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Primename, kad „Pliuso“
prenumeratos akcija galioja iki
gruodžio 19 d.

139 Lt/ 40,26 Eurr
109 Lt/ 31,57 E
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JURBARKAS

LIETUVOJE

Baltijos šalys įsteigė bendrą „Rail
Baltica“ įmonę
Šiandien, spalio 28 dieną, Baltijos
šalys pasirašė istorinę sutartį, tapsiančią startu projektui, kuris dar
glaudžiau sujungs regioną su Vakarų
Europa. Remiantis sutartimi, Rygoje
įsteigta bendra Lietuvos, Latvijos
ir Estijos geležinkelių įmonė „RB
Rail“. Ji bus atsakinga už tarptautinį
projektą „Rail Baltica“, kuris europinės vėžės geležinkeliu sujungs
Baltijos šalis ir Suomiją bei Lenkiją. Tai bus pirmas tokio dydžio projektas,
kurį trys Baltijos šalys įgyvendins bendrai.
Įmonės steigimo sutartį pasirašė Baltijos šalims atstovaujančių bendrovių
„Rail Baltica statyba“, „Eiropas Dzelzcela Linijas“ (Latvija) ir „Rail Baltic
Estonia“ (Estija) vadovai. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Baltijos šalių susisiekimo ministrai.
„Rail Baltica“ projektas laikomas vienu iš Europos Komisijos prioritetų. Kaip
buvo skelbta, ES transporto jungtims modernizuoti 2014–2020 metais skirs 41
mlrd. Lt (11,9 mlrd. eurų). Tai didžiausia kada nors skirta parama transporto
infrastruktūrai. „Rail Baltica“ projektą nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Talino
planuojama užbaigti iki 2024 metų.

Latvijoje vyks Baltijos šalių
kariuomenių vadų susitikimas
Lapkričio 5-7 dienomis Latvijoje vyks Baltijos šalių
kariuomenių vadų susitikimas, kuriame dalyvaus Estijos kariuomenės vadas generolas majoras Riho Terras
(Riho Terras), Latvijos kariuomenės vadas generolas
leitenantas Raimondas Graubė (Raimonds Graube) ir
Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas
Vytautas Žukas.
Adažių poligone vyksiančiame susitikime Estijos,
Latvijos ir Lietuvos kariuomenių vadai diskutuos Baltijos regiono saugumo
klausimais, ypatingą dėmesį skiriant galimų bendrų veiksmų, drauge su NATO
sąjungininkais užtikrinant regiono gynybą, koordinavimui.
Kariuomenių vadai taip pat planuoja aptarti Baltijos šalių kariuomenių indėlį
į NATO ir Europos Sąjungos operacijas, Baltijos šalių kariniuose poligonuose
planuojamas bendras karines pratybas, NATO oro policijos misiją, Baltijos
gynybos koledžo vystymo klausimus.

Vidaus reikalų ministru paskirtas
S. Skvernelis
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija ir atsižvelgdama
į ministro pirmininko teikimą, skiria Saulių Skvernelį vidaus reikalų ministru
- pranešė prezidentės spaudos tarnyba.
2005 m. S. Skvernelis buvo paskirtas Lietuvos policijos eismo priežiūros
tarnybos viršininku, 2008 m. - policijos generalinio komisaro pavaduotoju, o
nuo 2011 m. kovo 7 d. - policijos generaliniu komisaru.
Per tarnybos laikotarpį S. Skvernelis buvo ne kartą skatintas padėkomis ir
apdovanotas pasižymėjimo ženklais.
S. Skvernelis pradės eiti vidaus reikalų ministro pareigas po to, kai prisieks
Seime.

EP imsis V. Uspaskicho imuniteto
klausimo
Europos Parlamentas (EP) kitą savaitę pradės svarstyti Lietuvos generalinės
prokuratūros kreipimąsi dėl Darbo partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho teisinio
imuniteto panaikinimo.
Pirmadienį EP Teisės reikalų komitete vyks pirmasis apsikeitimas nuomonėmis šiuo klausimu, BNS informavo EP Informacijos biuras Lietuvoje.
Pranešėja V. Uspaskicho imuniteto klausimu paskirta socialistų atstovė Evelyn
Regner. Generalinio prokuroro pareigas ėjęs Darius Raulušaitis liepą kreipėsi
į Europos Parlamento pirmininką Martiną Schulzą su prašymu atšaukti V.
Uspaskicho neliečiamybę, kad Lietuvos apeliaciniame teisme galėtų būti toliau
nagrinėjama sukčiavimo byla.
Europos Parlamentas 2010 metais jau buvo panaikinęs V. Uspaskicho neliečiamybę, tuomet prašymo nagrinėjimas užtruko 14 mėnesių.
Iš naujo politikas neliečiamybę įgijo, kai šių metų liepos 1 dieną oficialiai
tapo naujos kadencijos Europos Parlamento nariu.

Lietuva bandys susigrąžinti
Ž. Ilgauską

APDOVANOJO KONKURSO „SVEIKIAUSIA
ĮSTAIGA 2014“ LAIMĖTOJUS
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiais metais Tauragės,
Šilalės ir Jurbarko rajonuose organizavo sveikiausios įstaigos konkursą. Visuomenės sveikatos biuro darbuotojai važinėjo po įvairias įstaigas, organizacijas ir
atliko darbuotojų sveikatos rizikos veiksnių įvertinimą – matavo cholesterolį,
cukraus kiekį kraujyje, kraujospūdį, atliko kūno masės analizę.
„Sveikiausios įstaigos 2014“ konkursą laimėjo VšĮ Smalininkų senjorų namų kolektyvas.
Lapkričio 5 d. pasveikinti laimėtojų atvyko Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška, administracijos direktorius Petras Vainauskas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja
(vyriausioji specialistė) Gražina Sutkuvienė, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
Loreta Petkuvienė.

TAURAGĖ

TAURAGĖJE SVEIKIAUSI – MIŠKININKAI
Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vykdo
aktyvią veiklą ir Tauragės rajone. Dar gegužę šis visuomenės sveikatos biuras Tauragės įmones, įstaigas, bendroves ir organizacijas
pakvietė dalyvauti sveikiausios įstaigos konkurse. Užsiregistravusių
įstaigų darbuotojams jų darbo vietose buvo atliekama cholesterolio,
gliukozės, kraujospūdžio matavimai. Po tyrimo kiekvienas konkurso
dalyvis asmeniškai gavo rodiklių ataskaitą. Konkursas vyko gegužės-liepos mėnesiais. Jame dalyvavo 260 darbuotojų iš 11 Tauragės
įstaigų, o spalio 31-ą apdovanoti nugalėtojai. „Sveikiausia įstaigos“
konkurse, nenuostabu, nugalėtojais tapo gamtos vaikai – VĮ „Tauragės miškų urėdija”. Sveikiausiai šių metų įstaigai įteikta Tauragės rajono savivaldybės mero Prano Petrošiaus
padėka ir Visuomenės sveikatos biuro įsteigtas prizas – kvietimas apsilankyti baseino ir pirčių komplekse. Antra
vieta – atiteko ,,Tauragės žinių“ redakcijai, trečia vieta –Batakių vidurinės mokyklos kolektyvui.

ŠILUTĖ

„ŠIAURIETIŠKASIS ĖJIMAS“
Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras lapkričio 8 d. 13.00
val., šeštadienį, kviečia visus norinčius įvairaus amžiaus ir kompleksijos Šilutės bendruomenės gyventojus pasivaikščioti „Šiaurietiškojo ėjimo“ būdu.
„Šiaurietiškasis ėjimas“ - tai kiek neįprasta fizinio aktyvumo forma, kuriai yra
naudojamos lazdos, šiek tiek panašios į slidinėjimo lazdas. Šis ėjimo būdas yra
nesudėtingas ir lengvai išmokstamas.
Poveikis sveikatai: ypatingai tinkamas turintiems sąnarių ir nugaros problemų;
atpalaiduojami kaklo ir sprando raumenys; veiksminga svorio metimo treniruotė
gryname ore; treniruojami viršutinės kūno dalies raumenys; gerina širdies ir kraujagyslių veiklą.
Maloniai kviečiame Jus atvykti su patogia avalyne ir sportine apranga.13.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų
centras. Renginio metu Šiaurietiško ėjimo lazdomis galėsite pasinaudoti nemokamai!

ŠILALĖ

KVIEČIAME TEIKTI PASIŪLYMUS „AUKSINIS
JAUNIMAS 2014“ APDOVANOJIMAMS
Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, įgyvendinama Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą
Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programą „Žalia šviesa jaunimui“,
parengė aktyvaus ir nusipelniusio Šilalės rajonui jaunimo skatinimo programą. Programa
„Auksinis jaunimas 2014” Šilalėje įgyvendinama pirmą kartą, tikimės, taps tradicine šalia
garbingų „Auksinės gilės“ ir „Pagarbos lašo“ nominacijų.
Organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas kreipiasi į visus rajono gyventojus, įstaigas ir
oranizacijas ir kviečia teikti paraiškas, siūlyti nominantus. Pastebėkime jaunus žmones, padėkite jiems tapti
žinomiems, pasijusti svarbiems, įvertintiems. Paraiškas kviečiame teikti iki š.m. lapkričio 14 dienos el. paštu
srvjosas@gmail.com.

ŠAKIŲ R.

VYKS PRATYBOS
Rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Gintautas Dabrišius informavo, kad nuo 2014 m. lapkričio 6 d. iki lapkričio 7
d. Šakių rajono Rūdšilio ir Paryžinės miškuose planuojamos Lietuvos
kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono karių taktikos pratybos.
Jų metu bus naudojamos transporto priemonės, mokomoji imitacija.
Sprogdinimo ir kasinėjimo darbai nebus vykdomi. Kariai bus ginkluoti
automatiniais šautuvais ir pistoletais (kiekvienas karys ginklų apsaugai
turės 17 vnt. kovinių šovinių). Už saugą ir aplinkosaugos reikalavimų
laikymąsi pratybų metu atsako pratybų vadovas.

RASEINIAI

Pasklidus žiniai, kad JAV pilietybę įgijęs
krepšinininkas Žydrūnas Ilgauskas neteks
lietuviško paso, politikai susirūpino ne
juokais.
Prezidentūra teikia Pilietybės įstatymo
pataisas, kuriomis siūloma išimtiniais
atvejais leisti dvigubą pilietybę.
„Lietuvos Respublikos prezidentės
Dalios Grybauskaitės iniciatyva Seimui
teikiamos Pilietybės įstatymo pataisos, kuriomis ypatingų nuopelnų mūsų
šaliai turintiems Lietuvos piliečiams bus įtvirtinta teisė turėti dvigubą pilietybę
neatsisakant Lietuvos piliečio paso“, - pranešė Prezidentūra.
Šaltinis: Delfi.lt

RAJONE IŠDALINTA 20 TONŲ MORKŲ
Labdaros ir paramos fondo „Maisto banko bankas“ iniciatyva spalio pabaigoje į mūsų rajoną buvo atvežta 20 tonų morkų. Dėl Rusijos sankcijų ne visos
šiais metais užaugintos lietuviškos daržovės bus realizuotos, todėl Kelmės
rajono ūkininkas Algimantas Vaupšas morkas pateikė labdarai.
Gautos morkos yra sertifikuotos, leidimą joms vežti duoda Žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, kuri pagal pateiktas paraiškas ūkininkams kompensuos dalį išlaidų. Iškrauti morkas ir jas išdalinti
gyventojams padėjo Raseinių miesto ir kaimiškosios, Šiluvos, Kalnujų,
Girkalnio, Viduklės, Paliepių, Ariogalos miesto ir kaimiškosios seniūnijų
seniūnai, socialiniai darbuotojai, 44 kaimo bendruomenių nariai ir 7 kitų rajono įstaigų ar organizacijų atstovai.
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MARIJAMPOLĖ

PRANCŪZŲ KULTŪROS DIENOS MARIJAMPOLĖJE
Lapkričio 10-23 d. Organizuoja Prancūzų institutas Lietuvoje ir Marijampolės
miestas
Lapkričio 10 d. Prancūzų kultūros dienų Marijampolėje atidarymo ceremonija.
Lapkričio 12 d. 16 val. Prancūzų literatūros specialisto, Vilniaus universiteto prof.
dr. Vytauto Bikulčiaus paskaita apie prancūzų literatūrą (Prancūziškas knygynėlis).
Prancūzų instituto Mediatekos kilnojamo leidinių fondo apie Prancūziją ir jos kultūrinį paveldą bei komiksų parodos „Mauvais Genre“, skirtos Pirmajam Pasauliniam
karui paminėti, atidarymas.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystė filialas, Draugystės
g. 5
Lapkričio 13 d., 11-16 val. Prancūzų kalbos sklaidos seminaras Marijampolės Meilės
Lukšienės švietimo centras, P. Butlerienės g. 5
Lapkričio 16 d., 16 val. Hubert Dupont Jasmim koncertas Marijampolės kultūros
centras, Vilkaviškio g. 2
Lapkričio 14 d., 17 val.30 Skalbykla (1 val.12, dokumentinis filmas, rež. Fred Florey ir Floriane Devigne, 2013)
Lapkričio 17 d., 17 val.30 Serafina (125 min., rež. Martin Provost, 2008)
Lapkričio 18 d., 17 val.30 Vila Amalia (1val.31, rež. Benoit Jacquot, 2008)
Lapkričio 19 d., 17 val.30 Juodoji Venera (2val.39, rež. Abdellatif Kechiche, 2011)
Lapkričio 20 d., 17 val.30 Aš esu niekieno žemė (1val.32, rež. Thierry Jousse, 2011)
Lapkričio 21 d., 17 val.30 Paryžiuje (90 min., rež. Christophe Honoré, 2006)
Lapkričio 22 d., 17 val.30 Medaus spalvos oda (75 min., rež. Jung et Laurent Boileau, 2012)
Lapkričio 23 d., 17 val.30 Mano dėdė (110 min., rež. Jacques Tati, 1958)
Visi filmai su lietuviškais subtitrais. Kino teatras Spindulys, Kauno g. 13

KAUNAS

AUKLĖMS, KIRPĖJOMS, BATSIUVIAMS IR
KITIEMS – PIGESNI VERSLO LIUDIJIMAI
Jei pritars miesto taryba, avalynės taisymu užsiimantiems kauniečiams metinė
verslo liudijimo kaina sumažės nuo 1800 Lt iki 1036 Lt (nuo 521,32 iki 300
eurų). Tuo tarpu kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų bei soliariumų veiklą
vystantiems asmenims verslo liudijimas atpigs nuo 1800 Lt iki 1381 Lt (nuo
521,32 iki 400 eurų).
Taip pat numatyta sumažinti verslo liudijimo kainą sporto veiklos sutarties
nesudariusiems trenerių veikla užsiimantiems kauniečiams (siūloma mažinti
nuo 1800 Lt (521,32 euro) iki 1554 Lt (450 eurų). Namų ūkio veikloms – vaikų
priežiūrai, šiukšlių surinkimui, butų tvarkymui ir kt. - verslo liudijimo kaina turėtų sumažėti nuo 1800 Lt iki
691 Lt (nuo 521,32 euro iki 200 eurų).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS NAUJASIS TURGUS UŽDENGS
LAUKO PREKYVIETĘ
UAB „Naujasis turgus“ pradėjo pasiruošimą lauko prekyvietės ir pagrindinio pėsčiųjų tako atnaujinimui.
Planuojama, kad vėjų perpučiama lauko prekyvietė iki
2016 metų pavasario bus modernizuota ir paversta uždaru,
žiemą šildomu, o vasarą vėdinamu prekybos paviljonu. Turgavietės administracija pageidauja, kad dengtos prekybos
vietos būtų įrengtos ir pagrindiniame turgaus pėsčiųjų take.
Iki lapkričio 27 dienos vyks darbų viešas eksponavimas,
po kurio bus paskelbti konkurso nugalėtojai. 4 architektų ir 3 turgavietės administracijos narių komisija išrinks
įspūdingiausius projektus. Trys konkurso prizininkai bus apdovanoti piniginiais prizais. Su konkurso laimėtoju
bus sudaroma sutartis techniniam projektui.
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PASAULYJE

JAV Pietuose išrinktas pirmas
juodaodis senatorius nuo Pilietinio
karo laikų
Pietų Karolinos rinkėjai į Senatą išrinko
pirmą Pietums atstovausiantį afroamerikietį
Timą Scottą nuo Pilietinio karo laikų, o
vakarinėje Jutos valstijoje rinkimus laimėjo
Mia Love, kuri tapo pirmąja į Atstovų rūmus
išrinkta juodaode respublikone .
Pietų Karolinoje 49-erių T.Scottas šį kartą
nesunkiai laimėjo istorinį balsavimą; senatoriumi jis buvo ir nuo 2013 sausio, nors
nebuvo išrinktas per rinkimus 2012-aisiais,
šis postas jam teko atsistatydinus buvusiam
senatoriui. Jis yra pirmas juodaodis senatorius, išrinktas nuo Pietų po JAV rekonstrukcijos – laikotarpio po šalies
Pilietinio karo, kuris baigėsi 1877 metais, išvedus federacinę kariuomenę.

Žada rimtų rūpesčių B. Obamai
Respublikonai žengia į pergalę JAV kadencijos vidurio rinkimuose ir
veikiausiai užsitikrins kontrolę abejuose Kongreso rūmuose, suduodami
skaudų smūgį prezidentui Barackui Obamai ir jo demokratams, taip pat
žadėdami smarkiai apkartinti jo paskutiniuosius dvejus darbo metus.
Respublikonai savo daugumą Atstovų Rūmuose įtvirtino laimėję dar
bent 12 vietų, o didžiausiu laimėjimu per antradienį vykusį balsavimą
buvo susigrąžinta kontrolė Senate.
Demokratų pozicijoms smarkiai sumenkus, respublikonai dabar faktiškai galės diktuoti Kongreso darbotvarkę, o jų prioritetai tikriausiai bus
sutelkti į ekonomiką.
Respublikonai gerai išnaudojo rinkėjų nusivylimą dabartine Vašingtono
valdžia ir nepopuliariomis B.Obamos administracijos politikos priemonėmis, leidusiomis jiems pirmąkart nuo 2006 metų susigrąžinti visišką
kontrolę Kongrese. Naujos sudėties Kongresas darbą pradės sausį.

Palaikymas naujai L. Straujumos
vyriausybei
Latvijos parlamentas trečiadienį
neeiliniame posėdyje patvirtino naują vyriausybę, vadovaujamą Laimduotos Straujumos iš valdančiosios
centro dešiniųjų partijos „Vienybė“.
Latvijos parlamento pirmininke
antradienį išrinkta konservatyvaus
nacionalistų Nacionalinio aljanso
atstovė Inara Mūrniecė.
100 vietų Seime per balsavimą dėl pasitikėjimo naujuoju L.Straujumos
kabinetu paramą jam išreiškė 61 deputatas, 39 balsavo prieš.
Naująją koalicinę vyriausybę suformavo „Vienybė“, centro dešiniųjų
Žaliųjų ir valstiečių sąjunga (ZZS) bei konservatyvus nacionalistų Nacionalinis aljansas.
Naujoje vyriausybėje dirbs septyni ministrai iš ankstesnio L.Straujumos
kabineto. Latvijos parlamento pirmininke išrinkta I. Mūrniecė.

A. Jaceniukas – separatistams: gana

ŠIAULIAI

PASTATYTAS PAMINKLINIS AKMUO
Šiaulių pėsčiųjų bulvare prie susikirtimo su popiežiaus Jono
Pauliaus II taku pastatytas paminklinis akmuo, žymintis tako vietą
ir tarsi nurodantis kryptį į paminklą popiežiui, pastatytą prie šv.
Ignaco Lojolos bažnyčios.
Kaip spaudos konferencijoje informavo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Rasa Budrytė, paminklinį akcentą šioje
vietoje suprojektavo architektai Stuopeliai dar 2008 m. rekonstruojant bulvarą. Paminklą sukūrė ir sumontavo vilnietis skulptorius
Mindaugas Junčys. Ant jo iškalta citata iš Jono Pauliaus II kalbos,
tekstas suderintas su Vyskupija.
Paminklinio akmens sukūrimas ir pastatymas miesto biudžetui kainavo 15 tūkst. Lt.Šiuo paminkliniu akmeniu
užbaigtas popiežiaus vizito Šiauliuose įamžinimas.

PLUNGĖ

KVIEČIAMA DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME
TALENTŲ KONKURSE „IŠLĮSK Į ŠVIESĄ“
Talentų konkursas IŠLĮSK Į ŠVIESĄ organizuojamas, siekiant visų
amžiaus grupių asmenims suteikti galimybę atskleisti savo meninius
gebėjimus, skatinti jų meninę saviraišką, puoselėti sceninę kultūrą,
kūrybiškumą, lavinti išradingumą, originalių sprendimų ieškojimą.
Šiame konkurse gali dalyvauti vokaliniai, instrumentiniai, choreografijos ir kiti kolektyvai, pavieniai muzikantai, šokėjai, dainininkai
ir kiti, norintys atskleisti savo talentus.
Konkursas vyks 2014 metų gruodžio 13 dieną Plungės kultūros
centre. Dalyvių paraiškos registruojamos iki 2014 m. lapkričio 15
d. el. paštu gudaviciute.simona@gmail.com.

Ukrainos valdžia neketina skirti lėšų teritorijoms, kurias kontroliuoja
prorusiški separatistai.
Tokią mintį per ministrų kabineto posėdį išsakė Ukrainos ministras
pirmininkas Arsenijus Jaceniukas, skelbia pravda.com.
„Kol minėtąsias teritorijas kontroliuos separatistai, šalies valdžia neketina joms skirti subsidijų“, - pareiškė A. Jaceniukas.
Anot Ukrainos ministro pirmininko, iš viso iš Ukrainos valstybės biudžeto Donecko sričiai būdavo skiriama 37 mlrd. grivinų (7,2 mlrd. Lt),
o Luhansko sričiai – už 19,8 mlrd. grivinų (4,19 mlrd. Lt).
Skelbiama, kad Donecke separatistų kontroliuojamoms teritorijoms
dabar reiktų 19,6 mlrd. grivinų (4,11 mlrd. Lt), o Luhanske – 14,6 mlrd.
grivinų (3 mlrd. Lt ).

Įspėja: Rusijos pajėgos priartėjo
prie Ukrainos sienos
Ukrainos vadovybė nurodė į šalies
rytinę dalį nusiųsti daugiau karių. Pasak
prezidento Petro Porošenkos, jis savo
kariuomenės vadams davė įsakymą į
regioną nusiųsti papildomų dalinių, kad
būtų apsaugoti miestai Rytuose ir Pietryčiuose, pranešė agentūra „Interfax“.
Dalinių užduotis yra atremti galimą Mariupolio, Berdiansko, Charkovo
ir Luhansko šiaurės puolimą, pareiškė P. Porošenka Nacionalinio saugumo komiteto posėdyje.
NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo teigimu, rusų pajėgos vėl priartėjo prie Ukrainos sienos. Maskva, be to, ir toliau remia
separatistus - juos apmoko ir tiekia ginklus, pareiškė jis.
Šaltinis: Delfi.lt
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Kiek kainuoja daugiabučio
renovacija?

APDOVANOTA ARCHITEKTŲ IDĖJA ŠILUMĄ
BŪSTUI GAMINTI IŠ LEDO

Būsto energijos taupymo agentūros
(BETA) duomenimis, įgyvendinant
daugiabučių atnaujinimo projektus šiuo
metu rangos darbų kaina siekia 350–400
Lt už kv. m, atskaičius 40 proc. valstybės
paramą.
Atliekant naujausių pirkimų analizę,
buvo vertinami daugiabučių atnaujinimo
projektai, kuriuose numatytas įgyvendinti
standartinis energiją taupančių priemonių
paketas – sienų ir stogo šiltinimas, langų
keitimas bei šildymo sistemos atnaujinimas.
Renkantis papildomas priemones, tokias kaip alternatyvių energijos šaltinių diegimas, kolektorinės šildymo ar rekuperacinės sistemos įdiegimas,
balkonų keitimas, kaina gali išaugti ir iki 600–700 litų už kv.m.
„Agentūros specialistų atliktos analizės rezultatai rodo, kad renovacijos
kaina per metus augo apie 20 proc., atskirais atvejais ir iki 30 proc. Didžiausios įtakos kainų kilimui turėjo suaktyvėjusi būsto rinka šalies didžiuosiuose
miestuose, kvalifikuotų bei patyrusių statybininkų darbo rinkoje trūkumas,
ir, žinoma, ženkliai padidėjusios daugiabučių atnaujinimo apimtys. Iš kitos
pusės, vertinant dabartines renovacijos darbų kainas bendrame šalies statybų
rinkos kontekste, jos vis dar yra mažesnės už skaičiuojamąjį rinkos kainų
vidurkį,“ – tvirtina BETA direktorius Valius Serbenta.
Mažesnių kainų tikėtis sunku
„Kalbant apie ateities perspektyvas, mažesnių kainų tikėtis būtų sunku. Tai
diktuoja dabartinė rinkos situacija – kuo didesnį apkrovimą patirs statybų
sektorius, tuo ryškesnė bus statybos paslaugų brangimo tendencija. Tad,
nesuskubusiems renovuoti savo daugiabučio dabar, vėliau jo atnaujinimas
gali kainuoti ir dar brangiau“, - teigia BETA vadovas.

Spalio 17-osios vakarą Vilniaus
miesto savivaldybėje išdalinti prizai už aplinkai draugiškiausius,
energetiškai efektyviausius būstų projektus – vyko konkurso
„Mano EKOnamai‘14“ finalas.
Pirmąją vietą konkurse pelnė brolis
ir sesuo – architektai Dominykas
Marcinonis ir Sigita Martinkienė.
Vertinimo komisiją sužavėjo ir
suglumino technologija, apie kurią
retas Lietuvoje yra girdėjęs, o realybėje ji greičiausiai dar apskritai nėra
įgyvendinta – tai šilumos gamyba
ledo talpoje.
Projektas „Mano EKOnamai“
skaičiuoja jau trečius metus ir šįmet architektai nustebino drąsiais
sprendimais. Vienas iš projektų –
pusiau sferos formos būstas, kitame
didžioji dalis stogo ir viena namo
pusė buvo palikta apskritai be langų,
būstai projektuoti keistos formos, su
didžiuliais langais arba priešingai –
su mažutėmis ertmėmis fasade.
Retas konkurso dalyvis projektavo
būstą lygiame sklype – didžioji dalis
kūrė namų ant šlaito idėjas, architektai būstus pritaikė prie realiai
egzistuojančių būsimų užsakovų
sklypų.
Pirmąją vietą pelnė inžinierių-architektų Dominyko Marcinonio ir
Sigitos Martinkienės suprojektuotas
namas pavadinimu „Miškinis“. Šis
būstas suprojektuotas ant Zarasaičio
ežero kranto, išnaudojant buvusios
senos vilos pamatus. Architektai
didžiulius stiklinius atitvarus projektavo į ežero pusę. Jie numatė,
jog saulę iš šios būsto pusės užstos
aukšti medžiai, taigi būstas nebus

Šaltinis: Verslosavaitė.lt

TEMA

Įvedus eurą – klientai sutaupys per
250 milijonų litų
Įvedus eurą, per 2015 metus Lietuvoje
veikiantys bankai negaus apie 188 mln.
litų pajamų iš litų ir eurų keitimo paslaugų
ir apie 80 mln. pajamų už tarptautinius
pervedimus. Tačiau šie netekimai ant
klientų pečių neturėtų būti perkelti –
Lietuvos bankų asociacijos vadovas Stasys Kropas atmeta galimybę,
kad bankai sieks kompensuoti praradimus didindami paslaugų įkainius.
Tokiam patikinimui yra pagrindas – visi asociacijai priklausantys šalies
komerciniai bankai yra prisijungę prie Geros verslo praktikos, įvedant
eurą, memorandumo ir įsipareigoję nesinaudoti euro įvedimu kaip priežastimi didinti kainas.
Pasak Lietuvos bankų asociacijos, prognozuojant bankinio sektoriaus
finansinius praradimus galima remtis ir prie euro zonos jau prisijungusių
šalių patirtimi.
Pirmiausia bankų klientams kur kas mažiau reikės mokėti už valiutos
konvertavimą. Šiuo metu dažniausiai konvertuojami būtent litai į eurus
ir atvirkščiai. Nors keičiant šias valiutas galioja nustatyta marža, tokių
operacijų būna daugiausia, todėl ir bankų pajamos, susijusios su valiutos
konvertavimu, būna didžiausios iš operacijų eurais ir litais.
Lietuvos banko atliktas kiekybinis euro įvedimo poveikio tyrimas atskleidė, kad bankų klientų išlaidos už litų ir eurų keitimą sudaro vidutiniškai
0,14 proc. BVP per metus – per 2015-uosius už šias paslaugas sutaupyta
klientų suma sudarytų apie 188 mln. litų.

TEMA

Elektros rinkos barometras: kaina
Lietuvoje ir toliau kyla
Elektros kainos Baltijos šalyse
antrą savaitę iš eilės stebino ryškiais
pokyčiais. Vidutinė rinkos kaina Latvijoje išaugo iki 54,74 EUR/MWh,
Lietuvoje – iki 54,85 EUR/MWh, o
Estijoje mažėjo iki 33,15 EUR/MWh.
Lietuvoje ir Latvijoje kaina augo
Elektros kaina Lietuvoje ir Latvijoje augo 16 proc., lyginant su praėjusia
savaite. Kaina šiose šalyse svyravo nuo 10,82 EUR/MWh iki 85,01 EUR/
MWh. Augimą lėmė sumažėjusi elektros gamyba Lietuvoje ir Latvijoje,
atitinkamai 25 ir 10 proc., lyginant su ankstesne savaite.
Elektros kaina Estijoje praėjusią savaitę buvo 15 proc. mažesnė nei savaitę
prieš. Čia kaina svyravo nuo 7,02 EUR/MWh iki 63,71 EUR/MWh. Kritimą
lėmė 14 proc. sumažėjusi kaina Skandinavijoje. Be to, elektros perdavimo
galingumas tarp Suomijos-Estijos veikė pilnu pajėgumu – 1000 MW, o tai
užtikrino pigesnės elektros importą.
Praėjusią savaitę kainos Suomijoje ir Estijoje visą laiką – 100 proc. valandų – buvo vienodos, kai tuo tarpu prieš dvi savaites šis skaičius tesiekė
40 proc. Valandų skaičius, kai kainos Estijoje ir Latvijoje buvo vienodos,
sumažėjo 12 proc., kai prieš savaitę šis skaičius siekė 38 proc.
Praėjusią savaitę elektrinės Baltijos šalyse pagamino 75 proc. visos suvartotos elektros energijos.
Šaltinis: Verslosavaite.lt

perkaitinamas.
Taip pat konkurso laimėtojai būste
sugalvojo įrengti net tris šildymo
sistemas, kurios pirmiausia įkaitino
atmosferą vertinimo komisijoje.
Geoterminio šildymo atmaina ledo talpykla
Vėliau GRYNAS.lt žurnalistams
ji atskleidė, jog būtent brolis ir pasiūlė projekte pritaikyti ledo talpos
technologiją. S. Martinkienė teigia,
jog brolis džiaugiasi galėdamas
patyrinėti naujausias technologijas
pasyvių ir energetiškai efektyvių
namų srityje. Lietuvoje brolis ir
sesuo yra baigę inžinerinės architektūros studijas.
Du jauni ambicingi architektai
norėjo suprojektuoti kažką dar
nematyto, ieškoti inovatyvių būsto
šildymo būdų.
„Viena įdomi technologija, apie
kurią aš iš brolio išgirdau, buvo
geoterminis šildymas, kuriam naudojamas ne koks nors gręžinys
arba vandens telkinys – vietoj to
įrengiama ledo talpa. Iškasama 10
kubinių metrų duobė šalia namo, į
ją įleidžiamas betoninis žiedas, jame
sumontuojami vamzdeliai, kuriuose
cirkuliuoja neužšąlantis skystis ir
paskui visa ta talpa užpilama vandeniu. Ši talpa susijungia su name
įrengtu šilumos siurbliu ir ant stogo
įrengtais saulės kolektoriais“, - apie
būdą sujungti tris šildymo sistemas
pasakojo architektė S. Martinkienė.
Architektės teigimu kintant aplinkos temperatūrai ir vandens agregatinei būsenai ledo talpoje, kitaip
tariant, ledui virstant vandeniu ir
atvirkščiai gaminama šiluminė

energija.
Sistema tinkama tik mūsų klimatui
Ji akcentavo, jog šiame projekte
šilumos siurblys pasiima energija
iš to šaltinio (t. y. arba saulės kolektorių, arba ledo talpos), kurio
efektyvumo koeficientas tuo metu
yra aukštesnis.
Ji pabrėžė, jog tokia sistema
tinkama būtent tai klimato zonai,
kurioje yra Lietuva, Vokietija. Nes
ledo talpa išnaudoja lauko temperatūros svyravimus, tad tose šalyse,
kur vanduo joje būtų nuolat užšalęs
arba priešingai – neužšaltų niekad,
ji tiesiog neveiktų, neduotų naudos.
Konkurso laureatė teigia, jog jos
ir brolio projekte sujungtos trys
sistemos, gaminančios būstui šilumą: ledo talpa, saulės kolektoriai ir
židinys. Pastarasis suprojektuotas
prie mūrinės sienos, kuri kaupia
židinio šilumą.
„Žinote, anksčiau būdavo tokios
krosnys, ant kurių buvo galima
miegoti. Na, tai čia kažkas panašaus, - entuziastingai pasakojo
architektė. - Tačiau ne tik gražu ir
jauku. Židinys gali atiduoti šilumą
į tam tikrą talpą, židinio pagalba
galima šildyti grindis ar pasiruošti
karšto vandens. Ši šiluma neeikvojama veltui.“

VISUOMENĖ

MAŽIAU BIUROKRATIJOS – DAUGIAU LAIKO
PACIENTUI
Pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nebereiks kaskart
prašyti šeimos gydytojo siuntimo
konsultacijai pas specialistą. Nuo
lapkričio 1 d. įsigaliojusi nauja
pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, ilgalaikio stebėjimo tvarka leis
sumažinti šeimos gydytojų darbo
krūvį, taupyti pacientų ir medikų
laiką bei praretinti eiles prie gydytojų kabinetų.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, per pastaruosius metus
šeimos gydytojai išdavė beveik
900 tūkst. siuntimų. Lėtine liga
sergantis žmogus, prieš eidamas
pas specialistą, buvo priverstas kiekvieną kartą gauti šeimos gydytojo
siuntimą. Naujoji tvarka leidžia

pacientams, vieną kartą gavusiems
siuntimą ir užsiregistravusiems pas
specialistą, toliau lankytis pas jį be
papildomo šeimos gydytojo siuntimo. Specialistas pats, be papildomo
šeimos gydytojo siuntimo, numatys
būsimo vizito datą, užregistruos
pacientą, o pacientas privalės nurodytu laiku atvykti konsultacijai
arba informuoti gydymo įstaigą, jog
sutartu laiku atvykti negali.
Į ilgalaikio stebėjimo sąrašą
įtrauktos kai kurios nervų, endokrininės sistemos, onkologinės,
kraujotakos sistemos, kvėpavimo
sistemos, alerginės, imuninės ligos,
tuberkuliozė. Ateityje šį sąrašą ketinama plėsti.
Racionaliai valdyti pacientų srau-

tus, talkinti šeimos gydytojams ,
trumpinti eiles padės didžiosiose
šalies poliklinikose nuo lapkričio
1 d. pradėsiantys dirbti koordinatoriai. Jų žinioje - prevencinės
ir profilaktinės veiklos plėtra asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), teikiančiose pirmines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Koordinatoriai taip pat informuos pacientus apie valstybines
prevencines programas.

GEROS ŽINIOS POLIKLINIKOSE DIRBANTIEMS
GYDYTOJAMS IR JŲ PACIENTAMS
Nuo lapkričio 1 d. šeimos gydytojai bus pradėti skatinti už
tuberkulino mėginio atlikimą 7
metų ir rizikos grupių vaikams,
odontologai – už moksleivių dantų tvarkymą prieš mokslo metus,
gydytojai psichiatrai ir slaugytojai – už vizitus į negalią turinčių
pacientų namus. Tai reiškia, kad
pacientams paslaugos bus labiau
prieinamos, gerės jų kokybė,
trumpės eilės.
Tikimasi, kad įdiegus šias naujoves, pagerės pacientams teikiamų
paslaugų kokybė, jos taps labiau
prieinamos, nes medikai bus
suinteresuoti jų daugiau suteikti,
kadangi už šių paslaugų suteikimą bus papildomai finansiškai

skatinama. Tikimės, kad šeimos
gydytojai aktyviau tirs vaikus dėl
tuberkuliozės, gydytojai odontologai ir jų padėjėjai akyliau vykdys
moksleivių paruošimą mokyklai, o
gydytojai psichiatrai ir slaugytojai
dažniau lankys negalią turinčius
pacientus namuose, kuriems dėl
psichikos ir elgesio sutrikimų
nustatyti specialūs nuolatinės
slaugos ar priežiūros (pagalbos)
poreikiai.
VLK nuomone, itin aktuali ankstyvoji tuberkuliozės diagnostika.
Todėl gydymo įstaigoms papildomai bus mokama už tuberkulino
mėginio atlikimą 7 metų ir rizikos
grupių vaikams. Tokių vaikų skaičius yra gana didelis.

Ne mažiau svarbi yra ir moksleivių dantų priežiūra. Numatyta, kad šioms skatinamosioms
paslaugoms iš PSDF biudžeto
per metus prireiks apie 3 mln.
litų. VLK atkreipia dėmesį, kad
moksleivio paruošimo mokyklai
paslauga bus laikoma suteikta ir ją
apmokėjimui bus galima teikti tik
tuo atveju, jei nustatoma, kad visi
dantys yra sveiki, ir tai nurodoma
ambulatorinėje asmens sveikatos
kortelėje. Jei – nesveiki, paslauga bus suteikta tik pilnai dantis
pagydžius. Taip tikimasi skatinti
gydytojus odontologus ne tik
patikrinti ir įvertinti vaiko dantų
ir žandikaulio būklę, bet ir esant
reikalui, pataisyti dantis.
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LINO PAKERĖTA
Vargu, ar tarp tauragiškių yra
meno žmonių, tautodailininkų, kurie nepažinotų Zofijos Ivanauskaitės–Košienės. Garsi lino mezginių
meistrė, tautodailininkė, Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narė neseniai minėjų gražų amžiaus jubiliejų, tačiau jos biologinis amžius
tarsi sustojo. Rankų miklumas liko
toks pat, koks buvo prieš kelias dešimtis metų, žavi jos pozityvumas,
nepriklausomai nuo susiklosčiusių
gyvenimo aplinkybių, subtilus
humoras ir nemari šypsena nuolat
puošia moters veidą...
Pirmasis mezginys
Būdama septynerių Zoselė pametė sesers megztą pirštinę. Ji
žinojo, kad toks išsiblaškymas
geruoju nesibaigs, tad labai pergyveno. Pirštinės ieškojo ilgai, bet
paieška buvo lygi nuliui. Tuomet
ir toptelėjo mintis, kad gal pačiai
pavyktų numegzti. Virbalai Zoselei
nebuvo naujiena, nes šeimininkė,
pas kurią tuomet gyveno, jau buvo
šiek tiek mezgimo paslapčių išmokiusi. Bandymas pavyko. Pirštinė
išėjo nelabai panaši į originalią,
bet mergaitė įgavo pasitikėjimą
savimi ir taip prasidėjo mažosios
mezgėjėlės ,,karjera“. Piemenaitė
pradėjo megzti sau žaislus, kaimo
žmonėms ,,pagal užsakymą“ ne
itin sudėtingus aprėdus. Atlygis
buvo – obuoliai, kriaušės, skanėstai. Įdirbis davė rezultatų ir
Zoselė pajuto, kad virbalai jai su
kiekviena diena tapo paklusnesni.
Mezgė kojines, raštuotas pirštines,
megztinius.
Pažintis su linu
Kai Zoselei sukako trylika, ji,
kaip ir daugelis to metų vaikų,
buvo jau ,,patyrusi“ piemenaitė.
Ganė karves, avis. Kartą, išgynusi
gyvulius lankon, budrios mergaitės

akys nukrypo į laukų platybes. Ir
ji išvydo... neregėtą, spalvotą gyvą
pasaką. Prieš akis atsivėrė ryškiai
mėlyna žiedų jūra linguojanti,
gyva, stebuklinga. Tuo metu jos
krūtinę užliejo šiluma ir mergaitė
pasvajojo, kad labai norėtų vienu
apkabinimu sugerti visą šį grožį
visam laikui, gal net paskęsti jame.
Deja, netrukus mėlynosios pasakos
neliko. Ji prapuolė. Tuomet Zoselė
dar nežinojo, kad šis dangiško grožio reginys buvo linai, kurie žydi
vos kelias valandas per metus. Jai
taip patiko šis nuostabus reginys,
kad ji su juo negali išsiskirti iki
šiol. Šie menkučiai žemės siūleliai
riša menininkę su jais jau septynis
dešimtmečius...
Viskas iš lino
Kai į mergaitės rankas pateko
A. Pelakauskienės knyga ,,Servetėlės“, patyrusi mezgėja buvo
labai sužavėta jas išvydusi. Greitai
perprato mezgimo technologiją
ir išmoko megzti staltiesėles. Iš
pradžių dovanojo jas artimųjų
ratui, draugams. Greitai suprato,
kad nori išmokti ką nors įmantriau
megzti, tad pagalbon pasitelkė užsienietiškus žurnalus. Taip Zofija
pradėjo megzti linines staltieses,
lovatieses, įvairius užtiesalus,
drabužius. Yra dirbusi ,,Dailės“
kombinate namudininke mezgėja,
per metus kombinatui pristatydavo
apie 45 staltieses.
Šiandien Zofija autentiškus darbus skaičiuoja šimtais. Kūriniai
iš lino puikuojasi Vokietijoje,
Norvegijoje, Danijoje, dažnai ją
pačią galima išvysti vilkinčią lino
rūbais. Nuo 1980–ųjų dalyvauja
meno dirbinių parodose, surengė
ne vieną autorinę parodą savam
krašte. Šiandien moteris, užaugusi
lino marškiniuose, staltiesių nebe-

mezga. Dabar ji virbalų pagalba ir
vąšeliu neria bei mezga įvairiausius žvėrelius, kurie dažniausiai
būna pagal horoskopų ženklus.
Dovanoja juos artimųjų ratui,
draugams, bičiuliams teatralams,
lopšeliui darželiui ,,Ąžuoliukas“.
Šiek tiek detalių iš gyvenimo
Baigusi Varsėdžių (Šilalės r.)
aštuonmetę, Zofija mokėsi Šilalės
vakarinėje vidurinėje. Dirbo Tauragės vaisių ir daržovių perdirbimo
kombinate. Jauna ištekėjo, susilaukė dviejų dukterų, sūnaus. Šiandien džiaugiasi vaikų šeimomis,
su visais puikiai sutaria.
Zofija labai mėgsta būti gamtos
apsuptyje, augina daug gėlių.
Jurginų turi gal net daugiau nei
dvidešimt rūšių. Ji gėles mėgsta
dovanoti visiems, kam jos patinka,
net praeiviams. Skaito knygas,
nedrąsiai, bet prisipažįsta, kad
rašo eiles.
Meninės sielos moteris labiausiai
mėgsta teatrą. Ji ne vieną dešimtį
metų vaidino Tauragės liaudies
teatre. Spektakliuose yra sukūrusi
kelis pagrindinius, ne vieną epizodinį vaidmenį.
Vietoj epilogo
Kartu su Zofija prisiminimais
pakeliavus po jos šuoliais prabėgusius metus, nelieka abejonių,
kad ši meniškos sielos moteris,
kupina vidinio žavesio, dvasingumo, dešimtis metų kurianti grožį
ir dalijanti jį kitiems – išskirtinė
asmenybė. Ji – viena iš tų, kurie
palieka ryškų pėdsaką žemėje.
Vilija Užmiškienė

SMULKUS VERSLAS

MARIUS JUNOKAS: „NUO KIOSKO IKI GROŽIO SALONO“
Marius Junokas (45) gimė ir užaugo Klaipėdoje. Čia jis baigė vidurinę
mokyklą, vėliau buvo išsiųstas į armiją. Grįžęs į tėviškę pradėjo dirbti
autobuso vairuotoju. Dabar mūsų
pašnekovui priklauso pietinėje Klaipėdos dalyje prekybos centre „Big“
ir „Big 2“ įsikūrę grožio salonai
„Abrakadabra“ ir „Abrakadabra 2“.
O M. Junokas šiuo metu yra Sporto
rūmų generalinis direktorius ir laisvalaikį skiria verslo plėtrai.
Nuo autobuso vairuotojo iki verslininko
Pašnekovas pradėjo pažinti verslo
pasaulį būdamas 22 metų. „Kitos
išeities nebuvo. Tėvai finansiškai
man padėti negalėjo, o pinigų
reikėjo. Dar dirbdamas autobuso
vairuotoju supratau, kad tai – tarpinė
stotelė“, – prisiminimais dalijasi
verslininkas. Jo teigimu, tuo metu
verslą galėjo pradėti vos ne kiekvienas. Svarbiausia buvo netingėti
ir pradėti. M. Junokas nusprendė
atidaryti prekybos kioską. „Dar
dabar prisimenu, kaip iš Maskvos
veždavome šokoladukus“, – šypteli
verslininkas.
Kioskas buvo tik pradžia. Netrukus jaunas verslininkas pradėjo
atidarinėti lauko kavines, barus.
Vėliau nusprendė išbandyti naują
sritį ir atdaryti kirpyklą su siuvykla.
Kirpykla buvo skirta žmonai. Paklaustas, kaip kilo ši idėja, Marius
atvirauja: „Istorija labai paprasta.
Tuo metu mano žmona neturėjo
veiklos. Norėjau ją nudžiuginti
ir bute įrengiau kirpyklą. Kuriai

moteriai tokia staigmena nepatiktų?“ – šypteli Marius. Siekdamas
praplėsti paslaugų spektrą, netrukus
šalia kirpyklos jis atidarė ir siuvyklą.
Čia žmonės galėjo ir drabužį pasitaisyti, ir naują pasisiūti, ir plaukus
nusikirpti laukdami. Tiesa, ši daugiabutyje įrengta kirpykla gyvavo
neilgai. Mat šalia buvo atidarytas
prekybos centras „Big“.
Prekybos centras – naujos galimybės ir nauji iššūkiai
Atsidarius prekybos centrui „Big“,
M. Junokas ilgai nesvarstė ir čia
atidarė kirpyklą. Jis pastebėjo, kad
žmonės daug mieliau kirpykloje
lankosi prekybos centre. Siekdamas geriausio rezultato, jis pardavė
butą, kuriame anksčiau buvo įrengta
kirpykla, ir orientavosi į prekybos
centrą. „Ši erdvė turi pagrindinį
pranašumą: daug lengviau surasti
klientą, nes žmonių srautas akivaizdžiai didesnis. Pradėti geriausia yra
prekybos centre“, – patirtimi dalijasi
verslininkas. Kirpyklos atidarymas
prekybos centre verslininkui buvo
nauja pradžia, naujas etapas.
„Abrakadabra“ – nes pavadinimas
turi intriguoti
Įkūręs kirpyklą prekybos centre,
M. Junokas nusprendė atsakingai
rinkti jos pavadinimą. Svarstymų
buvo įvairių. „Pavadinimą „Abrakadabra“ aš suprantu ir aiškinu
kaip „abrakadabrą“ – tai stebuklas
tavo grožiui“, – sako pašnekovas.
Pasak jo, pavadinimas turi būti
nekasdieniškas. „Vieniems jis patinka, intriguoja, kitiems kelia juoką.

Svarbiausia, kad jis atkreipia dėmesį
ir apskritai kelia diskusijų. Juk, jei
pavadinimas būtų Mariaus kirpykla,
tai būtų visiškai neinformatyvu ir
nenaudinga“, – svarsto verslininkas.
Šiuo metu grožio salono „Abrakadabra“ siūlomų paslaugų spektras
itin didelis – nuo auskarų vėrimo
iki vestuvinio makiažo. Kaip įsitikinęs šios grožio oazės įkūrėjas
M. Junokas, atėjęs į grožio saloną,
žmogus turi gauti visų galimų grožio
procedūrų paketą. Kad, pavyzdžiui,
atėjusi į grožio saloną nuotaka galėtų visiškai pasiruošti vestuvėms,
pradedant manikiūru ir baigiant
vestuvine šukuosena bei makiažu.
Taip bus patenkinti paties išrankiausio kliento poreikiai, o verslas taps
ilgalaikis.
M. Junokas pateikia ir kitą šio
verslo medalio pusę: verslas nėra
itin pelningas. „Turėdamas patirties
įvairiose verslo srityse, galiu drąsiai
sakyti, kad, palyginti su kita veikla,
grožio sritis nėra pati palankiausia
verslui. Tai labiau simbolinis, o ne
pelno teikiantis verslas. Investicijos
gali atsipirkti tik po 20-ies metų“, –
mintimis dalijasi pašnekovas.
Verslininkas taip pat pabrėžia, kad
grožio industrijoje labai svarbūs
ir techniniai reikalavimai, kuriuos
kontroliuoja Visuomenės sveikatos biuras. „Svarbu patalpų plotis,
apšvietimas ir dar labai daug kitų
techninių dalykų, kurių įrengimas
užima nemažai laiko“, – perspėja
M. Junokas. Tad, planuojant pradėti verslą grožio srityje, vertėtų

labai gerai apmąstyti pranašumus
ir trūkumus.
Pabaigoje pašnekovas primena,
kad gražintis žmonėms visuomet
reiks, šių paslaugų spektras tik
plėsis. O prekybos centrai, tokie
kaip „Big“, tikrai neturėtų išnykti.
Priešingai, žmonių srautai tik didėja.
Tad grožio salonas „Abrakadabra“
tik plėsis ir tobulės.
Dabar verslas – tik savotiškas
pomėgis
Mūsų pašnekovas išbandė labai
daug veiklų. Šiuo metu verslas
jam tėra savotiška pramoga. Dabar
M. Junokas priima tik galutinius
sprendimus, tvarko įmonės dokumentaciją. Pačią veiklą bei plėtrą
perima jo sūnus. „Baigiau edukologijos bakalauro studijas. Šiuo
metu dirbu BI kūno kultūros ir
rekriacijos centro direktoriumi. O

verslą perleidžiu sūnui, man tai tik
vienas iš laisvalaikio užsiėmimų.
Aš tik prižiūriu, o pagrindinį darbą
atlieka sūnus. Kai užsitarnaus, viską
atiduosiu jam į rankas“, – ateities
planais dalijasi verslininkas.
Svarbiausia žinoti, ko nori
M. Junokas, sukaupęs nemenką
patirtį versle, negaili patarimų pradedantiesiems: „Visų pirma reikia
žinoti, ko nori. Netingėti ir siekti
tikslo. Tik, žinoma, reikia pasidomėti, kas jau yra šioje srityje, kokie
galimi konkurentai. Dar patarčiau
nesitikėti greito pelno, viskam reikia
laiko. O pati pradžia visuomet sunki.
Svarbiausia nenukabinti nosies.
Ne visada viskas einasi taip, kaip
planuoji. Pats esu turėjęs ne vieną
nesėkmingą projektą, tačiau svarbiausia eiti į priekį.“
Šaltinis: Bznstart.lt
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SVEIKATA

Troškinta žuvis folijoje
Reikės:
Keturios vidutinės morkos; Vienas raudonas saldus pipiras; Vienas
mažas obuolys; Vienas didelis svogūnas; Viena česnako skiltelė; Dvi
menkės filė (maždaug po 150-200
g); Imbiero truputis; 1 a.š. malto
kumino; 0.5 a.š. (ciberzolė); 0.5
a.š. maltos kalendros.
Gamyba:
Prieskonius sumaišyti, trečaliu ištrinti žuvį, kitą dalį pasilikti, juos sudėti
į daržoves. Svogūną supjaustyti pusžiedžiais, morkas sutarkuoti stambia
tarka arba pjaustykle šiaudeliais. Svogūną lengvai pakepinti šaukšte aliejaus
ant keptuvės, kai svogūnas jau peršviečiamas ir apvytęs, sudėti prieskonius
ir imbierą. Viską truputį pakaitinti, kol pradės sklisti aromatas, tada prie
svogūno dėti morkas ir pjaustytą žiedeliais papriką, kokias penkias minutes
viską patroškinti lengvai ant keptuvės, įdėti druskos ir pipirų tiek, kiek norisi.
Ištiesti folijos didelį lapą, į jo vidurį krauti karštas daržoves, ant viršaus
dėti priekoniais ir druska apibarstytą žuvį, viską gražiai supakuoti ir pašauti
į orkaitę, bent dvidešimčiai minučių, žuvis pradės šusti jau vien nuo karštų
daržovių. Folijos maiše orkaitėje viskas baigs kepti, žuvis išvirs daržovių
garuose. Galima patiekti su ryžiais.

NAUDINGA ŽINOTI

Televizorių technologijos: ką reiškia
LED, OLED ir 4K Ultra HD
Televizorių, kaip ir kitų įrenginių
technologijos keičiasi greitai, todėl
jų pasirinkimas labai platus.
Televizorių vaizdo kokybę didžiąja dalimi apsprendžia ekranui
taikoma technologija. Šiuo metu
rinkoje populiariausios trys: LED
LCD, OLED ir 4K Ultra HD.
LED LCD, arba LED skystųjų
kristalų ekranai yra populiariausi rinkoje šiuo metu, todėl ir televizorių
su šiais ekranais pasirinkimas – pagal kainą, dydį ir funkcijas – pats plačiausias. Šiuose televizoriuose naudojami skystųjų kristalų diodai, kurie
apšviečiami stipraus šviesos šaltinio, reguliuojančio vaizdo intensyvumą.
Tokie televizoriai atkuria aukštą vaizdo rezoliuciją, tačiau ji nukenčia
greitai besikeičiančiuose vaizduose, pvz. sporto varžybose.
OLED televizoriai yra sparčiai auganti rinka. Šiuose televizoriuose
naudojami organiniai šviesos diodai, kuriems, priešingai nei LED technologijoje, nereikia papildomo šviesos šaltinio – jie patys generuoja šviesą ir
gali apšviesti kiekvieną vaizdo elementą atskirai. Taip atkuriamas vaizdas
tampa ryškesnis, spalvingesnis, lyginant su LED technologija.
Ultra HD televizoriai kuriami LED skystųjų kristalų technologijos pagrindu, tik juose „prikimšta“ daugiau pikselių į ekraną. Daugiau pikselių
viename ekrano plote suteikia vaizdui aiškumą ir detalumą.
Pastaruoju metu pradėta naudoti nauja technologija – Ultra HD OLED.
Šiuose televizoriuose sujungiami OLED ir Ultra HD technologijų privalumai – plonas, tradiciškai lenktas OLED ekranas bei 4K Ultra HD
vaizdo kokybė.
Šaltinis: Technologijos.lt

PATARIMAI

Viskas apie prieskonius: ką su
kokiais produktais galima derinti?
DUONOS GAMINIAI: kvapieji pipirai, anyžiai, kmynai, kardamonas,
česnakų laiškai, cinamonas, krapai,
česnakas, garstyčios, raudonėlis, petražolė, rozmarinas, sezamas.
SŪRIS: anyžiai, kmynai, krapai,
muskatas, petražolė, pipirai, šalavijas.
JAUTIENA: anyžiai, bazilikas, lauro lapas, kalendros sėklos, kuminas,
krapai, česnakas, imbieras, mairūnas, garstyčios, pipirai, rozmarinas,
šalavijas.
VIŠTIENA: kvapieji pipirai, bazilikas, lauro lapas, kmynai, salieras,
kalendra, kuminas, česnakas, imbieras, garstyčios, raudonėlis, paprika,
petražolė, pipirai, rozmarinas, šalavijas, sezamas.
KIAULIENA: bazilikas, kmynai, gvazdikėliai, kuminas, garstyčios,
petražolė, pipirai, rozmarinas.
ĖRIENA: bazilikas, kmynai, česnakų laiškai, krapai, rozmarinas, šalavijas.
ŽUVIS IR JŪROS GĖRYBĖS: kvapieji pipirai, anyžiai, bazilikas, lauro lapas, kmynai, česnakų laiškai, kuminas, krapai, česnakas, imbieras,
mairūnas, garstyčios, raudonėlis, paprika, petražolė, pipirai, rozmarinas,
šalavijas, sezamas.
DARŽOVĖS: kvapieji pipirai, anyžiai, bazilikas, kmynai, kardamonas,
česnakų laiškai, kalendros sėklos, kalendra, kuminas, krapai, česnakas,
mairūnas, garstyčios, muskatas, raudonėlis, paprika, petražolė, pipirai,
rozmarinas, šalavijas, sezamas.
MAKARONAI: bazilikas, lauro lapas, česnakų laiškai, česnakas, muskatas, raudonėlis, pipirai, rozmarinas.
SRIUBOS: anyžiai, bazilikas, lauro lapas, kmynai, salieras, česnakų
laiškai, kalendros sėklos, kalendra, krapai, česnakas, paprika, petražolė,
pipirai, rozmarinas, šalavijas.
Šaltinis: 5braskes.lt

MOKSLININKŲ IR MEDIKŲ PATARIMAI, KAIP
SUSIGAUDYTI PRIEŠTARINGOSE SVEIKOS
MITYBOS TEORIJOSE
Lietuvoje viešintys pasaulinio
garso medikai, padarę perversmą
gydant šiuolaikinio gyvenimo būdo
ligas, pasidalino savo asmeniniais
patarimais, ką valgyti, kad su metais mums neprireiktų visų tų saujų
vaistų, kuriuos kasdien vartoja mūsų
tėvai ir seneliai.
Mitybos revoliuciją Amerikoje
pradėjo lietuvė
JAV gyvo maisto programomis
lėtines ligas gydančio Hipokrato
instituto atstovas dr. Brianas Clementas atsiprašė, kad Amerika po
visą pasaulį paskleidė greito maisto
idėjas, todėl dabar visame pasaulyje
žmonės kenčia nuo tų pačių bėdų,
kaip amerikiečiai. „Tačiau esate
labai gyvybinga, optimistiška šalis
ir galite pasiekti tiek, kiek negali
didelės šalys, tokios kaip JAV ar
Vokietija“, - sakė jis.
„Jau 35-erius metus esu gydytojas
kardiologas. Pastebėjau, kad kuo
daugiau ligonių gydome, tuo jų ne
mažėja, o daugėja. Taigi rimtai susimąsčiau, kas yra sveikata, ir man
į rankas pakliuvo Vydūno darbai,
kuriuose jis kalba apie gyvenimo
būdo svarbą. Pasak jo, liga – gyvenimo būdo pasekmė. Šios idėjos,
Lietuvoje skambėjusios dar prieš
šimtą metų, tampa vis aktualesnės.
Žinia, Hipokrato instituto įkvėpėja
Ann Wigmore, kuri Amerikoje
padarė tikrą revoliuciją, taip pat yra
lietuvė“, - pasakojo Sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų
prezidentas, Klaipėdos universiteto

profesorius Algimantas Kirkutis.
Kaip pasakojo Ann Wigmore fondo
Lietuvoje direktorius Paulius Jaruševičius, mergautinė Ann Wigmore
pavardė – Ona Varapickaitė. „Dar
septintame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ji sukūrė gyvo maisto
principus, pagal kuriuos mes sudarėme savaitės trukmės gyvo maisto
programą Lietuvoje. Tai sąmoningos mitybos programa – šiemet jau
turėjome daugiau kaip 70 žmonių,
kurie ją praėjo. Netgi esame pasiūlę
Ann Wigmore iškelti kaip Lietuvos
prekinį ženklą, nes šiuo metu ji tikrai
labai garsina Lietuvą. Ji pirmoji
suformulavo idėją, kad termiškai ir
chemiškai neapdorotas maistas yra
pats sveikiausias ir naudingiausias
ir padėjo pamatus gyvenimo būdo
medicinai. Ji pabrėžė, kad gyvenimo
būdas svarbus ne tik ligų prevencijai, bet ir ligų gydymui“, - teigė
pranešėjas.
Pasak mokslininkų, vis daugėja
mokslinių įrodymų, kad gyvenimo
būdas turi didžiulį poveikį stengiantis
suvaldyti šiuolaikinių lėtinių ligų
epidemiją.
Paklaustas, kaip paprastam žmogui
susigaudyti daugybėje mitybos teorijų, kurios viena kitą neigia, Vilniaus
universiteto dėstytojas, gydytojas
chirurgas dr. Darius Kubilius pabrėžė, kad Ann Wigmore konferencijos
ekspertų pagrindinė teigiama žinia
– maitintis pilnos struktūros augalais
be papildomo aliejaus.
Pasak C. Esselstyno, ir patys moks-

lininkai turėtų susėsti, peržiūrėti visas
skirtingas rekomendacijas ir sutarti,
kas tarp jų yra bendra. Mokslas įrodė, kad yra maisto produktų, kurie,
kaskart patekę į mūsų burną, daro
mums žalą. Taigi šiuo klausimu mes
jau sutariame – kai kurie produktai
yra žalingi. Dabar belieka susitarti,
ką valgyti. Jei žmonės valgys daugiau
žalio maisto, gers želmenų sultis,
tikrai gaus naudos. Suprantu, kad yra
tam tikro pasimetimo tarp principų,
bet vienas dalykas aiškus – kiek
įmanoma, valgyti mažiau gyvulinio
maisto.
Pasak B. Clemento, statistikos duomenys rodo, kad vis daugiau žmonių
pereina prie augalinio maisto. Tarp
jaunos, vadinamosios X kartos atstovų pagal apklausas norėtų tapti
veganais net 48 proc. Tai žmonės,
kurie nepasitiki oficialios medicinos
rekomendacijomis, nevartoja vaistų,
nes mato, kaip atrodo jų tėvai ir
seneliai. Vėžinius susirgimus Hipokrato institute gydantis B. Clementas
teigia, kad pats spręsti, ką valgyti gali
nebent sveikas žmogus.
Technologijos.lt

PAŽINK SAVE

KAIP AUKLĖTI VAIKĄ NESAKANT JAM NE IR
NERĖKIANT
„Vaikas neklauso, nors jam per
dieną daugybę kartu sakau NE“ su šia problema susiduria ne viena
jauna šeima. Išklausykime vertingų
psichologės patarimų, kuriuos
praktiškai pritaikius, namuose
įsivyraus darna ir nebesigirdės
nelemtųjų NE, NE, NE.
Enrika klausia:
„Turiu dvejų metu dukrytę. Bėda
ta, kad ji nuolat namie lipa, ima
daiktus, kurių negalima. Aš jai
nuolat rodau „Negalima“ ir „Niuniu“. Kai ko nors neduodu, ji puola
į isteriją“.
Į klausimą atsako individualiosios
psichologijos konsultantė Vilma
Petrikienė, www.adleris.lt.
Dvejų metų vaikai jau yra mobilūs ir smalsūs, tad imasi aktyviai
tyrinėti pasaulį. Jų aplinka gausi
daiktų, kuriuos naudoja jų mama ir
tėtis. Jiems rūpi pabandyti, įvaldyti,
jie nori būti tokie dideli ir gebantys
kaip jiems patys svarbiausi žmonės.
Noras lipti, pasiekti aukščiau
taip pat susijęs su jos lygiavimusi
į didesniuosius. Ji norėtų pasiekti
tiek, kiek jūs. Juo labiau, kad visi
įdomūs daiktai dažniausiai „gyvena“ ten, kur jai per aukštai.
Kviečiu pasidžiaugti savo dukryte
ir jos žingeidumu, nes tai rodo,
kad ji vystosi sveikai. Tikiu, jūs
norite geriausio savo dukrytei, todėl
klausiate, ieškote pagalbos. Vaiko
isterijos, suprantama, vargina. Tačiau tai yra jos kūrybiškas atsakas
į jūsų nuolat sakomus „Negalima“
ir „Niuniu“. Kuo vaikas mobilesnis, tuo dažniau susiduria su
draudimais.
Vidutinis vienerių metų mažylis

girdi „NE“ daugiau nei 400 kartų
per dieną!
Visų pirma, pritaikykite namų
erdvę taip, kad jūsų mažylei būtų
saugu. Daiktus, kurių jai negalima,
kurie dūžta, yra aštrūs, pakelkite
arba išneškite. Elektros lizdus uždarykite. Tokiu būdu jums mažiau
reikės kartoti, kad negalima to ar
ano. Jei ji vis lipa, tegu, greitai ji
išmoks ir saugiai nulipti.
Skirkite laiko pabūti šalia, kol ji
mokosi, matysite, kaip ji auga, ir
galėsite padrąsinti ją.
Antra, atsisakyti neiginių verta
ir dėl to, kad smegenys apdoroja
pagrindinę žodžio dalį. T.y., sakymas „Atsargiai, neišpilk pieno“
galiausiai baigiasi tuo, kad pienas
atsiduria ant grindų. Vaikai žiūri
į mus, suaugusius, ir nesupranta,
kodėl mes pykstam, kai jie padaro
būtent tai, ką mes ir liepėm padaryti: „Atsargiai, išpilk pieno“.
Kalbėkite vienaprasmiais žodžiais. Pavyzdžiui, „Baik mušti,
skauda“; „Televizijos pultas yra
tėčio, padėkime jį aukščiau.“;
„Mėtome kamuolius, puodelis dūžta.“ Rinkitės „TAIP“ kalbą: „Taip,
paskaitysime knygelę, o dabar eime
valyti dantukus.“
Vienerių-trejų metų vaikai, kuriuos drąsina, lengviau tampa savarankiški, labiau pasitiki savimi,
savo tempu lavina motorinius įgūdžius, mokosi reikšti savo nuomonę
tinkamais būdais. Tuo tarpu nuolat
girdintys „NE“, gėdinami vaikai
pradeda abejoti savo sugebėjimais,
jų menkas pasitikėjimas savimi,
tampa neklusnūs, savikritiški,
ignoruoja suaugusių autoritetą.

Jei vaikams neleidžiama priimti
sprendimų, kai jie maži, vėliau jie
gali išaugti pernelyg priklausomi
ir/ar visko bijantys.
Nuolat girdintys „NE“, gėdinami
vaikai pradeda abejoti savo sugebėjimais, jų menkas pasitikėjimas savimi, tampa neklusnūs, savikritiški,
ignoruoja suaugusių autoritetą.
Geriau empatiškai brėžkite ribą:
„Girdžiu tave, norėtum saldainio.
Dabar pat. Tuoj sėsim pietauti. Kai
pavalgysi maisto, gausi saldainį.
Suprantu, tikrai sunku laukti.“ Kitą
vertus, žodis „NE“ reiškia „NE“ ir
vaikai turi išmokti jį bei įvaldyti
jo sakymą. Tai įrankis, kuriuo
kontroliuojamas savas gyvenimas.
Tai padeda mokytis turėti ir išsakyti
savo nuomonę.
Tėvystė tikrai vienas sunkiausių
darbų pasaulyje! Ypač kai reikia
pačiam permąstyti daug dalykų,
pritaikyti namų erdvę augantiems
vaikams, galvoti, ką, kaip sakai, ir
t.t. Tačiau jūsų pastangos ir noras
keistis, kurti ir palaikyti ryšį su savo
vaiku, vėliau labai „atsiperka“.
Auginate žmogų, su kuriuo jums
bus malonu bendrauti!
Šaltinis: Tavovaikas.lt
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AUTONAUJIENOS

„ A U D I “ VA I R U O TO J A I S P Ū S T Y S E G A L Ė S Nepakeičiamas prisiekusio keliautojo
pagalbininkas - „pirmasis pasaulyje
ATSIPŪSTI
išmanusis lagaminas“
„Audi“ ketina prisijungti prie autonominio vairavimo privalumus nuolat
pabrėžiančių automobilių gamintojų ir netrukus pasiūlys sistemą, kuri leis
automatizuoti vairavimą mieste.
„Audi“ finansų vadovas Axelis Strotbekas kalbėdamas Frankfurto finansų
mokykloje teigė, jog „Audi“ autonominio vairavimo sistema galės perimti
automobilio akceleravimo, stabdymo ir vairavimo funkcijas važiuojant
spūstyse ir veiks iki 60 km/val. greičio. Pasak jo, dar rugpjūtį „Audi“
autonominio vairavimo sistema buvo išbandyta Floridos greitkelyje ir jau
netrukus taps prieinama pirkėjams.
Vos pora dienų prieš šį A.Strotbeko pareiškimą „General Motors“ paskelbė, jog po poros metų pasirodys „Cadillac“
modelis, kuris greitkeliais galės važiuoti vairuotojui nelaikant rankų ant vairo ir nespaudžiant akceleratoriaus pedalo.
Autonominio vairavimo sistemas kuria ir kiti gamintojai, pavyzdžiui, „Daimler“.

DĖL VIENO NIUANSO AUTOMOBILIAI
PABRANGS 1000 EURŲ
Europos ekspertai perspėja automobilių gamintojus, kad 2022 metais įsigaliosiančios naujos itin griežtos ekologijos normos Europos Sąjungos teritorijoje,
gamintojams kainuos ypač brangiai.
Norėdami įsitekti į būsimas vidutines 95 g anglies dvideginio vienam
kilometrui kelio normas, automobilių gamintojai turės investuoti ne mažiau
kaip dešimt milijardų eurų. Tiek kainuos sukurti ekonomiškus variklius, kiek
įmanoma išlengvinti automobilius, padaryti juos dar aerodinamiškesniais, kad
turėtų kuo mažesnį oro pasipriešinimą bei sukurti dar mažesnį pasipriešinimą
riedėjimui turinčias padangas.

„AUDI“ NUTRAUKS HIBRIDINIO A6 GAMYBĄ
Nors ekologiški automobiliai vis labiau įsitvirtina rinkoje, ne visiems gamintojams sekasi juos pardavinėti. „Audi“ pranešė, kad dėl menko populiarumo
nutraukia hibridinio A6 gamybą.
„Car and Driver“ skelbia, kad kompanija pardavė apie 4000 „Audi A6 Hybrid“
automobilių, iš kurių apie 80 proc. sudarė pardavimai Azijoje. Šis modelis
pristatytas 2011 m.
Automobilis turi 2.0 TFSI, 155 kW benzininį variklį, suporuotą su 33 kW
elektros motoru. Nuo 0 iki 100 km/val. hibridinis A6 gali įsibėgėti per 7,3
sek. Nurodoma, kad vidutinės degalų sąnaudos yra 6,2 l/100 km, o elektriniu režimu galima nuvažiuoti iki 3 km,
neviršijant 60 km/val. greičio.
Vis dėlto yra neoficialios informacijos, kad „Audi“ planuoja pristatyti elektra įkraunamą A6 versiją, kuri debiutuotų
su naujos kartos modeliu.

NAUJAS „MERCEDES-BENZ“ AMG FLAGMANAS
Šį rudenį sportiškas „Mercedes-Benz“ modelių versijas kuriantis „Daimler“
padalinys AMG pristatė jau antrą savo sukurtą modelį: naują sportinį kupė
GT, kuris turėtų varžytis su legendiniu „Porsche 911“.
Pirmojo AMG modelio – SLS AMG – gamyba buvo nutraukta prieš kelis
mėnesius. AMG vadovas Tobias Moersas pristatydamas GT teigė, kad šis
lenktynėms sukurtas kupė taps AMG vardo ambasadoriumi ir pridūrė, jog
legendinio Niurburgringo šiaurinę kilpą (Nordschleife) GT įveikė per 7
minutes ir 36 sekundes.
AMG-GT ratus suka 4,0 l V-8 benzininis variklis su dviem turbinom. Įprastinė versija išvysto 340 kW, o tie, kuriems to atrodo maža, galės rinktis galingesnę GT S versiją su 375 kW motoru.
GT Vokietijoje kainuos 115 430 eurų (398 557 Lt), o GT S – 134 351 eurą (463 887 Lt). Tiesa, GT S iki 100 km/val.
įsibėgėja vos 0,2 sek. greičiau nei įprastinis GT: atitinkamai per 3,8 sek. ir 4,0 sek. Europoje šį kupė bus galima įsigyti
nuo 2015 m. kovo mėnesio, JAV rinkoje jis pasirodys balandį, o Kinijos pirkėjams teks palaukti dar du ar tris mėnesius.
„Mercedes-Benz“ skelbia, jog dėl plataus aliuminio panaudojimo AMG-GT kėbulas yra lengviausias savo klasėje.
Tuščias automobilis sveria 1 540 kg, o vidutinės degalų sąnaudos 100 km siekia 9,3 l.
AMG-GT panaudojo variklio bloko viduje sumontuotas turbinas bei pirmąjį šioje klasėje sauso tepimo karterį, tad
agregatas tapo kompaktiškesnis. Sužemintas svorio centras bei beveik tolygus svorio paskirstymas tarp priekinės ir
galinės ašių leidžia šiam kupė posūkius įveikti dideliu greičiu.
Šaltinis: Delfi.lt
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NEPADARIUS ŠIŲ DARBŲ TEKS ILGAI STYPSOTI
PRIE NEUŽSIVEDANČIO AUTOMOBILIO
Lauke paspaudus šaltukui pats
metas susirūpinti savo automobiliu,
kad šaltais žiemos rytais netektų ilgai
prie jo stypsoti. DELFI kalbinti specialistai pasakė, ką reikia jau dabar
atlikti, kad automobilis per šalčius
dūgztų kaip bitutė.
Patarė, kaip apsaugoti stiklus
Automobilių specialistas Artūras
Pakėnas sakė, kad pirmiausia reikia
išsirinkti tinkamas padangas. Kad
pirkinys nenuviltų, geriausia, jo
nuomone, prieš perkant pasitarti su
šios srities profesionalais.
„Nemažiau svarbu patikrinti, ar
žiemos sezonui pritaikyti variklio
tepalai, aušinimo sistemos bei stiklų
plovimo skysčiai. Be to, patikrinkite
langų apipūtimo sistemą. Jei reikia,
pasikeiskite salono oro filtrą. Taip pat

patikrinkite ir jei reikia, pakeiskite
akumuliatorių bei žvakes. Pažiūrėkite, ar nenusidėvėjusios stabdžių trinkelės, ar gerai veikia ir ar sureguliuoti
visi žibintai. Kad durelės neprišaltų
prie gumų, patepkite durų gumas ir
sieneles nuo šalčio apsaugančiomis
priemonėmis“, - darbus vardijo
pašnekovas.
Be to, svarbu įvertinti langų valytuvų kokybę. Jeigu valytuvai palieka
žymių ant stiklo, pakeiskite juos
naujais.
Padangų ir ratlankių prekybos kompanijos „Melga“ padalinio vadovo
Martyno Žemaičio nuomone, didelis
pavojus kyla tuomet, kai vairuotojai
laiku nepasikeičia žieminių padangų.
Anot jo, tai yra pirmasis darbas, kurio
negalima pamiršti.

Minios finansuojamų projektų puslapyje Indiegogo pradėtas finansuoti
naujas projektas Bluesmart, kurio
autoriai užsimojo pagaminti „pirmąjį
pasaulyje išmanųjį lagaminą“. Jis turi
daugybę funkcijų, kurios, autorių nuomone, tiesiog būtinos visiems tiems,
kurie daug keliauja.
Puslapis Engadget praneša, kad jei prekyboje pasirodys serijinis Bluesmart lagaminas, jo kaina sudarys $235 (635 lt), tačiau projektą finansiškai
palaikysiantys vartotojai jį galės įsigyti už $195.
Už minėtus pinigus vartotojas gaus lagaminą su kodine spyna TSA, kurią
užblokuoti bus galima, pasinaudojant išmaniuoju telefonu.

Geniali programėlė! Akimirksniu
išspręs matematikos uždavinį
Sukurta programėlė, kuri leidžia
kiekvienam sužinoti teisingą matematikos uždavinio atsakymą, vos į jį
nukreipus telefono kamerą.
Ši, kiekvieną mobiliojo įrenginio
savininką galinti paversti matematikos
pirmūnu, programėlė – tai tarsi teksto
skaitymo kameros ir nepaprastai sudėtingo skaičiuotuvo mišinys. Jį sukūrė
tekstų atpažinimo technologijų kompanija „MicroBlink“. Pastaruosius porą
metų įmonė intensyviai dirba su mobiliųjų telefonų kamerų įrenginiais.
Pasak „PhotoMath“ sumanytojų, programa nuskaito ir išsprendžia matematine lygtis, realiu laiku pasitelkus tik mobiliojo prietaiso vaizdo kamerą.

Dėl ligos ištisas dienas mieganti
mergina: „Tai baisu“
Stokporte, Jungtinėje Karalystėje,
gyvenanti Beth Goodier turi itin
retą ligą – Kleine-Levino sindromą
(KLS), kitaip vadinamą Miegančiosios Gražuolės sindromu. Kai
liga suaktyvėja, mergina miega
ištisas dienas ir prabunda tik dviem
valandoms per parą.
Nors tai skamba kaip siužetas iš vaikystėje girdėtos pasakos, pati mergina
teigia, kad ją kankinantis sindromas yra tartum prakeiksmas.
Sindromo kankinami žmonės ne tik miega ištisas paras – pakinta jų elgesys. Jie ima nesigaudyti aplinkoje, prabudę jaučiasi tarsi sapne, elgiasi lyg
vaikai ir nesustodami valgo.
Dažnai KLS diagnozuojama tiktai praėjus nemažai laiko, nes medicinos
pasaulyje ši liga labai menkai ištirta.

Lenkijoje paralyžiuotas vyras vėl
pradėjo vaikščioti
Vienas paralyžiuotas Bulgarijos
pilietis dabar vėl gali vaikščioti po
revoliucingo gydymo Lenkijoje, o
prie jo prisidėjęs vienas Didžiosios
Britanijos mokslininkas šį pasiekimą
laiko „įspūdingesniu negu žmogaus
pasivaikščiojimas Mėnulyje“.
Darekas Fidyka buvo paralyžiuotas
žemiau krūtinės po to, kai buvo sužalotas peiliu per išpuolį 2010 metais.
Dabar jis jau gali vaikščioti, remdamasis į vaikščiojamąjį rėmą, nes pažeistų nugaros smegenų veikla buvo atkurta, persodinus į jas neuroglijos
ląstelių iš nosies, sakoma studijoje, antradienį paskelbtoje žurnale „Cell
Transplantation“.

Google pradeda bausti puslapius su
piratiniu turiniu
Vis dėlto, anot M. Žemaičio, žiemą
nereikėtų tingėti automobilį reguliariai nuplauti.
Svarbu pasirūpinti stabdžių sistema. Dyzelinių automobilių vairuotojai prieš žiemą turėtų pasikeisti
degalų filtrus ir kaitinimo žvakes. Be
to, kelyje jausitės žymiai saugiau, jei
gerai veiks automobilio žibintai, o
stiklai bus gerai nuvalyti.

Kompanija Google savo paieškos sistemoje testuoja naują instrumentą, kuris turėtų sumažinti
piratinio turinio plitimą. Apie
tai rašoma oficialiame interneto
giganto puslapyje.
Vienas iš naujų paieškos sistemos algoritmų numato, kad Google paieškos
rezultatų viršuje pateiks specialią formą su nuorodomis į legalų muzikinį ir
video turinį, jei vartotojas įves užklausas „atsisiųsti“, „nemokamai“, „žiūrėti“.
Be to, paieškos laukelyje įvedus konkretaus muzikanto vardą, paieškos
rezultatuose bus matoma skiltis su informaciją apie jį, taip pat nuorodomis į
puslapius, kur galima legaliai įsigyti ieškomo autoriaus muzikinius kūrinius.

Pagal Tomo Janonio str.,
www.DELFI.lt

Šaltinis: Technologijos.lt

PIRMADIENIS, LAPKRIÈIO 10 D.

SEKMADIENIS,, LAPKRIÈIO 9

D.

ÐEÐTADIENIS,, LAPKRIÈIO 8 D.

Lapkričio 8 d. - lapkričio 14 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
07:00 Emigrantai. (k.)
07:55 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:25 Aivenhas.
09:50 Premjera. Èaplinas.
10:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:00 Durys atsidaro.
Kultûros þurnalas. (k.)
11:30 Lietuva gali. HD. (k.)
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Istorijos detektyvai.
14:00 Tautos balsas. (k.)
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Tikri vyrai. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:30 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis balsas.
23:30 Bornholmo gatvë.
01:20 Senis.
02:20 Istorijos detektyvai.
(k.)
03:10 Stilius. Gyvenimo
bûdo þurnalas. (k.)
03:55 Auksinis balsas. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Arti. Toli. (k.)
11:40 Þinios.
11:55 Futbolas.
SMScredit.lt A lyga.
"Sûduva" - "Kruoja".
14:00 Lietuviðkø vaikø
knygø iliustruotojai.
14:30 Lietuvos
nacionalinio dramos
teatro 75-meèiui.
16:25 Paryþiaus mokyklos
dailininkai ið
Baltarusijos.
17:00 Lietuviø
dokumentika. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Moterø siluetai
Lietuvos istorijoje.
18:50 Muzika gyvai.
20:15 Aukðtai gelmëse.
21:05 Opera "Kornetas".
22:20 Pokalbis su Onute
Narbutaite.
22:30 Opera „Kornetas".
23:20 Panorama. (k.)
23:50 Jono Meko filmø
retrospektyva.
01:20 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:30 Dienos programa.
06:35 Ðio rudens valgiai
07:10 Sodininkø pasaulis
07:45 Nuotakos siaubûnës
08:40 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai
10:30 Duok letenà!
11:00 Gepardø
dienoraðèiai.
11:30 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
12:00 Mano virtuvë.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Ðio rudens valgiai.
13:30 Sodininkø pasaulis.
14:00 Grieþèiausi tëvai.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 "Didþiosios
Britanijos" vieðbutis.
16:35 Bûrëja.
17:10 Andrë.
19:05 Inga Lindstrom.
Mano netikras
suþadëtinis.
21:00 NemaRUS kinas.
Muðkietininkai po
dvideðimties metø.
22:25 Atpildas.
01:05 Sekso magistrai.
02:00 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Nenugalimieji II.
07:20 Agentas Ðunytis.
07:45 Ðegis ir Skûbis Dû.
08:10 Vëþliukai nindzës.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Mes paèios.
10:00 Ponas bûrio mama.
11:45 Ko nori gyvûnai?
13:40 Mano puikioji
auklë.
14:10 Mano puikioji
auklë.
14:45 Didingasis amþius.
16:40 Dvideðimt minuèiø.
17:35 Dvideðimt minuèiø.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Skûbis Dû.
20:45 Rizikinga erzinti
diedukus.
23:00 PREMJERA Átëvis.
01:05 Norim dar! Su
Radistais.
02:45 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Mano maþasis
ponis.
07:25 Smurfai.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:00 Statybø TV.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Tobula moteris.
10:30 Beatos virtuvë.
11:30 Monstrø vidurinë
mokykla. Pabaisø
miestas.
12:45 Ilgakojis Dþekas
atvyksta á Amerikà.
14:10 Dauntono abatija.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai tiria.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Veidrodëli,
veidrodëli.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
21:10 Kaubojai ir ateiviai.
23:40 Vieniðos ðirdys.
01:45 Vilties ranèa.
03:25 Programos pabaiga.

07:00 Jokiø kliûèiø.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Europos mëgëjø
galiûnø èempionatas.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Mitiajaus
pasakëlës.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 Ðeimynëlë.
15:30 Ðeimynëlë.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Brolis uþ brolá.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 Muzikinë kaukë.
21:00 MANO HEROJUS
Pranaðas.
23:05 AÐTRUS KINAS 30
tamsos dienø.
00:00 Farai.
00:30 Farai.
01:00 Prokurorø
patikrinimas.
02:00 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.

05:40 Laðas po laðo. (k.)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
08:00 Giriø horizontai.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðervudo padauþa
09:25 Aivenhas.
09:50 Èaplinas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Broliø Grimø pasakos.
11:45 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Puaro 13.
15:00 Auðvico specialioji
komanda - gyvieji
numirëliai.
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Prienø
"Prienai" - Utenos
"Juventus".
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Legendos.
Dokumentiniø apybraiþø
ciklas.
22:00 Lilehameris.
00:00 Auksinis protas. (k.)
01:10 Puaro 13.

08:05 Dainø dainelë 2014.
09:40 Neuþtikrintas
saugumas. (k.)
10:00 Septynios Kauno
dienos.
10:30 Lietuviø kalbos
istorija. (k.)
11:00 Kasdienybës aitvarai.
11:45 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba.
12:00 Maþøjø þvaigþdþiø
valanda.
12:45 Linksmoji knyga.
13:10 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio mintys.
14:30 Baletas "Mieganèioji
graþuolë".
16:50 Mokslo sriuba. (k.)
17:00 VU studentø roko
opera. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 ...formatas. (k.)
19:00 Ðiuolaikiniø lietuviø
autoriø knygos.
19:50 Tëvø kalbà pamilæs,save uþmirðau. (k.)
20:10 Smegenø paslaptys.
Marselis Prustas. (k.)
20:30 Dainø ðventë 2014.
22:30 Lietuviø kinas
trumpai. (k.)
23:00 Panorama. (k.)
23:30 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:20 Koncertas.
Ansambliui "Nerija" 40.

06:45 Dienos programa.
06:50 Mylëk savo sodà.
07:45 Nuotakos
siaubûnës.
08:40 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Duok letenà!
11:00 Gepardø
dienoraðèiai.
11:30 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
12:00 Mano virtuvë.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Grieþèiausi tëvai.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Goko stiliaus
paslaptys.
16:35 Bûrëja.
17:05 Viengungis.
18:05 Viengungis.
19:05 Deividas Bleinas.
Magas.
20:00 Nustebink mane.
21:00 Inspektorius
Dþordþas Dþentlis.
Garbës reikalas.
23:00 Þuvis – Frankenðteinas.
00:50 Nustebink mane.
01:45 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Nenugalimieji II.
07:20 Agentas Ðunytis.
07:45 Ðegis ir Skûbis Dû.
08:10 Vëþliukai nindzës.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
10:00 Berniukas –
vilkiukas.
11:50 Mergina ið
Alabamos.
14:00 Mano puikioji
auklë.
14:30 Mano puikioji
auklë.
15:05 Didingasis amþius.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 PREMJERA
Paskutinë tvirtovë.
23:50 PREMJERA
Legenda apie
nuostabiausiàjá
Maksimà.
01:40 Átëvis.
03:40 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Mano maþasis
ponis.
07:25 Smurfai.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:00 Sportuok su
mumis.
09:30 Laikas keistis.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Ramblio filmukas.
Mikës Pûkuotuko
nuotykiai tæsiasi.
12:55 Kelionë Amazone.
14:45 Dauntono abatija.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai tiria.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës
komentarai.
19:30 Lietuvos talentai
2014.
21:30 007 Paguodos
kvantas.
23:40 Pripaþinkit mane
kaltu.
02:00 Programos pabaiga.

07:00 Ekstrasensø mûðis.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Sekmadienio rytas.
10:50 Gamta ið arti.
11:00 Sveikatos kodas.
11:52 Nacionalinë
loterija.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Brolis uþ brolá.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 Rosamunde
Pilcher. Gyvenimo
pusiaukelëje.
21:00 Grubus þaidimas.
22:00 Grubus þaidimas.
23:00 Projektas "Rojus".
01:20 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Oliverio tvistas.
10:30 Oliverio tvistas.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ið peties.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Jokiø kliûèiø!
17:55 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Brazilijos
prizo lenktynës.
20:00 6 kadrai.
20:30 6 kadrai.
21:00 Bobo uþkandinë.
21:30 Bobo uþkandinë.
22:00 Dþo.
23:00 24 valandos.
00:00 Ðvarus dosjë.
02:10 Programos pabaiga.

05:35 Nusikaltimas ir
bausmë.
06:10 Ðeima- jëga!
07:45 Sàmokslo teorija.
08:45 Gyvenu èia.
09:45 Pradëk nuo savæs.
09:50 Namø daktaras.
10:25 Vantos lapas.
11:00 Ðiandien kimba.
11:30 Mûsø miðkai.
12:00 VMG kulinarinis
þurnalas.
13:00 "Èiapajevas. Aistra
gyventi".
14:10 "Mikropasauliai".
15:00 Tarptautinis buðido
turnyras "KOK World
GP 2014" ið Kiðiniovo.
16:00 Þinios.
16:20 "Mikropasauliai".
17:00 Þinios.
17:30 Ðeima- jëga!
19:00 Þinios.
19:30 "Laukiniø kaèiø
nuotykiai".
20:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
21:00 Þinios.
21:30 "24/7".
22:30 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:30 "Paramedikai".
01:50 "24/7".
02:30 Nusikaltimas ir
bausmë.
03:15 "Paramedikai".
04:55 "24/7".

05:20 Teisë þinoti. (k.)
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Pasaulio panorama.
(k.)
11:30 Savaitë. (k.)
12:00 Gyvenimas. (k.)
13:00 Maþasis princas.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
14:00 Laba diena, Lietuva.
14:05 Þinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Þinios.
16:05 Komisaras Reksas.
17:10 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:50 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama. Verslas.
Kultûra.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Teisë þinoti.
21:55 Tautos balsas.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Tautos balsas.
22:30 Keliai.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Auðvico specialioji
komanda - gyvieji
numirëliai.
01:00 Senis.
02:00 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Ðventadienio mintys.
12:15 Muzika gyvai. (k.)
13:40 Ðiuolaikiniø lietuviø
autoriø knygos. (k.)
14:35 Aukðtai gelmëse.
(k.)
15:20 Arti. Toli. (k.)
16:00 Gimtoji þemë.
16:25 Giriø horizontai.
16:50 Kaimo akademija.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:30 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Durys atsidaro.
20:15 Tûkstantmeèio
akimirkos
20:45 Linija, spalva, forma
21:30 Paryþiaus mokyklos
dailininkai ið
Baltarusijos.
22:00 Festivalis-konkursas
"Pasaulio trofëjus".
23:00 Gyvasties tikrasis
bûdas.
23:30 Kultûra +. (k.)
00:00 Panorama. (k.)
00:30 Dëmesio centre. (k.)
00:45 Kultûros savanoriai.
(k.)
01:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:45 Dienos programa.
06:50 "Keksiukø karai".
(k.)
07:45 "Nugalëtoja".
08:10 "Didysis filmukø
ðou".
08:35 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
09:00 "Zoro".
09:25 "Antinas
Gudruolis".
09:50 "Kapitono Vrungelio
nuotykiai".
10:05 "Kapitono Vrungelio
nuotykiai".
10:15 "Linksmieji
þvëreliai". (k.)
10:45 "Karadajus" (k.)
11:40 "Toks gyvenimas".
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 "Viengungis". (k.)
16:30 "Linksmieji
þvëreliai".
17:00 "Keksiukø karai".
18:00 "Meilë ir bausmë".
20:05 "Karadajus".
21:00 Juodoji knygelë.
23:00 "Klientø sàraðas".
23:55 "Begëdis".
01:00 Sveikatos ABC
televitrina. Laida apie
sveikatà.
01:55 Programos pabaiga.

06:30 Dienos programa.
06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Rizikinga erzinti
diedukus.
10:55 Skûbis Dû.
12:30 Tomo ir Dþerio
pasakos.
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.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 Mentalistas.
23:10 Judantis objektas.
00:10 Mafijos daktarë.
01:05 Farø ðeima.
02:00 Slapti reikalai.
02:55 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Virtuvë.
08:25 Virtuvë.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 Veidrodëli,
veidrodëli.
13:00 Bailus voveriukas.
13:30 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
14:00 Slibinø dresuotojai.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 VIRAL'as.
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 Farai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Kerðtas.
23:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
00:10 Greislendas.
01:10 Skandalas.
02:00 Daktaras Hausas.
02:50 Programos pabaiga.

06:00 Sveikatos ABC
televitrina.
06:45 Gamta ið arti. (k.)
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Ekstrasensø mûðis".
(k.)
09:00 "Brolis uþ brolá". (k.)
10:00 "Brolis uþ brolá". (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
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 Savaitës kriminalai.
21:30 Ouðeno vienuoliktukas.
23:50 "PREMJERA Sostø
karai".
00:50 "Detektyvë
Dþonson" (k.)
01:45 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:50 Bamba TV. S. 2013
m.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Gelbëtojai
Havajuose.
11:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
12:00 Kastlas.
13:00 Simpsonai.
13:30 Naujokë.
14:00 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.
20:30 Naujokë.
21:00 Rezidentai.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Amerikietiðka
siaubo istorija.
23:00 Nuo sutemø iki
auðros.
01:10 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
02:10 Programos pabaiga.

05:15 Reporteris.
05:45 Lietuva tiesiogiai.
06:15 "Mikropasauliai".
07:35 Namø daktaras.
08:05 Vantos lapas.
09:05 Ðiandien kimba.
09:35 Kitoks pokalbis.
10:35 Nuoga tiesa.
11:35 Pasaulis X.
12:35 "24/7".
13:35 Gyvenu èia.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Dingæs pasaulis".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Þinios.
17:18 Orai.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:37 Orai.
18:40 "Vangelija".
19:55 "Kulinaras".
20:55 VMG sala.
21:00 Nuoga tiesa.
22:00 Reporteris.
22:47 Orai.
22:50 Pasaulis X.
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.
04:00 "Mikropasauliai".
04:30 "Pragaras ant ratø".

09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Ið peties.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Aukðèiausia pavara.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:05 Mano boso dukra.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Dþo.
23:00 24 valandos.
00:00 Rembo.
01:55 Programos pabaiga.

05:20 "Mikropasauliai".
05:50 Gamtos pasaulis.
06:00 "Spàstai tëèiui".
07:40 "Gvantanamo
uþdarymas".
08:50 "Pasaulio lemtis".
10:00 VMG kulinarinis
þurnalas.
11:00 "Spàstai tëèiui".
12:55 "Vangelija".
15:15 "Mikropasauliai".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Laukiniø kaèiø
nuotykiai".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
00:20 "Vorai".
02:20 "Spàstai tëèiui".
03:45 "Kruvina þinutë".
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Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Gedimino g. (II a.,
32 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 35 000 Lt. Netoliese
yra klinika, darþelis, mokykla,
prekybos centrai, miesto parkas). Jurbarkas, tel. 8 618
75 397.
1 k. butà Kæstuèio g. 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 „susivienijime“,
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.
Suremontuotas, 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 k. butà Smalininkuose,
Nemuno g. 25-2 (37 kv. m,
centre, prieð parduotuvæ, prie
pat autobusø stotelës, langai á
pietø pusæ, 20 000 Lt). Tel. 8
686 01 315.
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 Kæstuèio g. (V a.,
dalinis remontas, 39 000 Lt).
Tel. 8 692 41 318.
1,5 k. butà Lauko g. (II a.,
ðiuo metu renovuojamas).
Jurbarkas, tel. 8 623 15 707.
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.
2 k. butà (48 kv. m, 52 000
Lt. Patogus, gero planavimo
butas, geroje vietoje prie
Vytauto parko, su tvarkinga
laiptine ir gerais kaimynais).
Jurbarkas, tel. 8 682 24 463.
2 k. butà (II a., 51 kv. m,
mûrinis, 69 200 Lt, ðiltas,
po kapitalinio remonto. Yra
balkonas, rûsys. Galima
derëtis). Jurbarkas, tel. 8 685
00 647.
2 k. butà centre, Kauno g.
23 (V a., plytinis namas, be
remonto). Jurbarkas, tel. 8
670 50 785.
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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.

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.

2 k. butà K. Donelaièio g. (V
a., 37 kv. m, plastikiniai langai, ðarvo durys, tvarkingas,
62 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
615 35 859.

3 k. butà M. Valanèiaus g. 8
(III a., 75 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 645 31 455.

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 prieðkambariu.
Kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 614 36 888.
2 k. butà Kalnënuose (II a., be
patogumø, 15 000 Lt). Tel. 8
657 84 950.
2 k. butà Kæstuèio g. 25A
(bendras plotas 49,38 kv. m,
gyv. plotas 28,87 kv. m, IV a.,
50 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
616 96 294.
2 k. butà Lauko g. 11 (54,5
kv. m, yra prieðkambaris, su
árengti balkonai, sandëliukas,
tualetas, vonia atskirai, namas
statytas prieð 25 metus, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
447 53 573.
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 Algirdo g. (V a.,
V aukðtø name, 49 500 Lt.
Patogus, gero planavimo
butas, geroje vietoje prie
Vytauto parko, su tvarkinga
laiptine ir gerais kaimynais).
Jurbarkas, tel. 8 682 24 463.
2 k. butà 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, 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.
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.
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 remontas, 70
000 Lt). Jurbarkas, tel. +370
644 76 494.

3 k. butà centre, Dariaus ir
Girëno g. (V a., plastikiniai
langai, balkonas, ðarvuotos
durys). Kaina sutartinë. Tel.
8 698 31 889.
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 V. Kudirkos g. (V
a., 78 kv. m, gera bûklë).
Jurbarkas, tel. 8 643 43 180.
4 k. butà P. Cvirkos g. (II a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, signalizacija, 79
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 612
70 770.
4 k. butà Parko g.,
Smalininkuose (II a. ið V, 72
kv. m, árengtas). Tel. 8 655
58 757.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
89 (V a., 92 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 100 000 Lt, signalizacija). Jurbarkas, tel. 8 685
14 798.
Butà Vieðvilës mstl.,
Klaipëdos g. (60 kv. m, rûsys,
ûkiniai pastatai, 6 arai þemës,
vieta tinkama namo statybai).
Jurbarko r., tel.: 8 652 05 747,
8 652 05 748.
Garaþà Mokyklos g. 2A (prie
ATÁ, 39 kv. m, 7 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 616 96 294.
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.
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 Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 150 999 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas, 6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlis, trifazis,
iðasfaltuotas privaþiavimas).
Jurbarkas, tel. 8 685 84 670.
Namà (mûrinis, ðildomas kietu
kuru, miesto komunikacijos,
mûrinis ûkinis pastatas, 19 a
þemës). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Namà miesto centre (medinis,
visos miesto komunikacijos,
internetas, satelitas, kûrenama
visokiu kietu kuru, centrinis
ðildymas, renovuotas vidus,
sutvarkytas gerbûvis, 13,52
arai, galima statyti dar vienà
namà, 49 900 Eur/ 165 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 672 20 975.
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Namà miesto centre
(mûrinis, gera vieta, su ûkiniais pastatais, yra 6 arai
þemës, 75 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 635 86 872.
Namà miesto centre
(mûrinis, su mansarda, yra
6 arai þemës, malkinës,
vandentiekis, kanalizacija).
Jurbarkas, tel. 8 688 21 000.

Þemës sklypas (visos komunikacijos, 15 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 636 25 176.
Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 34
000 Lt). Jurbarkas, tel. +370
644 76 494.
Þemës sklypà (11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 675 37 290.

Namelá (mûrinis, 32 kv.
m, yra rûsys, 12 a þemës,
vandentiekis). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.

Þemës sklypà (15 arø, namo
statybai, 1 a/ 4 000 Lt).
Jurbarkas, tel.: 8 655 63 653,
8 655 07 611.

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.

Þemës sklypà Dainiø g. (17
arø, tinkamas statybai, yra
komunikacijos, 60 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 658 83 162.

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.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6 a, ðulinys, 23 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24
999 Lt). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodà Smukuèiuose (su
nameliu Nr. 436, 12 arø
þemës sklypas, nuo pagrindinio kelio 700 m, 45 000 Lt).
Tel. 8 613 35 055.
Sodà Vanaginëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 38 000
Lt, ðalia uþtvanka, 6 arai
þemës, 2-jø aukðtø mûrinis
namelis su rûsiu, terasa ir
balkonu, 56 kv. m, viduje
þidinys, krosnis). Jurbarkas,
tel. 8 620 96 060.
Sodybà Jurbarko r. (graþioje
vietoje, prie Nemuno, ðalia
miðkas). Tel. 8 650 18 455.
Sodybà Jurbarko r., Valucko
k. (ant Mituvos kranto, tinkama poilsiui ar turizmui, kaina
sutartinë). Tel. 8 699 93 075.
Sodybà Jurbarko rajone
(galima su þeme arba be
jos). Tel. 8 698 39 839.
Sodybà Vydûno g. (sena,
25 a þemës, 1 a/ 4 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 656 31 202.
Ûká 5 km nuo Jurbarko. Tel.
8 677 87 339.

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

p e r k a
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
2 k. butà Þemaitës g. 29 (III
a.). Jurbarkas, tel. 8 699 03
525.
3 k. butà Kæstuèio g.
Jurbarkas, tel. 8 620 48 009.
Iðnuomoja kambará nuosavame name, miesto centre.
Visi patogumai, su baldais.
Jurbarkas, tel. 8 685 72 123.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà arba
namo dalá Jurbarke. Tel. 8
658 57 932 (skambinti nuo
17.30 val.).
Patalpas Kauno g. 64 (I a.,
52 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
500 Lt). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
Ðeima iðsinuomotø 1-2 k. butà
su baldais Jurbarke. Tel. 8
630 28 630.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a

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

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà gyvenvietëje, Ðakiø r., 7
km Jurbarko (kaina sutartinë).
Tel. 8 620 55 756.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Gyvenamàjá namà Koðiø k.,
Ðilalës r. ( 65 kv.m, 3 kambariai, virtuvë, 1978 m. statybos,
remontas, 60 a þemës sklypas
aplink namà, 35 000 Lt, ( 10
200 EUR). Be tarpininkø. Tel.
8 681 54 182.
Grûdø sandëlá (prie autostrados, geroje vietoje, 2100 kv.
m, 150 000 Lt). Ðilalës r., tel. 8
686 08 124.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (I a., 65 kv. m, blokinis,
2 balkonai, su didþiuoju holu,
70 000 Lt) Geleþinkelio g.
Ðilutë, tel. 8 650 89 913.

1 k. butà J.Tumo-Vaiþganto
g. 83 (I a., 27 kv. m, II aukðtø
name, medinis, 24 000 Lt. Su
sandëliuku ir þeme, reikia
remonto). Tauragë, tel. 8 675
15 465.
1 k. butà Liepø take (I a.,
30 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
naujai árengtas, su baldais ir
buitine technika). Tauragë,
tel. 8 650 59 351.
1 k. butà be patogumø (plastikiniai langai, tvarkingas, yra
rûsys, 25 000 Lt). Tauragë, tel.
8 679 52 246.
1 kambará su virtuve Dvaro g.
13 (45 kv.m, 11 000 Lt). 1 k.
butà Laukesoje (po remonto,
14 000 Lt). Tauragë, tel. 8 608
31 824.
1 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III a.,
daliniai patogumai, uþdaras
kiemas, sandëliukas, 35 000
Lt). Tel. 8 662 28 361.
2 k. butà (I a., be patogumø,
miesto centre yra vanduo,
kanalizacija, vietinis ðildymas,
8 arai þemës, 40 000 Lt). Tel.
8 616 56 577.

2 k. butà Petreliø k., Saugø
apyl. (yra ûkinis pastatas, yra
þemës, su virtuve ir visais baldais). Domina ávairûs keitimai su
Jûsø ar mano priemoka. Ðilutës
r., tel. 8 650 94 276.

2 k. butà Moksleiviø al. (II
a., 50 kv. m, á pietø pusæ,
ekonomiðkas, su parketu,
2 rûsiai, ramioje, graþioje
vietoje, 90 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 650 67 560.

Ðirvintose ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà (V a.). Tauragë, tel.
8 689 35 279.

Butà (35 kv. m, I a., atskiras áëjimas, su patogumais) Ðirvintø r.,
Medþiukø k. centre.

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

Tauragëje ir rajone

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

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Þemës sklypà Pipirø k. (pakeistos paskirties, dviaukðèiø
ir vienaaukðèiø namø statybai, geras privaþiavimas, 25
arai þemës, 1 aras - 5 000 Lt),
galima derëtis. Klaipëdos r.,
tel. 8 689 48 739.

Palangoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà, gyvenamàjá, uþstatytas bankui (370 kv.m), arba
jo dalis. Pradþiai SKUBIAI
reikalinga ne maþiau 150
000 Lt. Siûlyti dalinio arba
pilno namo iðpirkimo, pinigø
skolinimo ar kitokius investavimo variantus. Tel. 8
645 92 641.

p a r d u o d a
1 k. butà (I a., visi patogumai,
vietinis ðildymas, atskiras áëjimas, yra þemës). Tauragë, tel.
8 670 04 207.
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 Baþnyèiø g. 2 (III a.,
centrinis ðildymas, nestandartinis, nedidelis, kieme sandëliukas, 35 000 Lt). Tauragë, tel. 8
662 28 361.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
28 (miesto centre, 55 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 687 93 726.
1 k. butà Tauragës Dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietuoju
kuru, radiatoriai, boileris) arba
keièia á 1 k. butà Tauragës
mieste su priemoka. Tauragë,
tel. 8 618 20 617.

2 k. butà Dainavos g. 10 (I a.,
pakeisti plastikiniai langai).
Tauragë, tel. 8 656 21 497.
2 k. butà Eièiuose (I a., plastikiniai langai, ðarvo durys,
internetas, televizija, visi patogumai, 33 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 630 46 003.
2 k. butà Eièiø gyvenvietëje
(visi patogumai, 45 000 Lt),
galima derëtis. Tauragës r.,
tel. 8 655 22 929.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
74 000 Lt). Tauragë, tel. 8 615
50 707.
2 k. butà Gedimino g. (VIII
a. ið IX, 50 kv. m, yra liftas,
suremontuotas, patogi vieta).
Tauragë, tel. 8 614 83 688.
2 k. butà Gedimino g. 35 (V
a., reikalingas remontas).
Tauragë, tel. 8 656 48 666,
skambinti po 17 val.
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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 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 SKUBIAI
Skaudvilëje (I a., plytinis namas, 10 000 Eur). Tauragë,
tel.: 8 647 77 125.

2 k. butà Vytauto g. 77.
Tauragë, tel.: 8 446 51 472, 8
614 00 680.

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 Tauragës Dvare 10
(V a., 35 kv. m, tvarkingas,
36 000 Lt). Tauragë, tel. 8
654 61 176.

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 (V
a., 50 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 81 000 Lt. Ramioje
vietoje, atnaujintos stovëjimo aikðtelës, netoli darþelis,
gimnazija. Prekybos centrai
MXIMA ir IKI). Tauragë, tel.
8 689 15 089.
20 a gyvenamosios paskirties
þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(komunikacijos, netoli miðkas,
upelis, 85 000 Lt). Tel. 8 631
34 113.
3 k. butas Ateities take 3 (III
a., ne kampinis, 90 000 Lt).
Tel. 8 652 66 849.
3 k. butà (I a., geroje vietoje, bute atliktas graþus
Euroremontas, viskas naujai
pakeista). Tauragë, tel. 8 615
94 130.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.

Garaþà „Rato“ bendrijoje Nr.
131 (trifazis, apþiûros duobë,
rûsys, gelþbetoninë perdanga,
metaliniai, apðiltinti vartai).
Tauragë, tel. 8 657 78 439.
Garaþà Tauragës Dvare (yra
dokumentai, duobë). Tauragë,
tel. 8 655 44 513.
Garaþà, „Vilties“ kooperatyve,
Puðyno g.,Tauragëje, (mûrinis,
17 kv.m, kaina sutartinë). Tel.
8 680 15 433.
Gretimus þemës sklypus namø
statybai (du po 17,5 a, vienas
35 a, esantys miesto plëtros
zonoje, 0,5 km nuo Tauragës
miesto ribos, yra detalusis
planas, geodeziniai matavimai,
geras privaþiavimas, elektra, 1
a - 3 000 Lt). Tel.: 8 616 56 577,
8 687 36 507.
Komercinës paskirties patalpas Melioratoriø g. 4 (I a.,
tinka prekybai, biurui, geras
privaþiavimas, automobiliø
stovëjimo aikðtelë, 134 kv.
m, 1 kv. m - 1 300 Lt) arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8 639
32 489.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 (II a., mûrinis namas,
plastikiniai langai, parketas,
balkonas, rûsys, 100 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8
631 95 970.
3 k. butà Ateities take (II a.,
110 000 Lt). Tauragë, tel.: 8 687
25 004, 8 671 66 500.

Miðkà Pagramanèio regioniniame parke (2,60 ha). Tel. 8
622 32 173.

3 k. butà Gedimino g. (III a.,
tvarkingas, mûriniame name,
66 kv. m, rûsys 14 kv. m, internetas, kabelinë TV, baldai,
90 000 Lt, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 650 62 661.
3 k. butà miesto centre (IV a.,
54 kv. m, pavasará bus renovuojamas, 85 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 638 54 618.
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.
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.
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.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
1 LT/0,29 EUR LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOJE: TAURAGËJE, VASARIO
16-OSIOS G. 3.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

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.

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis namas, miesto centre,
68 kv. m, dalinai renovuotas).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.
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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.
Mûriná namà Molupio k. (12
km nuo Tauragës, ûkiniai
pastatai, yra patogumai, 140
000 Lt). Tauragë, tel.: 8 622 02
593, 8 698 79 891.
Namà Àþuolø g. 3 (120 kv.
m, 385 000 Lt, arba keièia
á 2 k. butà Tauragëje arba
Klaipëdoje) ir þemës sklypus
(galima pasirinkti, 30 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 682 52 351.
Namà Maironio skg. (grybo
formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas, miesto komunikacijos, 2
garaþai, stiklinis ðiltnamis, 6 a
þemës, 260 000 Lt) arba keièiu
á 2 k. butà su priemoka, I, IV, V
a. nesiûlyti. Tel. 8 446 53 489.
Namà Maþonø gyv. (medinis,
renovuotas namas, 25 arø
valda). Dalá namo (miesto centre). Tauragë, tel. 8 600 10 404.
Namà miesto centre (medinis,
mûrinis ûkinis pastatas, 9 arai
þemës, 100 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 674 38 088.

Du sodo namelius 12 a sklype
Joniðkes soduose (yra ðulinys,
galima gyventi ir þiemà, 63 000
Lt). Tel. 8 652 75 009.

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

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.

Namà Pagramanèio k.,
Baþnyèios g. (74 kv. m, medinis, 85 000 Lt, 0,25 arø þemës,
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 Versmës g. 37 (430
000 Lt) arba keièia á butà su
priemoka. Namà Þemaitës g.
6 (350 000 Lt). Tauragë, tel. 8
682 52 351.
Namà Vydûno g. 19 (350 000
Lt). Namà Laukø g. 8 (miesto
komunikacijos, 250 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Namà Aukstaièiø g. 25 (130
kv. m, II a., mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 240 000 Lt. Miesto
vandentiekis ir kanalizacija.
Netoliese NORFA ir IKI
parduotuvës). Tauragë, tel. 8
699 12 663.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (130
kv. m, II a., mûrinis, 225 000
Lt, ramioje vietoje. Netoli
IKI ir NORFA parduotuvës.
Ðildymas kietuoju kuru ir
dyzelinu). Tauragë, tel. 8 699
12 663.
Namà Medvegalio 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,
keturbuèio namo I aukðtas,
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.

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
(2-jø aukðtø, mûrinis, greta
medelynas, uþdara teritorija,
atskiri áëjimai, gali gyventi
2 ðeimos, 2 þidiniai, sauna,
balkonai, ûkinis su 2 garaþais,
13,5 aro þemës, saugi, rami vieta). Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Namà Sporto g. 6 (pastatytas
2 ðeimoms, 280 000 Lt). Namà
Rasos g. 10 (240 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Namà Taikos g. 8 (reikalingas
remontas, 110 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 682
52 351.
Namà Tauragës r., Eidintø k.,
Batakiø sen. (mûrinis, 42 000
Lt, ûkiniai pastatai mediniai,
31 a sklypas, plastikiniai langai). Tauragë, tel. 8 651 11 453.

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, „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/6 300 EUR). Tauragë, tel. 8
446 70 224.
Sodybà (graþi aplinka, komunikacijos arba keièia á namà
mieste. Visos komunikacijos,
3 ha þemës). Tauragë, tel. 8
688 74 790.
Sodybà Eidintø k. (namas
raudonos sp. plytø, ûkiniai
pastatai ir lauko virtuvë mediniai, 40 arø sodybinio sklypo,
plastikiniai langai, ðildomos
grindys, vonia, visa teritorija
aptverta, 32 000 Lt), galima
derëtis. Tauragës r., tel. 8 650
67 639.
Sodybà Lauksargiø sen., Ðakiø
k. (0,35 aro sodybinis sklypas,
3,550 ha þemës, 65 000 Lt).
Tauragës r., tel.: 8 651 71 503,
8 681 90 401.
Sodybà Norkiðkës k. (mûrinis
namas, ûkinis pastatas, 2
garaþai, apie 4 ha þemës).
Tauragë, tel. 8 614 72 396.

Þemës sklypà Tauragës r.,
Gaurës mst., Stadiono g. 1c
(komunikacijos, þemës sklypo
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. (8
000 Lt). Joniðkëje parduodami 6 ir 12 a sklypai. Padaryti
geodeziniai matavimai, ávestas
trifazis, tvenkinys, medinis
sandëliukas. Tauragë, tel. 8
642 59 742.

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.

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.

Sodà Bernotiðkëje (12 arø, su
sandëliuku, galima statyba,
netoli tvenkinys). Tauragë, tel.
8 612 89 099.

Þemës sklypà (4 vnt. po 18 arø,
viso 72 arai, galima pirkti visà
arba dalimis). Tauragë, tel. 8
613 30 215.

Sodà Bernotiðkëje (6 arai,
mûrinis namelis, 2 ðiltnamiai,
ðulinys, elektra, vanduo, kanalizacija, ðalia vandens telkinys,
35 000 Lt). Tauragë, tel. 8 602
62 264.

Þemës sklypà 13 km nuo
Tauragës, Voveraièiø k. (9,45
ha, galima statyba). Tel. 8 603
22 102.

Sodà Joniðkëje (10 arø þemës,
ðulinys, ûkinis pastatas, garaþas, yra vasarinë, gyvenamasis namas, galima gyventi
þiemà, 85 000 Lt). Tauragë, tel.
8 631 68 816.

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.

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.

Skubiai ir nebrangiai 2-jø
aukðtø mûriná namà
Veterinarijos g. 21 arba keièia
á butà. Tinka komercinei veiklai, iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
674 02 244.

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

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 sklypus Jaunystës g. (visos komunikacijos). Tauragë,
tel.: 8 446 51 472, 8 614 00 680.

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 (yra ràstinis
namas, 100 kv. m, neárengtas,
yra ûkinis pastatas, 65 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8
685 87 894.

Þemës sklypà P. Ðemetos g. 38
(10,35 arø gyvenamosios teritorijos, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.

Sodybà Piktupënuose, Liepø
g. 11 B (18 a, gyvenamas namas su ûkiniais pastatais, 40
000 Lt). Tauragës r , tel.: 8
686 44 562, 8 680 96 438, 8
615 66 570..

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.

Sodà Bernotiðkëje (yra namas). Tauragë, tel. 8 687 85
630.

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

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 Jovaruose,
Laisvës/A.Kundroto g.
Tauragë, tel. 8 699 80 435.

Þemës sklypus Jovaruose
Laisvës g. (13,3 a). Tauragë,
tel. 8 685 62 983.

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

Miesto centre GEDIMINO
g. (II a., 760 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 180 Lt).
IÐNUOMOJA KAMBARÁ
MOTERIAI. Tauragë, tel. 8
670 78141.

Sodà Joniðkëje su nameliu,
iki 10 000 Lt. Tauragë, tel. 8
639 22 807.

Patalpas J. Tumo-Vaiþganto
g. 124-109 (I a., 32 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 1 038
Lt). Iðnuomoja arba parduoda
komercinës paskirties patalpas. Tauragë, tel. 8 644 46 566.

k e i è i a
Namà Joniðkës soduose,
Jurginø g. 14 (nebaigtas árengti, yra ðulinys, tvenkinys) á 2 k.
butà (II a.). Tauragë, tel. 8 446
54 757 (vakare).

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà J.
Tumo-Vaiþganto g. 124 (su
balkonu, III a., dalis baldø).
Tauragë, tel. 8 656 24 049.
+Iðnuomoja 1 k. butà (su
visais patogumais, baldais,
daugiabutyje, 1 asmeniui be
þalingø áproèiø). Pageidautina
vyresnio amþiaus. Tauragë, tel.
8 637 00 035.

Telðiuose ir rajone
p a r d u o d a
3 k. butà Varniuose (82 kv.
m, su daliniais patogumais,
nebaigtas árengti, yra ûkinis
pastatas, yra þemës). Telðiø
r., tel. 8 448 68 204.

p a r d u o d a

+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 (su patogumais, yra
dalis baldø). Tauragë, tel. 8
678 58 370.
+Iðnuomoja patalpas (tinka
biurui arba kitai komercinei
veiklai, I a. - 40 kv. m, II a. 50 kv. m). Tauragë, tel. 8 686
04 765.
+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.

+Malkas (trinkelëmis, miðrios). Tauragë, tel. 8 650 12 062.
+Parduodame akmens anglá,
baltarusiðkus durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Pramonës g. 8,
Rietavas, tel. 8 686 09 222.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglá, baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 644 47 666.
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 kaladës).
Tauragë, tel. 8 605 27 181.

Tele2“ toliau gerina ryšio kokybę

Telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ klientai jau naudojasi
aukščiausios kokybės balso ryšiu. Įdiegus naują technologiją,
visame „Tele2“ 3G ryšio tinkle skambučiai bus perduodami
aukšta raiška (angl. „HD voice“).
Pokalbis telefonu – lyg būtumėte viename kambaryje
Aukšta garso raiška leidžia girdėti natūralesnį pašnekovo
balsą ir sumažina foninį triukšmą. Dėl to net judrioje miesto
gatvėje kalbantys pašnekovai galės geriau girdėti vienas kitą.
„Nauja paslauga yra „Tele2“ dovana klientams. Aukšta
garso raiška perduoda daugiau niuansų pašnekovo balse,
todėl jis skamba natūraliai. Su senesnėmis technologijomis
to pasiekti neįmanoma. Be to, galima kalbėti tyliau ar triukšmingoje vietoje ir vis vien puikiai girdėti pašnekovą“, – sakė
Valerij Kovzan, „Tele2“ technikos direktorius.
HD garso technologija leidžia perduoti nuo 50 Hz iki 7 kHz
dažnio garsus – beveik dvigubai platesniu spektru, nei įprastų
skambučių metu. Šie dažniai yra daug artimesni natūraliam
žmogaus balsui, kuris skleidžia 75 Hz - 14 kHZ dažnio garsus.
Platus garso dažnių spektras ir didesnis jautrumas balso
niuansams leidžia pašnekovams mobiliuoju telefonu kalbėti
taip, lyg jie būtų viename kambaryje.
Kokybę pagerino tinklo modernizacija
Įdiegti naujas technologijas ir pagerinti skambučių kokybę „Tele2“ leido šį rudenį užbaigtas mobiliojo ryšio tinko modernizavimas Baltijos šalyse. Pažangiausio mobiliojo ryšio tinklo šiame regione
sukūrimui įmonių grupė iš viso skyrė daugiau nei 172,5 mln. Lt (50 mln. EUR).
Mobiliojo ryšio tinklui ir turėtoms bazinėms stotims „Tele2“ pritaikė naujausias technologijas, taip pat
įrengė dar 540 naujų bazinių tinklo stočių. Moderniausias Baltijos valstybėse „Tele2“ tinklas užtikrins
aukštos raiškos balso ryšio ir greito mobiliojo interneto, taip pat ir 4G, paslaugas.
„Mūsų klientai gali naudotis moderniausiu mobiliojo ryšio tinklu, ir turės dar daugiau jo pritaikymo
galimybių. Ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino, kad „Tele2“ 2G ir 3G ryšio tinklai aprėpia beveik visą
Lietuvą. Be to, tinklas veikia ypač patikimai. Visa tai mums leidžia tiek verslo, tiek privatiems klientams pasiūlyti daugiau inovatyvių paslaugų,“ – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.
Bendrovės „RAIT“ birželį atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias operatorius
Lietuvoje – iš viso „Tele2“ užima 53,5 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos.
Daugiau apie „Tele2“ paslaugas galima sužinoti bendrovės prekybos salonuose visoje Lietuvoje
ir svetainėje internete www.tele2.lt.
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Ávairias malkas: skaldytas ir
trinkomis. Jurbarkas, tel. 8
626 69 655.
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. Tauragë, tel. 8
658 68 661.

p e r k a
Sugedusius nebenaudojamus
benzininius pjûklus ir kità
technikà. Tik garsiø firmø.
Tel. 8 628 80 007.

p a r d u o d a
Elektrinæ-dujinæ viryklæ (tamsiai rudos spalvos, maþai
naudota, 700 Lt). Tel. 8 624
96 468.
Garso aparatûrà (stiprintuvas 700 vatø, dvi kolonëlës,
po 3 garsiakalbius, dûmø
uþsklanda, valdymo pultas ir
keturios ðviesos, 2 000 Lt).
Tel. 8 621 45 234.

LABAI PIGIAI! Miegamojo
baldus (galima pirkti dalimis),
sekcijà (didelë), raðomàjá stalà.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Prieðkambario baldus, kampà,
indaplovæ, miegamàjá fotelá,
marmità. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.
Raðomàjá stalà su këde.
Tauragë, tel. 8 652 43 807.
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.
Virtuviná kampà su geru stalu
bei këde, 150 Lt. Jurbarkas,
tel. 8 673 40 079.

p a r d u o d a

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.

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

Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS Tauragë, tel. 8 671
32 145.

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

Neðiojamàjá kompiuterá
„Lenovo Ideapad“ (naujas, be
garantijos, 850 Lt). Tauragë,
tel. 8 601 48 492.
Ðaldytuvà Bosch su ðaldikliu
(3 stalèiø), ðaldytuvà - dëþæ,
nedidelæ ðaldymo vitrinà,
sulèiø ðaldymo aparatà (3
sekcijø). Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Ðaldytuvà SNAIGË (naujas,
2 saldikliai, 1,60 m, 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 690 98 650.
Ðaldytuvà SNAIGË, 350 Lt.
Tauragë, tel. 8 690 98 650.
Siuvamàjà maðinà „Veritas“
(kojinë, 120 Lt), el. siuvamàjà
maðinà „Singer“ (120 Lt).
Tauragë, tel. 8 638 30 407.
Ðaldytuvà ir skalbyklæ (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.
Televizoriø LG (naujas, 107
cm ástriþainë). Tauragë, tel. 8
639 72 614.
Televizoriø PHILIPS (51 cm
ástriþainë). Ðilalës r., tel. 8 671
77 481.
Þemø daþniø kolonëles „Jet
Sound“ (2 vnt., po 250 W,
geros bûklës). Tel. 8 640 35
475.

+Aviþas (paðarines ir sëklines). Tauragë, tel. 8 650 14
728.

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

3 durø spintà (didelë, 2,25 x
2 m, ðviesios sp., stumdomos
durys), þurnaliná staliukà, televizoriaus staliukà, jaunuolio
kambario baldus. Tauragë, tel.
8 618 57 542.

Karves (2 vnt., jaunos, greitai
verðiuosis). Tauragë, tel. 8 641
42 500.
Karves (2 vnt.), telycias (2 vnt.,
verðingos, po 3 000 Lt). Tel. 8
638 35 746.
Karves ir verðingas telyèias.
Jurbarkas, tel. 8 620 78 219.
Karvæ (pirmaverðë, su verðeliu,
2 500 Lt), telyèias (verðingos, 2
vnt., 1 800 ir 2 500 Lt). Kelmës
r., tel.: 8 679 10 027, 8 689 79
090.

Parðelius, parðà skerdimui ir
dvi karves. Erþvilkas, tel. 8
612 53 854.
Parðelius. Jurbarkas, tel. 8 652
48 062.
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.
Povus, þalà karvæ, 1 metø telyèià, kalakutus. Kazlø Rûda,
tel. 8 616 13 954.
Runkelius ir svogûnus (pigiai).
Tauragë, tel. 8 670 99 592.
Telyèaitæ (verðinga). Tauragë,
tel. 8 650 60 537.

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

Telyèias (verðingas). Tauragë,
tel. 8 679 28 440.

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.

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

Kiaulæ (160 kg, 1 kg./ 6 Lt).
Jurbarkas, tel.: 8 644 41 946, 8
447 49 968.

Telyèià (stambi, geros karvës).
Tauragës r., tel. 8 638 65 596.

Vokieèiø aviganiø ðuniukus
ir belgø aviganiø veislës ðuniukus (grynaveisliai, 250 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.

p e r k a

2 buliukus ir 3 telyèias (2014-05
gimimo, galima pirkti atskirai
po vienà. Kaina sutartinë).
Rietavas, tel. 8 652 75 075.

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

Avims ðienà, ðienainá, ryðulius
arba rulonus. Tauragë, tel. 8
685 27 227.

2 karves (3 ir 6 verðiø, verðiuosis sausio ir kovo mën.). Tel. 8
628 61 539.

Kumelæ (13 metø). Tauragë,
tel. 8 670 58 363.

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

Kumelæ (2,5 metø, turi pasà,
1 500 Lt). Pagëgiø sav., tel. 8
656 49 131.

Karvæ (gerà, pieningà,
melþiamà). Tel. 8 685 13 768.

5 pienines verðingas telyèias
(stambios, 2 200 Lt). Ðilalë, tel.
8 650 86 017.
6 sav. parðelius, 150 Lt.
Tauragë, tel. 8 643 93 793.
Anglø kokerspanieliø veislës 6
mën. patinëlá su LKD kilmës
dokumentais, mikroschema,
450 Lt. Ðilalë, tel. 8 690 09 492.
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 (merinosø veislës, vnt.
- 400 Lt, miðrias 1 kg gyvo
svorio - 4 Lt). Tauragë, tel. 8
685 19 817.
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.
Èesnakus. Tauragë, tel. 8 643
07 244.

p a r d u o d a

Kalytæ (labradorø veislës,
ðokolado sp., suaugusi, uþ
simbolinæ kaina). Tauragë, tel.
8 650 67 639.

Kumelæ (gera, darbinë, stambi, rami, 14 metø, 3 000 Lt).
Ðakiai, tel. 8 688 83 215.
Kumelæ (rami, tinka veislei, 9
m., tamsios sp.). Tauragë, tel.
8 642 10 915.
Kvietrugius, kvieèius bei
ekologiðkà aviþø-paðariniø
þirniø miðiná. Taurage, tel. 8
657 43 205.
Melþiamà pieninæ 7 verðiø
karvæ. Tauragës r., tel. 8 674
01 521.
Mësinæ miðrûnæ telyèià, mësinæ miðrûnæ karvæ ir pieninæ 7
verðiø karvæ, visos verðingos.
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.

Darbinius arklius. Galime
pakeisti á tinkamus darbui arklius. Tauragë, tel. 8 602 73 820.

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

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

Parðelius (5 savaièiø, 150 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 678 40 284.

Parðiukus. Tauragë, tel. 8 682
24 593.

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

p a r d u o d a
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.
Neágaliojo veþimëlá „Skuter“
(akumuliatorinis, 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 690 58 490.
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.
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.

p e r k a
SENAS RELIGINES
K N Y G A S ,
MALDAKNYGES,
N U O T R A U K A S ,
APVALIUS OVALIUS
GINTARINIUS KAROLIUS.
Tel. 8 633 77 431.

Langø rëmus su stiklais.
Jurbarkas, tel. 8 618 36 584.
Molines vokiðkas S formos
èerpes, apie 110 kv. m. Kaina
sutartinë. Tel. 8 652 75 009.
Naujas duris (2 vnt., vidaus,
plauðinës, 80x200 cm, 200 Lt).
Tauragë, tel. 8 681 38 865.
Obliavimo stakles. Tauragë,
tel. 8 685 10 349.

Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam ávairiø baldø
arba pigiai pardavusiam, ir
ávairiø indø, puodø. Tauragë,
tel. 8 699 81 567.
Prie ðeðtos vidurinës mokyklos
rasti raktai. Tauragë, tel. 8 637
94 339.

p a r d u o d a
+Àþuolo ràstus (apie 10-12
kub. m, sausuoliai). Tauragës
r., tel. 8 670 37 768.
20 kW dyzelinæ elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Asfalto betono daþus (balti, 40
kg). Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Asfalto betono daþus (geltoni,
30 kg). Tauragë, tel. 8 673 02
428.
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.
El. pjûklà („zeimeris“, trifazis,
5,5 kW, 1500 aps./min.), trifazes græþimo stakles (sovietiniø
laikø). Tauragës r., tel. 8 670
37 768.
Keraminius koklius krosnims,
sienelëms ir þalvariniø àsotëliø
kolekcijà. Tel. 8 655 76 248.
Langus (dvigubi, arkiniai,
mediniai, 1,85x1,25, su palangëmis, 100 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Langus (mediniai, 23 vnt.,
geros kokybës, nebrangiai),
apðildymo katilà (apðildo 120
kv. m), radiatorius (ðpiþiniai),
radiatorius (tepaliniai ir oro).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

Perdengimo plokðtes, ferminës, 6 m sijas, elektros stulpus. Ðilalë, tel. 8 616 94 063.
Pigiai naudotus vokieèiø g-bos
plastikinius langà (300 Lt) ir
duris (500 Lt). Tauragë, tel. 8
639 58 903.
Pjautà statybinæ medienà,
atraiþas. Jurbarkas, tel. 8 687
87 093.
Plastikinius 1 000 l ir 600 l
IBC kubinius konteinerius.
Ðvarus konteineris - 160-200
Lt, neplautas - 90-120 Lt. www.
biovaliuta.lt, Vilnius, tel. 8 650
28 812.
Plokðtes (2,70 m ilgis, 1,50
m plotis, sienoms, grindims
iðkalti). El. pjûklà (vienfazis
ir trifazis). Tauragë, tel. 8 681
52 796.
Radiatorius (ketaus, nauji
ir naudoti), lauko ir vidaus
duris, rifliuotà stiklà, naudotas
virtuvës spinteles. Tauragë, tel.
8 685 03 697.
Senovines raudonas plytas
(9000 vnt.) ir grindinio akmenis (6000 vnt.), bordiûrus
(taðyti). Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Skaldytus akmenis (1 tona 100 Lt). Tauragë, tel. 8 698
74 320.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5
mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m,
4 mm storio, 15 vnt., nebrangiai, kaina sutartinë). Trifazá
elektriná obliø (gera bûklë,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 699 80 354.
Ðiferá (naudotas, lapas - 1 Lt).
Tauragë, tel. 8 610 60 588.
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VW PASSAT (1990 m.,
1600 cm3, dyzelinas, 59 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, mëlyna, 4/5, 330000
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).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.
VW PASSAT (1994 m., benzinas, dujos, 66 kW, tamsiai
mëlyna spalva, universalas, TA
iki 2015-06, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 699 20 549.

AUDI A4 (1997 m., 1,8 l, benzinas, vyðninë sp., TA iki 2016
m., daug privalumø, 3000 Lt).
Tel. 8 673 50 066.

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

CITROEN

RENAULT

p a r d u o d a

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.

R E N A U LT C L I O ( 2 0 0 2
m., 1400 cm3, benzinas, 55
kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, 4/5, TA iki 2016-03,
3 300 Lt). Ðilutë, tel. 8 690
45 147.

CITROEN EVASION (1995
m., 1,9 l, TD, geros bûklës, TA
iki 2015 m, 3 700 Lt). Tauragë,
tel. 8 698 75 628.

FORD
p a r d u o d a
FORD ESCORT (1994 m.,
benzinas, dujos, 4 dygliuotos
sumontuotos padangos R13),
pigiai. Tauragë, tel. 8 642 70
770.
FORD GALAXY (1998 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, vienatûris, perlamutras, 4/5, 172 000 km,
daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 5 800 Lt).
TIKRA RIDA. Ðilalë, tel. 8
698 86 692.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
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.

Ðildymo katilà (20 kW, 2 700
Lt), medþio frezavimo stakles (2 700 Lt), gelþbetonines
plokðtes (7 vnt., 150 Lt), gelþbetonines sijas (12 vnt. - 150
Lt). Ðulinio þiedus (3 vnt. - 100
Lt). Baltas silikatines plytas (4
000 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.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 80 (1991 m., 1800 cm3,
benzinas, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, juoda sp., 4/5,
980 Lt, be TA), domina keitimas. Raseiniai, tel. 8 648 07 954.
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.

MB 207 (1987 m., 2,4 l, dyzelinas, 6 vietø, krovininis, TA,
3 200 Lt). Tauragë, tel. 8 650
40 438.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA
(sedanas, 1997 m., benzinas,
dujos, 2000 cm3, automatinë
pavarø dëþë, tvarkingas,
ekonomiðkas). Tauragë, tel. 8
674 37 380.
OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1998 m.,
60 kW, 2 l, dyzelinas, TA iki
2015 m., furgonas, 2 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 654 10 075.
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7
l, TD, 55 kW, TA, draudimas,
universalus, geros bûklës, 4
600 Lt). Tauragë, tel. 8 640
22 374.
OPEL VECTRA (1993 m.,
TA iki 2016, 1 400 Lt). Ðilalë,
tel. 8 644 34 354.

VW PASSAT COMBI (2007
m., 2,0 l, 103 kW, dyz., rudas perlamutras, „Comfort
Line“, multivairas, el. paketas, maþoji navigacija, borto
komp., autopilotas, ESP, lieti
ratai, veliûras, TA, 5 699 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø

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.

Automobilinæ priekabà MAZ
(1993 m., 1 500 Lt). Tel. 8 654
51 869.

R E N A U LT L A G U N A .
Tauragë, tel. 8 670 99 592.

p e r k a

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 SCENIC (2003
m., parkavimo sistema, klimato kontrolë, autopilotas,
auksinës sp., l. geros bûklës,
1 800 EUR). Tauragë, tel. 8
607 86 196.
RENAULT TWINGO (1996
m., 1,1 l, tvarkingas, TA iki
2016 m., draudimas, 1 700 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 689 54 750.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT CORDOBA (1994
m., 1,6 l, benzinas, dujos,
heèbekas, mëlyna spalva, vairo
stiprintuvas, TA iki 2016-1017, 2 200 Lt). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06
mën., 1,8 t benzinas, sedanas,
veliûras, el. paketas, klimato
kontrolë, ðildomos sëdynës,
autopilotas, borto kompiuteris, ksenonai, lieti ratai,
þalias perlamutras, originali
rida 99 000 km, serviso knygos,
TA, 4 599 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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.

PEUGEOT 406 (1998 m.,
karavanas, 1,9 l, dyzelinas, TA,
draudimas, geros bûklës, 2 500
Lt). Tauragë, tel. 8 638 31 234.

VW PASSAT (1995 m., 1,9
l, dyzelinas, universalus, TA
iki 2015 12 mën., draudimas,
2 950 Lt). Ðakiai, tel. 8 688
83 215.

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

Priekabà ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje
Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome
visus reikiamus dokumentus.
Tel. 8 656 73 121.
+Automobilius (apie 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 630 12 397.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje.
Atsiskaitymas ið karto. Tel. 8
677 66 409.
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.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel.
8 653 58 120.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia TA, gali bûti su defektu,
tinkamas ardymui. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
Lengvuosius ir lengvuosius
krovininius automobilius. Gali
bûti be TA ar su defektais.
Jurbarkas, tel. 8 690 04 119.
Perku senà rusø gamybos automobilá iki 1988 m.
(VAZ, MOSKVIÈ, LADA,
VOLGA). Siûlyti ávairius variantus. Siûlau gerà kainà. Tel. 8
639 93 090.

p a r d u o d a
AUDI C4 AVANT (1992 m.,
sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l,
benzininiai ir dyz.), AUDI A6
AVANT (2,6 l), VW PASSAT
(1995 m., universalus, 1,9 l,
TDi, 66 kW) dalimis. Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
GAZ-53 ratlankius, padangas
(1 vnt., 320/45/R18, 1 vnt.
280/20). Tauragë, tel. 8 691
55 179.
OPEL ASTRA (1998 m., 1,4
ir 1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas),
OPEL ASTRA (2005 m., 1,7
l, dyzelinas), OPEL VECTRA
(2003 m., 2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL ZAFIRA (2,0
l, dyzelinas ir 2,2 l, benzinas)
dalimis. Tel. 8 699 80 354.
Padangas (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
LAGACY (R15). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R
22, gauta nauja siunta) ir
restauruotas padangas (su
garantija). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Padangas (restauruotas su
garantija ir naudotas). Vietoje
montuojame ir balansuojame.
Jurbarkas, tel. 8 655 96 059.
Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës),
lietus ir skardinius ratlankius
VW GOLF (1996 m., 1,9
l, dyzelinas), RENAULT
LAGUNA (1999 m., 2,2 l,
TD), MAZDA 626 (1995 m., 2
l, dyzelinas) dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
R E N A U LT E S P A C E
(1997 m., 2,2 TD) dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 614 41 938.
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SEAT ALHAMBRA (1,9
l, TDi), AUDI A6 (1997
m., 2,5 l, TDi), CITROEN
EVASION (1,9 l. TD), NISSAN
TERRANO (1994 m. 2,4 l,
benzinas, RENAULT ESPACE
(1995 m.2,1 l, TD), SCENIC
(1997 m., 1,9 l, TD), PEUGEOT
406 (1,9 l, 2,1 TD) dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
VW 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.

Grûdø traiðkytuvà, malkø skaldyklæ, adatà filtrà (ið þemës
vandeniui traukti), ðakø kapoklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Ryðuliná presà WELGER 41,
plûgus OVERUM (3 korpusø).
Ðilalë, tel. 8 606 14 244.
Kultivatoriø (prikabinamas
prie traktoriaus MTZ, 4 m),
ðieno-ðiaudø 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.

p e r k a

Melþimo aparatus, naujus ir
naudotus, suteikiame garantija,
atliekame jø remontà. Tauragë,
tel. 8 614 20 536.

+Motociklus rusø g-bos ir jø dalis. Jurbarkas, tel. 8 638 12 646.

MTZ-82l (1989 m.). Tel. 8 606
25 527.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8 657
96 952.

p a r d u o d a
Bulviø kombainà, kempingà,
këlimo talæ, T-2 VW dalimis,
SmD variklá su Zilo greièio
dëþe, Volga Gaz-24 (rida 50
000 km). Kazlø Rûda, tel. 8
616 13 954.
Dygliuotas grandines traktoriaus ratams (norvegiðkos).
Tauragë, tel. 8 602 62 264.
Grëblá (3,3 m), ðieno-ðiaudø
presà CLAAS. Tauragë, tel. 8
682 24 545.
Grûdø malûnus (5,5 kW, 800 Lt,
7,5 kW, 1 200 Lt, yra atsarginiu
sietø miltø rupumui reguliuoti,
800 Lt). Tauragë, tel. 8 634 98
078.
Grûdø sëjamàjà Saksonija (4 m,
4 600 Lt), traktoriø LTZ-55 (9
500 Lt), priekabà (traktorinë,
6 tonø, 8 800 Lt). Tel. 8 688
43 826.

Priekabà 2PTS-4 (maþoji, metaliniai bortai). Tel. 8 615 28
934.
Priekabà ir puspriekabæ. Ðilutë,
tel. 8 682 10 432.
Purkðtuvà ir traktoriø MTZ80.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
Traktoriø JOHN DEERE
3640, su frontaliniu krautuvu,
42 000 Lt. Tel. 8 656 21 524.
Traktroiø Fenta 610 (33 500
Lt), plûgà (3 korpusø, vartomas, 7 500 Lt), mëðlo krautuvà
(4 600 Lt). Tel. 8 447 78 163.

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 MTZ80 varikliu, 7 000 Lt), traktoriø
MTZ-82UK (13 500 Lt). Tel. 8
646 39 686.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, betono
gaminių liejikas, armatūrininkas, tarptautinių
krovinių vežimo transporto priemonėmis vairuotojas, buhalteris, suvirintojas, šaltkalvis
remontininkas, pardavėjas kasininkas, virėjas,
kiemsargis, duonos kepėjas, skardininkas, apsaugos darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilio šaltkalvis, chemijos
mokytojas, nekvalifikuotas pieno ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, plataus profilio
statybininkas, taikomosios fizikos mokytojas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldų apmušėjas, barmenas, buhalteris, elektroninės įrangos
mechanikas, fasavimo ir pakavimo automato
operatorius, gydytojas asistentas, kepėjas,
kompiuterininkas, logopedas, medinių baldų
lakuotojas, pagalbiniai darbininkai, pardavėjas,
plytelių klojėjas, remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, stalius, suvirintojas, suvirintojas
dujomis ir elektra, tinkuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, verslo paslaugų vadybininkas,
virėjo padėjėjas, 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, apsaugos darbuotojas (-a), apsaugos darbuotojas-vairuotojas,
autoelektrikas - diagnostikas, darbininkas,
darbų vadovas, meistras, kasininkas, kelio darbininkas, laiškininkas, medkirtys, nekilnojamo
turto agentė (-as), nekilnojamo turto pardavimų
administratorė(-ius), nekilnojamojo turto agentasbrokeris (-ė), nekilnojamojo turto vadovas, operatorius, pardavėja (-as), plovėjas(-a), restorano
administratorius, sargas, siuvėjas, stalius-staklininkas, suvirintojas elektra, šiltnamio darbuotojas
(-a), telekomunikacijų technikas, traktorininkas,
vadybininkė (-as), vairuotojas-ekspeditorius,
valytoja (-as), vyr.virėja(-as).
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, apdailininkas,
apsaugos darbuotojas, bendrosios praktikos
slaugytojas, buhalteris, darbų vadovas, kelio
darbininkas, konditeris, laiškininkas, logistikos
specialistas [vadybininkas], maitinimo įmonės
vadovas, mechanikas, medienos apdirbimo inžinierius, miškų ūkio darbininkas, mėsos išpjaustytojas, nekilnojamojo turto agentas, operatorius
pakuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas kasininkas, plataus profilio
statybininkas, restorano virėjas, skerdikas, socialinis darbuotojas, stalius montuotojas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tiekimo
sandėlio krovikas, vairuotojas ekspeditorius,
valytojas, verslo paslaugų vadybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: anglų kalbos mokytojas, apdailininkas, automobilių šaltkalvis, barmenas,
elektrikas, elektromonteris, kalkių gesintojas,
katilinės kūrikas, kepėjas, kvalifikuotas miškų
ūkio darbininkas, langų ir (arba) durų montuotojas, logistikos specialistas [vadybininkas],
metalų apdirbimo technologas, miškininkystės
specialistas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pardavėjas, santechnikas, santechnikos sistemų
ir įrenginių montuotojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tinklo
analitikas, vairuotojas ekspeditorius, vyriausiasis
buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, autobuso vairuotojas, nekvalifikuotas
apdirbimo pramonės darbininkas, pardavimo
(išskyrus informacinių technologijų ir ryšių
paslaugų pardavimą) atstovas, plataus profilio
statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas,
gydytojas radiologas, kvalifikuotas miškų ūkio
darbininkas, logistikos specialistas [vadybininkas], medicinos gydytojas, mokyklos psichologas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
psichologas, tiekimo agentas [vadybininkas],
vaikų ligų gydytojas, visuomenės sveikatos
specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius, agentūros vadovas, apdailininkas,
apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, architektas, autobuso vairuotojas, automatikos įrangos
derintojas, automobilinio krautuvo vairuotojas,
automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios
praktikos slaugytojas, betoninių ir gelžbetoninių
gaminių kontrolierius, bokštinio krano operatorius, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, darbininkas aukštybininkas, darbų mokytojas, darbų
vadovas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas,
elektromonteris, elektronikos inžinierius,elektros
inžinierius, elektros įrangos techninės priežiūros
elektrikas, filologas, floristas, gamybinių patalpų
valytojas, gamybos įmonės vadovas, gamybos
meistras, geodezininko ir markšeiderio padėjėjas, gestų kalbos vertėjas, gydytojas psichiatras,
hidraulikos technikas, indų plovėjas (rankomis),
įrangos meistras, jūrų laivų inžinierius, juvelyras,
kasininkas, kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas, kelių remontininkas, kepėjas,
konditeris, krovikas, krovikas rūšiuotojas, kūno
kultūros mokytojas, kvalifikuotas šiltnamio
darbininkas, laiškininkas, laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba) durų
montuotojas, logistas, logistikos specialistas
[vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio
auklėtojas, mechanikas, mechanikos technikas,
metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, metalo pjaustytojas dujomis, mikroautobuso vairuotojas, minkštųjų baldų apmušėjas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, nekvalifikuotas surinkėjas,
padangų montuotojas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pakuotojas (rankomis), pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, pasiuntinys [kurjeris],
pastatų elektros instaliacijos elektrikas, pastolių
statytojas, personalo specialistas [vadybininkas],
plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas], pramonės įrangos
mechanikas, prekių atsargų krovėjas, prekių
fasuotojas, prekybos salės vadybininkas, presuotojas (rankomis), privatus dainavimo mokytojas,
produkto vadybininkas, programuotojas, remonto
technikas, restorano virėjas, sandėlininkas, sandėlio vadovas, siuvėjas sukirpėjas, specialiųjų
statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas,
statybinių medžiagų technologas, statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas, statybos
projekto vadovas, stiklo apdirbėjas, 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 santechnikas,
šiukšliavežio vairuotojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro
meno mokytojas, technologijų technikas, teritorijų planavimo specialistas, tinkuotojas, traktorininkas, transporto priemonių valytojas, transporto
specialistas, vairuotojas ekspeditorius, valymo
paslaugų padalinio vadovas, valytojas, valytojas
(rankomis), vėdinimo vamzdyno montuotojas,
verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos
felčeris, vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių
santechnikas, vidaus santechnikos vamzdynų ir
įrenginių montuotojas, viešbučio patarnautojas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo
padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), vyriausiasis
veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.
ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apskaitininkas,
kineziterapeutas, logistikos specialistas [vadybininkas], nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, technologijų technikas, vyriausiasis
veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, buhalteris,
gaterininkas, krovikas, kvalifikuotas šiltnamio
darbininkas, laiškininkas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, parduotuvės padalinio
vadovas, plataus profilio staklininkas, santechnikas, vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: nekilnojamojo turto agentas, apgyvendinimo paslaugų administratorius.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, elektrikas,
kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pynėjas iš šiaudelių, statybos inžinierius, verslo paslaugų vadybininkas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441)
78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, elektrikas,
elektros inžinierius, nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas
[vadybininkas], valytojas, verslo paslaugų
vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas
fasado apšiltintojas, baldžius, cecho darbuotojas,
darbų saugos specialistas, degimo krosnies operatorius, gydytojas echoskopuotojas, gydytojas
otorinolaringologas, nekvalifikuotas statybos
darbininkas, ekvalifikuotas statybos darbininkas,
operatorius, padavėjas, pardavėjas konsultantas
ekspeditorius, pardavimų vadybininkas (-ė), proceso inžinierius, saulės elektrinių montuotojas,
skardininkas, stogdengys, vairuotojų mokytojasinstruktorius.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, geležinkelio
bėgių remonto meistras, nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė), operatorius, pardavėja -kasininkė,
ūkio skyriaus vedėjas, valytoja.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: darbininkas, operatorius, vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, gydytojas
chirurgas, gydytojas dermatovenerologas, gydytojas nefrologas, gydytojas neurologas, gydytojas
pulmonologas, gydytojas radiologas, gydytojas
terapeutas, gydytojas urologas, nekilnojamojo
turto agentas-brokeris (-ė), operatorius, pardavimų
vadovas, siuvėjas operatorius (-ė), švelniakailių
žvėrelių prižiūrėtojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus
ligų gydytojas (a), zootechnikas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: architektas, automobilių šaltkalvis,
barmenas - padavėjas, buhalteris (-ė), darbas aukštalipiams, gamybos vadovas (-ė), klientų konsultantas
(-ė) latvių kalba, kompiuterinių sistemų inžinierius,
technikas, kredito tarpininkas, maisto produktų
gamybos technologas, miškų ūkio darbininkas,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamo turto
pardavimų administratorius, NT vadybininkė/-as,
operatorius, pardavėjas kepėjas, sukirpėjas (-a),
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tekintojas, vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas, vyr. buhalterė (-is), žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
atestuotas statybos darbų vadovas, automobilių
šaltkalvis, barmenas padavėjas, betonuotojas, biologijos mokytojas, buhalteris, didmeninės prekybos
vadybininkas, elektromontuotojas, elektroninės
įrangos montuotojas (-a), elektroninių ryšių tinklų
montuotojas, gamybos vadovas metalo apdirbimo
ceche, gydytojo odontologo padėjėjas, importo
vadybininkas, jūros gėrybių cecho darbuotojas (-a),
laiškininkas (-ė), maisto prekių pardavėja (-as),
medienos apdirbimo mašinų operatorius, metalo
tekintojas, mūrininkas, nekilnojamojo turto agentasbrokeris (-ė), operatorius, pardavimo vadybininkas,
pardavimo vadybininkas baltijos šalims, prekių
grupių vadybininkas, projektuotojas, sandėlio darbininkas-krovikas, siuvėjas, baldų aptraukėjas, porolono pjovėjas, skardininkas, stalius (prie plokščių
pjovimo staklių), suvirintojas, šaltkalvis suvirintojas, šiltnamio darbuotojas (-a), tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, transporto
vadybininkas, vadybininkas (-ė), vairuotojas-baldų
surinkėjas, viešbučio administratorius (-ė), virėjas,
vykdantysis (-oji) direktorius (-ė).
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius/
vairuotojas, darbininkas, darbininkas - valytojas,
darbininkas-plovėjas, draudimo brokerio asistentas (-ė), floristė, įrangos plovėjas, jūros gėrybių
cecho darbuotojas (-a), kepimo linijos darbininkas,
krovėjas šventiniu laikotarpiu, matematikos mokytojas, nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamo
turto pardavimų administratorė, nekilnojamojo
turto agentas-brokeris (-ė), operatorius, pagalbinis
darbininkas, pardavėja (-as) šventiniu laikotarpiu,
pardavėjas, pardavėjas-sandėlininkas, psichologas,
sandėlininkas, spaudos platintojas, stalius, šiltnamio
darbuotojas (-a), tešlų paruošėjas, vairuotojas, vilkiko vairuotojas, žemės ūkio technikos pardavimų
vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
automobilių mechanikas, autovežio vairuotojas
CE kategorijų, baldų konstruktorius, betonuotojas,
cecho darbuotojas, darbų vadovas, elektrikas,
elektromontuotojai, fasadininkai, gydytojas
odontologas, grindinio klojėjas, inžinierius, -ė,
jūros gėrybių cecho darbuotojas (-a), konsultantas
pardavėjas, mūrininkas, nekilnojamo turto agentė
(-as), nekilnojamo turto pardavimų administratorė,
nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė), odontologo padėjėjas, operatorius, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas, paslaugų pardavimo vadybininkas,
plataus profilio statybininkas, projektų vadovas, -ė,
rąstininkas, siuvėja, sukirpėja, paralono pjovėjas,
aptraukėjas, skardininkas, stalius (baldžius), šaltkalvis remontininkas, šiltnamio darbuotojas (-a),
tarptautinių pervežimų vairuotojas, vadybininkas,
vadybininkas - skyriaus vedėjas, vairuotojas CE
kategorijų, vidaus apdailininkas, vidaus plytelių
klojėjai, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Traktoriø T-25 (9 500 Lt),
mëðlo kratytuvà (5 tonø, 4 200
Lt), kombainà Volvo 950 (21
000 Lt). Tel. 8 682 43 036.
Traktoriø T-25 (6 400 Lt), traktoriø JUMZ (transportinis, 4
500 Lt), MTZ galines padangas
(700 Lt). Tel. 8 691 42 740.
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.
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.

p e r k a
Cisternà (metalinæ, ant ratø),
þolës smulkintuvà YR1,5B,
kombainà Niva SK5M, vokiðkà
bulviø kombainà. Tel. 8 617
36 512.
Metalinæ cisternà (nuo 2 iki 10
kub. m). Tel. 8 617 44 713.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà, ðienoðiaudø presà (vokieèiø g-bos),
javø kombainà NIVA SK-5M,
traktoriø T-150K. Tel. 8 687
68 813.
Traktoriaus MTZ-50 ir T-40
variklá, gali bûti neveikiantis.
Tauragë, tel. 8 641 91 206.
Traktoriø MTZ-50 arba MTZ80. Ðilalë, tel. 8 606 14 244.

+Autoservisui reikalingi: automechanikas, padangø montuotojas. Tauragë, tel. 8 657 76 007.
+Lietuviø kompanija NM
FLOORING SERVICES LTD
Anglijoje ieðko kvalifikuotø
mediniø grindø klojikø-dëjikø.
Iðsamesnë informacija teikiama
tel.: +4474757 35 714, 8 630
15 777.
+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
+Reikalinga smulkiø gyvûnø
kirpëja. Gali bûti be darbo
patirties. Apmokome. Tauragë,
tel. 8 658 34 352.
+Reikalingas automobilio
këbulø paruoðëjas daþymui,
visos socialinës garantijos.
Arba iðnuomojama darbo vieta.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Reikalingas veterinarijos
specialistas smulkiøjø gyvûnø
gydyklai. Tauragë, tel. 8 686
04 765.
+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.
Danija - varikliø ir metaliniø
detaliø daþymas gamykloje.
Reikalingas darbðtus, tvarkingas, energingas, be þalingø
áproèiø þmogus. Ilgalaikë sutartis. Be ádarbinimo mok. Tel. 8
659 24 127.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas, gali
bûti ðeima, apgyvendiname.
Tel. 8 606 46 462.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos.
Tel. +370 699 94 302.
Reikalingas vairuotojas
(pageidautina ið Jurbarko)
Skandinavijos kryptimi. Reisai
savaitiniai. Savaitgaliai namie.
Laiku mokamas atlyginimas.
Tel. 8 615 44 567.
Reikalingas darbininkas dirbti
su gyvuliais. Pageidautina,
kad mokëtø vairuoti traktoriø.
Apgvendiname, mokame atlyginimà. Pagëgiai, tel. 8 654
43 760.
REIKALINGI PJOVËJAI
IR
PAGALBINIAI
DARBININKAI DIRBTI
MIÐKE VISOJE LIETUVOJE.
tEL. 8 605 11 982.

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.
40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus
Jurbarko rajone. Tel. 8 694
43 425.
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
gyvenamàjá plotà. Jurbarkas,
tel. 8 650 76 504.
53 m. vyras ieðko darbo pas
ûkininkà. Jurbarkas, tel. 8 647
43 793.
55 m. moteris ieðko valytojos
darbo, gali priþiûrëti senelius.
Jurbarkas, tel. 8 631 84 600.
Galiu priþiûrëti senà þmogø.
Jurbarkas, tel. 8 655 19 964.
Ieðkau vairuotojo darbo.Turiu
B, C, D, E kategorijas, vairuotojo kortelæ, 95 kodà. Tel. 8
686 25 905.
Stogdengys, mûrininkas, patyræs meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 638 49 199.
Vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630 44
679.
Vyriðkis, galintis rinkti, remontuoti, atnaujinti ávairius
senus baldus, tvarkyti èiuþinius,
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8 658
72 764.
Tinkuotojas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.
Vyras darbo, gali iðpjauti miðkà.
Ðilalë, tel. 8 612 77 924.

+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.
+Statybos apdailos darbai:
gipso dëjimas, tinkavimas,
glaistymas, daþymas, plyteliø
klijavimas ir kiti darbai.
Tauragë, tel. 8 643 07 244.
+Valo kaminus, krosnis. Tel.
8 676 52 573.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija,
aptarnavimas. El. p. www.
Melkerlita.lt, tel.: 8 686 83
265, 8 616 08 020.
3D spausdinimo ir modeliavimo paslauga, 20 Lt. Tauragë,
tel. 8 621 30 456.
Atliekame skardinimo darbus, lietvamzdþiai, vëjalentës,
pakalimai ir kita. Tel. 8 631
66 119.
Brangiai perka ávairø miðkà.
Tel. 8 651 39 039.

Brangiai perkame miðkà visoje
Lietuvoje, dirbame operatyviai, atsiskaitome ið karto. Tel.
8 670 00 784.
Gaminame pirties
krosneles,viralines kieto
kuro ið 4,5,6 mm metalo, su
nerudijanèia vandens talpa.
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.
Perku brandþias egles,
puðis. Moku iki 50 000 Lt
uþ 1 hektarà. Taip pat perku
iðsikirtimui. Tel. 8 646 44 279.
Statome ûkinius karkasinius
pastatus. Dengiame stogus.
Tel. 8 628 52 537.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá
ir kitus krovinius iki 12 tonø.
Yra kranas. Jurbarkas, tel. 8
676 87 593.
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Horoskopai
p
Susikaupkite
rimtam ir kryptingam darbui. Judėti
patartina tegu ir iš
lėto, bet nuolat ir tiesiai į tikslą. Jokių viražų, aplinkkelių,
improvizacijų. Su aplinkiniais
atvirauti nėra jokio reikalo,
pakaks būti pabrėžtinai mandagiam. Įvykių neskubinkite,
tačiau nesnauskite. Labai svarbu laiku pasakyti „ne“ - bandymų užkrauti ant jūsų galvos
svetimus rūpesčius veikiausiai
bus. Savaitgalį gali gerokai
nustebinti netikėtas posūkis
artimo draugo gyvenime.
Savaitės pradžioje laukia gausybė rimtų ir skubių reikalų, tikrai
turėtumėte užsiimti jais nedelsdamas. Galite sužinoti didelę svetimą paslaptį - šiukštu
niekam jos neišplepėkite. Antroje savaitės pusėje daugiau
laiko skirkite asmeniniams
reikalams - pastaruoju metu
juos vis atidėliojote. Savaitgalį

ateinanèiai savaitei (11-10 - 11-16)

- aktyvus poilsis gryname ore.
Atidžiai sekite
naujienas. Iš pačių
įvairiausių šaltinių
surinkta informacija padės priimti teisingą sprendimą, kai to labiausiai reikės.
Savaitės vidury labai tiktų apmąstyti naujas idėjas, susidėlioti svarbiausius prioritetus ir
uždavinius. Penktadienį venkite
skubotų sprendimų, tikrai neverta ką nors savo gyvenime
keisti staiga ir iš pagrindų. Savaitgalį laukite netikėtų svečių.
Turite pasirodyti esąs svetingas
šeimininkas.
Šią savaitę pasiruoškite ne kartą
kautis dėl savo
nuomonės ar principų. Apskritai daug kam kliūsite, tiek kaip sąjungininkas,
tiek kaip varžovas būsite ne itin
patogus. Pasistenkite neeikvoti
savo laiko paskaloms ar jų neigimui. Įsitraukdamas į žodines
batalijas tik griausite savo auto-

ritetą. Pasistenkite savo poziciją
išreikšti veiksmais ir darbais.
Antroje savaitės pusėje - netikėta ir labai vertinga draugų ar
globėjų parama.
Prieš imdamasis
rizikingo projekto, dar kartą gerai
viską apgalvokite.
Ar ne per daug atsakomybės
užsikraunate ant savo pečių?
Nepasikliaukite atsitiktiniais
pažįstamais, kad ir kokie patikimi jie atrodytų ar turėtų geras
rekomendacijas. Pasistenkite
atidėti kitai savaitei nebūtinus
ir neskubius reikalus ar darbus,
nežadėkite daugiau nei galite
padaryti pernelyg nepersistengdamas. Galimi rūpesčiai dėl
vaikų ar jaunesnių giminaičių.
Pirmadienį nesigriebkite visų susikaupusių reikalų iš
karto. Turėtumėte
sklandžiai, gal net atsargiai
įsijungti į darbo ritmą. Žvaigždės žada, kad antradienis ir

trečiadienis Mergelėms bus
itin sėkmingos dienos, jei tik
jos nespės prisidaryti sau bėdų
pirmadienį... Savaitgalį ruoškitės į svečius pas tėvus, gimines
ar draugus.
Šią savaitę stenkitės planuoti savo
darbus bent kelis
žingsnius į priekį.
Nesusigundykite netikėtais
pasiūlymais, reikalaujančiais
apsispręsti tuoj pat, netikėtai
atsiveriančiomis galimybėmis,
neva palengvinsiančiomis jūsų
darbus. Lengvesnių kelių ieškodamas rizikuojate galiausiai
likti prie suskilusios geldos...
Savaitgalį būkite atidesnis ir
nuolaidesnis tėvams ar vyresniesiems giminaičiams.
Būkite pasiruošęs atkakliai kovai,
neatsisakykite ketinimų, susidūręs
su pirma kliūtimi. Patekęs į
aklavietę ar graužiamas abejonių, verčiau ieškokite ne draugų
ar pažįstamų, o kompetentingų
specialistų patarimo. Ketvirtadienį venkite didelio krūvio

- jūsų fizinis potencialas ir taip
bus gana žemas. Penktadienį ir
savaitgalį galite būti dirglesnis
nei paprastai. Namiškiams su
jumis lengva nebus…
Dinamiška ir
įtempta savaitė.
Skubūs reikalai darbe ir namuose, daug
rūpesčių ir bėgiojimo. Savaitės
viduryje, lyg to būtų maža, dar
iškils praeities problema, kurią
jau manėte išsprendęs kartą
visiems laikams. Tik antroje
savaitės pusėje pagaliau galėsite
kiek atsipūsti ir ramiai, netrukdomas realizuoti savo kūrybinius
sumanymus.
Šią savaitę pasistenkite nesusiversti visų rūpesčių ant
savo vieno pečių.
Darbe viskas priklausys nuo jūsų
sugebėjimų susitarti, protingai
pasinaudoti turimais ryšiais ir
pažintimis. Naujaisiais pažįstamais pernelyg nepasitikėkite
- rizikuojate per juos įsivelti į
gana nemalonią avantiūrą. Nuo
ketvirtadienio - palankus metas
komandiruotėms, kelionėms.
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Labai palanki
savaitė mokytis,
apskritai rinkti ir
apdoroti informaciją. Pirmoje savaitės pusėje
laukia svarbus neplanuotas darbas. Ryžkitės imtis iniciatyvos
ir atsakomybės - taip gerokai
sustiprinsite savo pozicijas ir
autoritetą. Į diskusijas nesivelkite, jei nesate šimtu procentų
tikras savo teisumu. Jei akcentus sudėliosite teisingai, antroje
savaitės pusėje reikalai turėtų
pajudėti savaime, be ypatingų
jūsų pastangų.
Šią savaitę turėsite progų pademonstruoti organizacinius sugebėjimus.
Išaugs jūsų reikalavimai tiek
sau, tiek aplinkiniams. Pirmadienį seksis bendradarbiauti,
spręsti su finansais ar materialinėmis vertybėmis susijusius
reikalus, antradienis ir ketvirtadienis - tinkamos dienos iš
esmės keisti darbą ar veiklos
pobūdį. Penktadienį nekurkite
rimtų planų - vargu ar pavyks
juos įgyvendinti. Savaitgalį giminaičių parama.

JUOKAI

44. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Lekas. „Zafira“. Sn. Saporas. Vakarai. Namas. Katakana. Panara. Latakas. Ara.
Noma. Porai. Sana. Kava. Lamata. Ana. Matas. Alas. Atara. Mana. Artima. Gama. Rara. Kaban.
Trasa. Kasa. Masina.
Horizontaliai: Kamara. Sapa. Aga. Arama. Karas. Pan. Panama. Bosanova. Rora. Atakama.
Mara. Aivanas. Tara. Valas. Amata. Alsa. Katana. Rka. Klaka. Amatas. Rakt. Alibi. Osana.
Ataman. Niasa. Asana.
Pažymėtuose langeliuose: Kanibalas.
Laimėtojas: Juzefa Girdauskienė.
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.

87. 44 m. vyriðkis supaþintø
su panaðaus moterimi rimtai
draugystei. Tauragë.
88. 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.

Stora moteriðkë uþeina á
drabuþiø parduotuvæ:
- Norëèiau apþiûrëti maudymosi kostiumëlius, kurie man
tiktø.
Pardavëjas nustemba:
- O, að irgi tokius norëèiau
pamatyti.
*****
- Nejaugi þmonës tikrai kilo
ið beþdþioniø? - Klausia vyro
þmona.
- Taip, mieloji, - sako ðis, - bet
tu kilai ið paèios þavingiausios...
*****
Þmona - vyrui:
- Kodël tu vakar gráþai namo 5
valandà ryto?
- O kur dar ðiame mieste galima nueiti 5 valandà...
*****
Þmona klausia vyro:
- Kodël tu toks pasikeitæs?
Anksèiau vis mane uþ rankø
laikydavai...
- Kai pianinà pardavëm, nëra
reikalo uþ rankø laikyti, - atsako
vyras.
*****
Draugës ðnekasi:
- Þinai, mano vyras per miegus
nuolat kalba...
- O maniðkis tik ðypsosi,
bjaurybë!
*****
Mergina - tai tarsi kulka su
paslinktu svorio centru: pataiko
á aká, pereina per ðirdá, kerta per
kiðenæ ir nueina á ðalá.
*****

Yra dvi nuomonës: mano ir
neteisinga.
*****
Moterys, kaip vaikai, mëgsta
sakyti „ne“. Vyrai, kaip vaikai,
mano, kad jos rimtai.
*****
Þmona keikia vyrà:
- Að buvau kurèia ir akla, kai
uþ tavæs tekëjau!
- Na, matai, nuo kokiø baisiø
ligø að tave iðgydþiau.
*****
Jei nori vesti graþià, protingà ir
turtingà, vesk tris kartus.
*****
- Praëjusià savaitæ mano
þmonai á aká ðapas ikrito. Turëjo
eiti pas gygytojà. 40 litø paaukojau.
- Tai niekis. O mano þmonai
praëjusià savaitæ á aká kailiniai
krito. 4 tûkstanèius paaukojau.
*****
Kalbasi du draugai:
- Þinai kà, ðeðtadiená pasiimam
þmonas ir vaþiuojam á pajûrá.
O gal tu turi geresná
sumanymà?
- Turiu: vaþiuojam be jø....
*****
Mylëkite anûkus - jie atkerðys
jûsø vaikams!
*****
- Mano mama labai mane myli.
- Kodël tu taip manai?
- Todël, kad tëèius ji keièia
kone kas mënesá, o mane visada
pasilieka.
*****

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
LAPKRIČIO 13 D. 18 VAL. Plungės
kultūros centre populiariosios grupės
„Džentelmenai“ nauja aistra ir karščiu
pulsuojanti koncertinė programa DEGANTI AISTRA.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 7 D. 16.30 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Sidabrinė gija“ veiklos
30-metis.
LAPKRIČIO 9 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja Rimantas
Cininas.
LAPKRIČIO 10 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Langas į parlamentą“.
„Domino“ teatro spektaklis.
LAPKRIČIO 11 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre suaugusiųjų chorų ir
vokalinių ansamblių vakaras-varžytuvės.
LAPKRIČIO 12 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vaikų ir jaunimo chorų,
vokalinių grupių vakaras-varžytuvės.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 13 D. 12 VAL. Kėdainių kultūros centre Lietuvos neįgaliųjų
draugijos mėgėjų meno kolektyvų šventė
„Vilties paukštė“.
KRETINGOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 8 D. 17 VAL. Kretingos
kultūros centre maloniai kviečiame Jus į
tradicinę liaudiškų kapelų šventę GROK,
ŽEMAITI!
LAPKRIČIO 9 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM
PER 40.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 8 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
Vaikams nuo 3 m.
LAPKRIČIO 9 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
Vaikams nuo 3 m.
PALANGOJE
LAPKRIČIO 8 D. 19 VAL. „Ramybės“
kultūros centre Carl Verheyen - vienas
garsiausių gitaros virtuozų pasaulyje.

KAUNE
LAPKRIČIO 7 D. 17 VAL. rašytojo
Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras Maironio
lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a.
13).
LAPKRIČIO 8 D. 12 VAL. kviečiame
į edukacinę programą „Žaidžiame dainų
šventę“ Kauno miesto muziejaus skyriaus
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje (K. Petrausko g. 31).
LAPKRIČIO 8 D. 14 VAL. Tradicinė
šeimų folkloro šventė „Graži mūsų šeimynėlė“ P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos
instrumentų muziejuje (L. Zamenhofo
g. 4).
LAPKRIČIO 13 D. 17 VAL. kunigo,
vienuolio, poeto, teologijos mokslų daktaro Leonardo Andriekaus (1914-2003)
100-mečio minėjimas Maironio lietuvių
literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI LAPKRIČIO 25 D. Radviliškio
kultūros centre Vitolio Januševičiaus fotografijų paroda „Akimirkos“.
LAPKRIČIO 7 D. 18 VAL. Radviliškio
kultūros centre Cezario grupės spektaklis
„Nutolę toliai“ pagal Pauliaus Širvio
poeziją.
LAPKRIČIO 9 D. 17 VAL. Radviliškio
kultūros centre humoro šou „Juokis“.
LAPKRIČIO 11 D. 18 VAL. Radviliškio
kultūros centre komiko teatro spektaklis
„Abstinento pagirios“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 7 D. 15.30 VAL. Šiluvos
gimnazijoje projektas „Šv. Martynas“.
JURBARKE IR RAJONE
LAPKRIČIO 7 D. 18 VAL. Jurbarko
kultūros centre Valstybinio dainų ir šokių
ansamblio „Lietuva“ miuziklas „Devynbėdžiai“.
LAPKRIČIO 8 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras
vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
LAPKRIČIO 8 D. 18 VAL. Jurbarko
kultūros centre Meno injekcija.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 7 D. 18 VAL. Šakių kultūros centre Vilniaus teatras „Lėlė“ Fanta-

2014 M. LAPKRITIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Lapkričio 12 d., trečiadienis, 18 val.
„Aistringas rudens tango“
Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovas Mindaugas Bačkus
Giuseppe Scigliano (akordeonas, bandoneonas, Italija)
Programoje: Enrico Blatti, Ástor Piazzolla ir kt.
Bilietai – 30 Lt (8,69 Eur) | Taikomos nuolaidos
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

zija apie poetą Kristijoną Donelaitį NE
PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ vienos
dalies spektaklis suaugusiems.
LAPKRIČIO 8-9 D. Šakių kultūros
centre Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūra
„Atspindžiai“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 7 D. 13 VAL. Gaurės
bendruomenės salėje senolių pagerbimo
šventė „Lai spindi praeitis“. Dalyvauja
KC Sartininkų skyriaus liaudiška kapela
„Kamana“ ir vokalinis ansamblis.
LAPKRIČIO 7 D. 15 VAL. Dapkiškių
kultūros namuose jubiliatų pagerbimo
šventė „Metų karoliai“. Dalyvauja KC
Kęsčių skyriaus folkloro ansamblis
„Traka“.
LAPKRIČIO 7 D. 15 VAL. Mažonų
kultūros namuose popietė, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms „Donelaitis-tautos atgimimo
dainius“.
LAPKRIČIO 8 D. 12.30 - 16 VAL.
Skaudvilės kultūros namuose penktasis
bendruomenių teatrų festivalis „Skaudvilės rampa 2014“.
LAPKRIČIO 9 D. 12 VAL. Eidintų kaimo parke ir bendruomenės salėje šventė,
vakaronė „Kaimas kviečia savo vaikus“.
Koplytstulpio atidengimas.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 8 D. 12 ir 17 VAL. Marijampolės kultūros centre Šalies vaikų
ir jaunimo muzikos festivalis „Rasos
lašeliai 2014“.
LAPKRIČIO 12 D. 16 VAL. Marijampolės kultūros centre „Yra šalis“ Viktorijos Daniliauskaitės kūrybos parodos
pristatymas M.B. Stankūnienės galerija.
LAPKRIČIO 12 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centre „DOMINO“ teatro
PREMJERA „TIESA“.
LAPKRIČIO 13 D. 16 VAL. Marijampolės kultūros centre Kalėdų belaukiant”
edukacinė programa”. 319 kab.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2014 M. LAPKRITIS
8 D. 14 VAL. Asociacijos „Mažoji scena“ „Kvartetas
– 2014“.
12 D. 10 VAL. Šiaulių teatras „Birbironas“. Spektaklis
vaikams. Bilieto kaina 5 Lt (1.44 EUR).
15 D. 14 VAL. Tarptautinis liaudies šokių festivalis „Susibėgę patrepsėkim“. Dalyvauja kolektyvai iš Karelijos,
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
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.

LAPKRIČIO MĖN. REPERTUARAS
7 d. penktadienis 18 val.
Aleks Tarn (Aleksejus Tarnovickis) DIBUKAS. Dviejų dalių
mistinė muzikinė drama. Režisierius Raimundas Banionis.
Bilietai: 40 Lt (11.58 €), 30 Lt (8.69 €).
8 d. šeštadienis 18 val.
Bertolt Brecht PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS.
Dviejų dalių liaudies komedija. Režisierius Algimantas
Pociūnas.
Bilietai: 25 Lt (7,24 €), 20 Lt (5,79 €), su nuolaida - 12 Lt
(3,48 €).
9 d. sekmadienis 12 val.
SAUSIO ŽIBUOKLĖS. Dviejų dalių vaidinimas vaikams
pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių”. Režisierė
Nijolė Mirončikaitė.
Bilietai: 8 Lt (2,32 €).
9 d. sekmadienis 18 val.
Robert Lamoureux SRIUBINĖ. Dviejų dalių komedija.
Režisierė Nijolė Mirončikaitė.
Bilietai: 20 Lt (5,79 €), 15 Lt (4,34 €), su nuolaida - 10 Lt
(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 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.
Lapkričio 21 d. 18 val. T.Murphy „Sugrįžimas“, 2-jų
dalių drama. Rež. A.Pociūnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt
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Primename, kad „Pliuso“
prenumeratos akcija galioja iki
gruodžio 19 d.

139 Lt/ 40,26 Eurr
109 Lt/ 31,57 Eur

Sutaupote 30 Lt/8,69 Eur
E

