS
9 d., sekmadienis, 13.00 val.
PREMJERA Antanas Kučinskas „Makaronų opera“ 2
veiksmų opera vaikams
Iki spalio 26 d. bilieto kaina – 14 Lt (4,05 €), vėliau –
20 Lt (5,79 €)
12 d., trečiadienis, 10.00 val.
Teatro kolonų salė ES programos finansuojamo projekto
„Pietų Baltijos nepriklausomo teatro akademija (BAIT):
socialinių pokyčių link“ baigiamoji konferencija
Renginys nemokamas
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 LAPKRITIS
Lapkričio 6 d. 18 val. Marguerite Duras „Savanos
įlanka“, 1-os dalies spektaklis. Rež. S.Jačėnas. Žvejų rūmai,
Klaipėda.
Lapkričio 8 d. 18 val. Y.Reza „Po atsisveikinimo“, 2-jų
dalių spektaklis (pašnekesiai Luaro dvare). Rež. A.Vizgirda.
Žvejų rūmai, Klaipėda.
Lapkričio 12 d. 18 val. GASTROLĖS Kuršėnuose!
M.Gavran „Poros“, 1-os dalies sceninė mozaika. Rež.
R.Kudzmanaitė. Kuršėnų miesto kultūros centras, Kuršėnai.
Lapkričio 15 d. 18 val. P.Zelenka „Paprastos beprotybės
istorijos“, 2-jų dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Žvejų
rūmai, Klaipėda.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

2014 10 31 Nr. 44

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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