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JURBARKAS

LIETUVOJE

TARP NOMINANTŲ – „VELIUONOS MIESTELIO
KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“

Prezidentė paskyrė policijos
generalinį komisarą
Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi
Konstitucija, Policijos veiklos įstatymu
ir atsižvelgdama į Vyriausybės teikimą,
nuo lapkričio 11 dienos Liną Pernavą
paskyrė policijos generaliniu komisaru.
L. Pernavas nuo 2014 m. vasario ėjo
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigas.
Beveik 20 metų policijos sistemoje dirbantis L. Pernavas taip pat yra
buvęs Ignalinos rajono policijos komisariato viršininko pavaduotoju, nuo
2005 m. ėjo Zarasų rajono policijos komisariato viršininko pareigas, 2008
metais buvo paskirtas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininku. 38 metų L. Pernavas Vilniaus universitete yra įgijęs teisės
magistro laipsnį.

Lietuvoje demaskuotas šnipas
Vilniaus apygardos teismui pirmadienį
perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai šnipinėjus prieš Lietuvos Respubliką pateikti mūsų šalies piliečiui R. L.
„Kaltinimai šnipinėjimu pareikšti
Lietuvos Respublikos piliečiui, kuris
yra kaltinamas šnipinėjęs prieš Lietuvos
Respubliką, vykdydamas Baltarusijos
Respublikos specialiųjų tarnybų užduotis“, - sakė generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis.
Anot jo, vykdomas dar vienas panašus tyrimas. Tikimasi, kad ir antroji
byla greitai bus perduota teismui.
D. Raulušaitis konkrečiai įvardijo, kad sulaikyti du įtariami šnipai. Vis
dėlto vieno asmens, kurio byla jau perduota teismui, darbovietę prokuroras atskleidė. „Tas asmuo dirbo vienoje iš įmonių, susijusių su skrydžių
valdymu“, - teigė jis.

A. Butkevičius pasakė, kam padidintų
atlyginimus nuo kitų metų
Premjeras Algirdas Butkevičius pritaria idėjai nuo kitų metų maždaug 70
litų padidinti mažiausiai gaunančių biudžetininkų atlyginimus.
„Biudžetiniame sektoriuje dirbantiesiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems mažiausius atlyginimus jie bus padidinti apie 70 litų, bet tikrai dar
kol kas šis didinimas nėra patvirtintas. Bet aš šiam pasiūlymui pritariu“,
– interviu LRT Radijo laidai „Ryto garsai“ sako A. Butkevičius.
Pasak Vyriausybės vadovo, su koalicijos partneriais toliau tariamasi ir
dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo nuo kitų metų liepos,
tačiau, prieš priimant sprendimą, bus atsižvelgiama į geopolitinę padėtį bei
tariamasi su verslo atstovais.

Paaiškino, kaip bus kompensuojamos
sumažintos pensijos
Lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje Lietuvos pensininkus jau turėtų
pasiekti pirmosios sumažintų pensijų kompensacijos. „Sodros“ direktorius
Mindaugas Sinkevičius LRT Radijo laidoje „Kursas 3,45“ atkreipė dėmesį, kad išmokama suma nebus sumokėta vienu kartu – ji bus išskaidyta į
devynis mokėjimus.
„Reikia atkreipti dėmesį, kad pensininkai nesitikėtų gauti visų 1000 litų
iš karto. To nebus“, – sakė M. Sinkevičius.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė sakė
besidžiaugianti, kad jau lapkričio 25 d. pirmosios išmokos turi pasiekti
banko sąskaitas turinčius senjorus. Jei pensiją žmogui atneša pašto ar kitos
išnešiojimo įstaigos darbuotojas, jis išmoką gaus gruodžio mėnesį.
Atskirai kompensacija bus įteikta ir tiems, kuriems pensija atnešama
į namus. Senjoras gaus du lapelius ir dvi sumas. Viename lapelyje bus
nurodyta kasmėnesinė pensija, kitame – kompensacija.

Duomenys apie juridinių asmenų
dalyvius taps prieinami
Nuo 2015 m. sausio 1 d. duomenys,
kaupiami Juridinių asmenų dalyvių
informacinėje sistemoje (JADIS), taps
prieinami visuomenei.
Teisingumo ministras Juozas Bernatonis
pasirašė įsakymą, kuriuo nustatyta tokios
informacijos teikimo tvarka fiziniams
ir juridiniams asmenims, kurie iki šiol
negalėjo gauti duomenų iš JADIS.
Teikiant šią informaciją bus apsaugoti juridinių asmenų dalyvių asmens duomenys, nes nebus teikiamas dalyvio asmens kodas ir turimų akcijų skaičius.
Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys nuo 2015 m. sausio 1 d. galės sužinoti
konkretaus juridinio asmens dalyvius: uždarosios akcinės bendrovės akcininkus (fizinio asmens vardą, pavardę, juridinio asmens kodą, pavadinimą,
asmens tapimo akcininku datą) ir mažosios bendrijos narius (vardą pavardę
bei asmens tapimo mažosios bendrijos nariu datą).
Šaltinis: Delfi.lt

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo
agentūra antrus metus iš eilės organizuoja renginį „Geriausių Vakarų Lietuvoje
įgyvendintų projektų apdovanojimai“, kuris vyks lapkričio 14 d. Palangoje.
Renginio metu bus apdovanoti geriausi pagal Vidaus reikalų ministerijos
administruojamas priemones „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“,
„Probleminių teritorijų plėtra“ ir „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas „Veliuonos miestelio kompleksinis sutvarkymas“ pateko tarp geriausių siūlomų apdovanoti Vakarų Lietuvoje įgyvendintų projektų pagal „Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ priemonę.

TAURAGĖ

TAURAGĖJE EGLĖ BUS ĮŽIEBTA IKI ADVENTO
Nesulaukus gruodžio mėnesio Tauragės Pilies aikštėje šiemet puikuosis kalėdinė
eglė. Žaliaskarė bus įžiebta lapkričio 29-ąją, šeštadienį, o Tauragės miesto eglės
įžiebimo šventė keliolika minučių bus transliuojama tiesiogiai per TV3 televiziją.
Galimybė pasiviešinti Tauragei atsivėrė todėl, kad rajono savivaldybė dalyvauja
TV3 televizijos organizuojamame paramos projekte „Išsipildymo akcija 2014“.
Šventę numaryta pradėti 14 val. muge. Nuo 10 iki 20 valandos koncertuos
miesto ir rajono mokyklų moksleiviai, jaunimo kolektyvai. 20 val. prasidės
Tauragės kultūros centro parengta teatralizuota programa ir įjungtas teletiltas su
TV3 televizija. Didžiuliame LED ekrane aikštėje šventės dalyviams bus rodoma
tauragiškės mergaitės, laukiančios paramos iš „Išsipildymo akcijos“ istorija. Transliacijos metu bus įžiebta Tauragės
eglė, ant miesto eglutės bus užkabintas išsipildymo akcijos arkliukas ir dangų nušvies fejerverkai.
„Išsipildymo akcija 2014” ir vėl kviečia ištiesti jiems gerumo ranką – iš viso bus pristatytos septynios mažųjų,
kuriems reikalinga pagalba, istorijos. Tačiau viena jų šį kartą bus kiek kitokia, nes kartu su sergančiais akcijos
dalyviais bus pristatoma ir talentingo vaiko istorija.

ŠILALĖ

ŠILALĖJE PRADEDA VEIKTI JAUNIMO DARBO
CENTRAS
Lapkričio 11 dieną Tauragės teritorinės darbo diržos Šilalės skyriuje duris
atvėrė Jaunimo darbo centras.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 26 Jaunimo darbo centrai, kuriuose aptarnaujami darbo ieškantys ir profesinę karjerą planuojantys jauni asmenys iki 29
metų amžiaus bei darbdaviai, siekiantys įdarbinti jaunus asmenis. Šio centro
darbuotojai ne tik teikia informaciją jauniems žmonėms apie laisvas darbo
vietas, bet ir padeda planuoti profesinę karjerą, rūpinasi jaunuolių užimtumu,
organizuoja įvairaus pobūdžio informacinius renginius, taip pat informuoja
darbdavius apie darbo ieškančius jaunus žmones, konsultuoja kitais įdarbinimo klausimais.

ŠILUTĖ

EURO ĮVEDIMO AKTUALIJOS
Šilutėje vykusiame euro seminare gyventojai ir verslo atstovai aktyviai domėjosi jiems rūpimais
praktiniais euro įvedimo klausimais. Valstybės institucijų atstovai daugiausia šilutiškių klausimų
sulaukė dėl mokesčių deklaravimo, atsiskaitymo su pirkėjais, dėl kainų dviejomis valiutomis
nurodymo bei kitų klausimų. Seminaro gyventojams lektoriai sulaukė originalaus šilutiškio
pasiūlymo dėl euro atpažinimo požymių – dalyvis pasiūlė šiai valiutai pridėti ir specialų kvapą,
pagal kurį būtų galima atpažinti banknotus.
Seminaruose aktualius klausimus aptarė Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kiti atstovai.

ŠAKIAI

SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS
2014 m. lapkričio 15 d. Sintautų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Bažnyčioje Sakralinės
muzikos festivalis „Giesmė 2014 “. 12 val. šventos mišios už choristus. 13 val. Šventinis
dalyvių koncertas, Šilutės kultūros ir pramogų centro kamerinis choras „Vox Libri“, Kauno
kultūros centro „Tautos namai“ mišrus choras „Diemedis“, Kauno krikščioniškasis kamerinis
choras „Geroji naujiena“, Naujosios Akmenės kultūros centro choras „Cementininkas“, Vilkaviškio kultūros centro mišrus kamerinis choras „Uosija“, Plungės kultūros centro kamerinis
choras, Pajevonių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis „Aušrinė“, Elektrėnų kultūros
centro kamerinis choras „Salve“, Žaslių kultūros centro Paparčių moterų vokalinis ansamblis,
Vokalinio ansamblio „IN mezzo“ koncertas.

RASEINIAI

ĮBETONUOTA KAPSULĖ
Lapkričio 10-oji įeis į rajono istoriją – po ilgų diskusijų pagaliau
įbetonuota kapsulė su laišku ateities kartoms ir duotas startas naujai
autobusų stoties statybai.
Pasidžiaugti šiuo svarbiu momentu atvyko ne tik rajono vadovai:
meras Algimantas Mielinis, mero pavaduotoja Gitana Rašimienė,
administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, jo pavaduotojas Alfredas Brauklys, kuris yra ir UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos
pirmininkas, Ekonomikos ir ūkio departamento direktorė Indrė Antanaitienė, atsakingi skyrių vedėjai bei specialistai, bet ir objekto statytojai,
UAB „Bilderis“ vadovai, Seimo nariai Edmundas Jonyla ir Gintautas
Mikolaitis, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai Diana Kaupaitienė, Antanas Kilčauskas, Aldona Ona
Radčenko, Vaidas Kuzmarskis ir kt. Laišką ateities kartoms perskaitė meras Algimantas Mielinis, ją pašventino
klebonas Vytautas Paukštis.
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MARIJAMPOLĖ

NETRADICINĖ EGLĖ
Kalėdoms ir svarbiausios miesto eglės įžiebimui Marijampolėje ruošiamasi jau nuo spalio. Iki šiol didžiausia miesto aikštė buvo puošiama
iš vietinių apylinkių atgabentomis eglėmis, tačiau šiemet nuspęsta marijampoliečius ir miesto svečius nustebinti modernesniu sprendimu – eglė
nebus kirsta ir ją puoš netradiciniai žaisliukai.
Eglės konstrukcija ruošiama jau nuo spalio mėnesio vieno žinomiausių
Lietuvos scenografo – Mariaus Puskunigio - dirbtuvėse Vilniuje. Apie 12
metrų eglės konstrukcija bus dengiama eglių šakomis. Eglės kūrėjai kol
kas neatskleidžia, kokiais žaislais dabins žaliaskarę, tačiau tvirtina, kad
tai nebus tradiciniai žaislai ir papuošalai.
Kviečiame šventinę nuotaiką tą dieną kurti visus, kurie norėtų pasiūlyti malonių rankų darbo dovanų, šventinių
gardumynų. Kalėdinė mugė J. Basanavičiaus aikštėje prasidės nuo ryto 10 val. ir tęsis iki šventinio vakaro programos
pabaigos. Tad kviečiame tautodailininkus, amatininkus, kulinarinio paveldo meistrus registruotis iki lapkričio 21 d.
Marijampolės savivaldybės administracijos Mokesčių administravimo skyriuje.

KAUNAS

ŠALIA KAUNO – 31 MLN. LITŲ „NACIONALINĖS
FARMACIJOS GRUPĖS“ INVESTICIJA
Ketvirtadienį Kauno rajone oficialiai atidarytas vienas moderniausių vaistų logistikos centrų Baltijos šalyse, į kurį „Nacionalinė farmacijos grupė“
investavo 31 mln. litų – tai viena didžiausių investicijų Lietuvos farmacijos
sektoriuje per pastaruosius penkerius metus.
Per pusantrų metų į infrastruktūrą ir statybas investuota 20,5 mln. litų, į įrangą
– 5,5 mln. litų, iš kurių 3,5 mln. litų skirta vienai moderniausių Baltijos šalyse
vaistų rinkimo linijai, dar apie 5 mln. litų skirta sklypui įsigyti.
Vaistų logistikos centre įrengtos 8500 kv. m ploto sandėliavimo ir 1200 kv.
m ploto administracinės patalpos, taip pat įkurta gamybinė vaistinė.

KLAIPĖDA

RAGINAMA NAUDOTIS POŽEMINĖMIS
KONTEINERIŲ AIKŠTELĖMIS
Klaipėdoje jau įrengtos ir priimtos naudojimui 35 požeminių konteinerių aikštelės.
Todėl iš kiemų išvežami senieji stumdomi konteineriai. Tačiau, matyt, ne visi gyventojai suprato, jog konteineriai patraukti ne laikinai, ir jų vietose vis dar sukrauna
šiukšlių kalnus. Savivaldybės administracija ragina klaipėdiečius sekti informaciją
apie požeminių konteinerių plėtrą ir naudotis naująja infrastruktūra.
Kad gyventojai įprastų prie naujovės, kurį laiką yra naudojami tiek senieji, tiek
naujieji konteineriai. Tačiau kai stumdomų konteinerių kiemuose nebelieka, reiškia,
kad jų daugiau ten ir nebebus.
„Mūsų bendras tikslas, kad kiemai taptų švaresni ir gražesni. Požeminiai konteineriai yra ekologiškesni, estetiški.
Išvežus stumdomus konteinerius kiemuose lieka daugiau vietos mašinų parkavimui. Mes specialiai pradėjome
projektą nuo kvartalų, kur gyvena daugiausia klaipėdiečių, kad pagerėtų jų gyvenimo kokybė. Jau šiemet požeminiais konteineriais naudosis apie trečdalis miesto gyventojų“, - sakė Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos savivaldybės
administracijos direktorė.

ŠIAULIAI

UEFA MOTERŲ ČEMPIONŲ LYGOS VARŽYBOS
Primą kartą istorijoje! Šiaulių „Gintra-Universitetas“ pateko tarp 16 pajėgiausių Europos moterų ekipų ir aštunfinalyje
susitinka su Brondby IF (Danija, Kopenhaga).
2014 m. lapkričio 12 d. 18.00 val. Šiaulių miesto satione,
S. Daukanto g. 23
Bilietai: www.ticketmarket.lt Moksleiviams ir studentams
nemokamai! Visi bilietai dalyvauja loterijoje!
Pirkdami bilietus remiate „Gintra-Universitetas“ komandą! Ačiū, kad perkate.
Organizatorius – Šiaulių futbolo veteranų klubas „33“.

TELŠIAI

SUSTABDĖ DEGTINĖS FABRIKĖLIŲ VEIKLĄ
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo
skyriaus Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio pareigūnai, kartu su
apylinkės inspektoriais atvyko į miško apsuptyje esančią sodybą. Pareigūnus pasitikusio 53 metų vienkiemio gyventojo J. S. vykdyta nelegali
veika netrukus buvo demaskuota - jo ūkiniame pastate aptikta įranga,
skirta gaminti stipriems alkoholiniams gėrimams ir 686 litrų raugo. Atlikdami įvykio vietos apžiūrą ir apklausę nelegalaus fabrikėlio šeimininką,
pareigūnai išsiaiškino ir, maždaug už 400 metrų nuo sodybos, rado tam
pačiam piliečiui priklausantį, miške įkurdintą dar vieną tokį pat fabrikėlį.
Ten, kartu su įranga, aptikta ir 320 litrų raugo.

PLUNGĖ

LNK TV PROJEKTĄ „LIETUVOS BALSAS” TĘSIA
DU PLUNGIŠKIAI DONATAI
Šį savaitgalį įvykusi LNK TV projekto „Lietuvos balsas” laidos
muzikinė dvikova tarp duetų - plungiškių Donato Balvočiaus ir Donato Čižausko prieš „šeimyninę rangą” Vladą Kovaliovą ir jo antrą
pusę Indrę - baigėsi plungiškių naudai. Jie įveikė tikrus profesionalus
ir pateko į dar aukštesnį šio projekto etapą. Tai žemaitiškas įrodymas,
kad abu žemaičiai Donatai nusiteikę tik pergalei.
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PASAULYJE

NATO: į Ukrainą pasiųstos Rusijos
pajėgos
NATO pajėgų Europoje
vyriausiasis vadas JAV generolas Philipas Breedlove‘as
trečiadienį pareiškė, kad Rusija siunčia pajėgas į Ukrainos
teritoriją.
„Per pastarąsias dvi dienas
matėme tą patį dalyką, apie
kurį praneša ESBO (Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija). Matėme į
Ukrainą įvažiuojančias Rusijos karinės technikos kolonas, pirmiausia –
rusų tankus, rusų artileriją, rusų priešlėktuvinės gynybos sistemas ir rusų
kovines pajėgas“, – Sofijoje sakė Ph.Breedlove‘as.
Rusija savo ruožtu tokius pareiškimus neigia.

Rytų Ukrainai – 3,3 mln. eurų
humanitarinės pagalbos
Europos Sąjunga (ES) skyrė papildomai 3,3 mln. eurų humanitarinės
pagalbos Rytų Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems nuo konflikto šalies
rytuose. Apie tai pranešė Europos Komisijos (EK) atstovai Briuselyje.
Pinigai bus skirti būtiniausioms žmonių reikmėms, gydymui, apsaugai
ir pasiruošimui artėjančiai žiemai.
Papildomi 4,5 mln. eurų bus skirti šalies viduje perkeltų asmenų integracijai. Dalis šių lėšų bus skirtos mokykloms ir gydymo institucijoms paremti.
Iš viso ES narės ir EK Ukrainai yra suteikusios pagalbos už 73 mln.
eurų. Be kita ko, EK nuo šių metų vasario mėnesio regione yra dislokavusi
ekspertų, stebinčių padėtį regione ir užtikrinančių ES pagalbos dalijimą.

Albanijos ir Serbijos lyderiai surėmė
ietis
Į Belgradą pirmadienį su istoriniu vizitu atvykęs Albanijos premjeras
Edi Rama paragino Serbijos vyriausybę pripažinti albanų dominuojamo
Kosovo nepriklausomybę ir buvo jos vadovo Aleksandro Vučičiaus apkaltintas „provokacijomis“.
„Kuo greičiau pripažinsite (Kosovo nepriklausomybę), tuo anksčiau galėsime pajudėti pirmyn“, - sakė Albanijos vyriausybės vadovas įtemptoje
spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo ir A.Vučičius.
„Laikomės dviejų visiškai skirtingų pozicijų dėl Kosovo, bet tikrovė
yra viena ir nekintanti“, - pridūrė E.Rama. - Nepriklausomas Kosovas yra
nepaneigiama regiono ir Europos tikrovė, ir turi būti gerbiamas.“
Tvardydamas pyktį A.Vučičius savo ruožtu atrėžė, jog E.Ramos komentarai yra „provokacija“ ir Serbija niekada nepripažins Kosovo, kuris
nepriklausomybę paskelbė 2008-aisiais.

Istorinis susitikimas prasidėjo
nerangiu rankos paspaudimu
Po nerangaus rankos paspaudimo Kinijos prezidentas Xi
Jinpingas ir Japonijos premjeras
Shinzo Abe pirmadienį surengė
oficialias derybas, kurios yra pirmos nuo to laiko, kai abu lyderiai
atėjo į valdžią, ir reiškia proveržį
siekiant gerinti santykius tarp šių
varžovių Azijoje.
Televizijos reportažuose buvo matyti, kaip Sh.Abe laukia, kol Xi Jinpingas sutiks jį Didžiojoje liaudies salėje Pekino Tiananmenio aikštėje.
Tai buvo nukrypimas nuo įprasto protokolo, pagal kurį Kinijos lyderis
jau būtų laukęs svečio. Xi Jinpingas nesišypsojo ir buvo sustingęs, kai
spaudė Sh.Abe ranką, ir nieko nepasakė Japonijos premjerui, kai jie
susitiko pirmąkart.

Smūgis anoniminiam „Tor“ tinklui:
uždaryta šimtai svetainių
Ketvirtadienį Europos Sąjungos
ir JAV teisėsauga sudavė stiprų
smūgį anoniminiame „Tor“ tinkle
veikusiems internetinės prekybos
tinklalapiams. Operacijos metu
sulaikyta 17 asmenų ir uždaryta
410 tinklalapių, kuriuose vykdyta
neteisėta veikla. Stambiausias
operacijos laimikis – uždaryta atgimusi narkotinių prekių parduotuvė
„Silk Road 2.0“. Jos administratorių sulaikė JAV teisėsauga.
Visi sulaikytieji asmenys buvo prekiautojai ir tinklalapių administratoriai. Teisėsauga konfiskavo apie 1 mln. JAV dolerių vertės bitkoinų
valiutos ir 180 tūkst. eurų grynųjų pinigų, narkotikų, aukso ir sidabro.
Šaltinis: Delfi.lt
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Verslininkai, iškviesti į VMI dėl LIETUVOS BANKAS RAGINA ŠALIES ĮMONES
galimai slepiamų mokesčių, turės NEATIDĖLIOTI PASIRENGIMO APSIRŪPINTI
pasiaiškinti ir „Sodrai“
GRYNAISIAIS EURAIS
Institucijos kartu analizuos rizikingus mokesčių mokėtojus,
keisis informacija, vyks bendri
skolininkų ir kitų mokėtojų patikrinimai, prie taikomo stebėsenos
modelio „Įspėjau – pasirink“
prisidės išsamią informaciją apie
draudėjus valdantys „Sodros“ specialistai
2014 m. lapkričio 11 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – „Sodra“) sutarė, kad nuo šiol bendradarbiaus ne tik
keičiantis reikalingais duomenimis, bet kartu nustatinės prievolių nevykdančius verslininkus, kartu tikrins skolininkus bei mokesčių mokėtojus,
neteisėtai mokančius mažiau mokesčių ir įmokų.
VMI prie FM viršininkas Dainoras Bradauskas ir „Sodros“ direktorius
Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę aptarė bendradarbiavimo modelį,
o VMI ir „Sodros“ teritoriniai padaliniai jau ėmėsi bendro darbo.
VMI prie FM taip pat jau pavedė apskričių mokesčių inspekcijoms,
gavusioms informaciją apie rizikingus mokesčių mokėtojus, operatyviai
komunikuoti su „Sodros“ teritoriniais padaliniais ir kartu priimti sprendimus dėl neplaninės mokėtojų kontrolės ar stebėsenos veiksmų. Abiejų
institucijų specialistai jau rengiasi bendriems patikrinimams, kuriuose
ypatingas dėmesys bus skirtas skolų nevengiantiems ir piktybiškai jų
nemažinantiems verslininkams.

NAUDINGA ŽINOTI

Artėjant euro įvedimui, dalis grynuosius pinigus savo veikloje naudojančių įmonių vis dar atidėlioja
pasirengimą apsirūpinti eurais. Kad
veikla po euro įvedimo būtų kuo
sklandesnė, Lietuvos bankas ragina
įmones pasirengimo neatidėlioti ir
ne vėliau kaip iki lapkričio vidurio
kreiptis į joms paslaugas teikiančius
komercinius bankus.
„Ragintume savo veikloje grynuosius pinigus naudojančius verslininkus, ypač smulkiuosius, neatidėlioti
pasirengimo apsirūpinti grynaisiais
eurais paskutinei akimirkai. Tiems,
kurie to dar nepadarė, reikėtų pačiu
artimiausiu metu kreiptis į jiems
paslaugas teikiantį komercinį banką
ir suderinti grynųjų eurų pristatymo
planus. Tik tinkamai pasiruošus bus
išvengta paskutinės nakties sindromo ir vertimosi per galvą“, – sako
Lietuvos banko valdybos narys
Marius Jurgilas.
Pasak jo, kai kurių komercinių
bankų duomenys rodo, kad dėl apsirūpinimo eurais nesikreipė apie 30

procentų numatyto turinčių kreiptis
įmonių skaičiaus. Lietuvos bankas, ragindamas informuoti narius
apie būtinybę iš anksto pasirengti
apsirūpinimui eurais, jau kreipėsi
į šalies verslo asociacijas. Artimiausiu metu, bendradarbiaujant
su Valstybine mokesčių inspekcija,
daugumai šalies juridinių asmenų
bus išsiųstas atskiras priminimas.
Išankstinį klientų aprūpinimą
eurais, gautais iš Lietuvos banko,
komerciniai bankai pradės nuo
gruodžio 1 d. Nepadarius „namų
darbų“ dabar, prekybininkams ir
paslaugų teikėjams gali kilti sunkumų atiduodant grąžą kitų metų
sausio pradžioje.
Sausio 1–15 dienomis atsiskaitymai bus galimi ir litais, ir eurais,
tačiau grąža klientams turės būti
atiduodama tik eurais, išskyrus
kelias Euro įvedimo Lietuvoje įstatyme numatytas išimtis ją atiduoti
ir litais (automatinėse prekybos ir
paslaugų teikimo vietose, viešojo
transporto priemonėse ir taksi ar

kai yra pagrįstų priežasčių, dėl ko
to negalima padaryti). Kitų šalių
patirtis rodo, kad pirmosiomis
dienomis po euro įvedimo grynųjų
pinigų kiekis apyvartoje gali išaugti
kelis kartus, padaugės mokėjimų,
todėl tam reikia tinkamai pasirengti.
Jeigu prekiautojas labai smulkus
ir grąžos gali prireikti nelabai daug,
nuo gruodžio 1 d. Lietuvos banke
ir komerciniuose bankuose, o nuo
gruodžio 4 d. ir Lietuvos pašte jis
galės įsigyti pažintinių lietuviškų
eurų monetų rinkinių. Vieno rinkinio vertė – 40 litų, vienas žmogus
galės vienu metu įsigyti ne daugiau
kaip 5 rinkinius (vertė – 200 Lt).
Tokius rinkinius bus galima pirkti
ne vieną kartą.

VISUOMENĖ

Lietuviai suprojektavo ir pagamino
KEISIS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS IR
naują saulės energijos sistemą
ĮSIGIJIMO TVARKA
Lietuvių suprojektuota ir pagaminta nauja saulės energijos
sistema leidžia sutaupyti iki 70
proc. vandens šildymo išlaidų. Pasak kūrėjų, tai unikalus prietaisas,
leidžiantis saulės energija naudotis
ištisus metus.
„Kurdami naują produktą, siekėme ištaisyti pasaulyje plačiai
paplitusių vandenį šildančių Saulės kolektorių sistemų trūkumus“, – pasakojo vienas šio produkto kūrėjų, įmonės „Saulės grąža“ vadovas Tomas
Šimanauskas. Įmonės vadovo teigimu, įrengusi šią vandens šildymo sistemą
keturių asmenų šeima per metus galėtų sutaupyti apie 900 Lt, o kylant
elektros energijos kainoms – ir daugiau.
Paklaustas, ar Lietuvoje pakanka saulės, kad galėtume naudoti jos energiją
visus metus, T. Šimanauskas teigė, jog fotovoltiniai moduliai ypač efektyviai
ir veikia būtent tada, kai lauke šalta ir šviečia saulė.
„Giedromis žiemos dienomis mūsų sistema „Nectar sun“ bus efektyvesnė
nei vasarą, o kai saulės šviesos nepakaks, sistema automatiškai persijungs
ir vandenį šildys jums įprastu būdu“, – teigė pašnekovas.
Prietaiso kūrėjai pabrėžė, kad jį galima naudoti ne tik nuosavuose namuose, sodybose ar butuose, bet ir verslo įstaigose, biuruose ar dideliuose
pastatuose. Sistemą sudaro saulės baterijos (PV), „Nectar sun“ valdiklis ir
namų ūkyje esantis elektrinis vandens šildytuvas. Pasitelkiant šią technologiją, saulės energija paverčiama tinkama vandeniui šildyti ir jai nereikia
papildomų priemonių, tokių kaip įtampos keitikliai, šildymo vamzdžiai
ar energiją kaupiančios akumuliacinės talpyklos. Neprireikia ir sudėtingo
namuose jau esančių vamzdynų ar elektros sistemų keitimo.

ARTI TOLI

NT rinkos aktyvumas kursto spėliones
apie atsigavimą
Žiemop Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos aktyvumas kursto spėliones
apie galimą sandorių spurtą paskutiniaisiais lito karaliavimo šioje rinkoje
mėnesiais.
Negalutiniais Registrų centro duomenimis, praėjusį mėnesį visoje Lietuvoje pirkimo sandoriais įsigyta per 10 tūkst. nekilnojamojo turto objektų – 7,4%
daugiau nei rugsėjį, kuomet buvo perleisti beveik 9,3 tūkst. nekilnojamųjų
daiktų. Spalį parduotų nekilnojamųjų daiktų skaičius buvo beveik 17%
mažesnis už praėjusių metų spalio rezultatus. Palyginimui, pernai spalį
buvo įsigyti 12078 nekilnojamieji daiktai, 2012 m. spalį – 10304 pastatai,
patalpos ir žemės sklypai kartu sudėjus.
Lyginant su ankstesnių metų prekybos nekilnojamuoju turtu rezultatais,
didžiausią pokytį rinkoje lėmė parduodamų žemės sklypų skaičiaus sumažėjimas.
Daugelyje kitų rinkos segmentų šiemet taip pat stebima kaita: pirmąjį
pusmetį parduotų objektų skaičius dažniausiai viršijo ankstesnių metų to
paties laikotarpio duomenis, tačiau antroje metų pusėje vis dažniau fiksuojami kiek prastesni už pernykščius rezultatai.
Padėtį dar gali pakeisti lapkričio ir gruodžio sandoriai, kurie bus sudaromi
nuo kitų metų iš apyvartos išimamais litais. Tiesa, priešpaskutinis metų
mėnuo nekilnojamojo turto rinkoje prasidėjo nuosaikiomis nuotaikomis.
Verslo savaitė.lt

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalios
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215.
Naujasis įstatymas numato nemažai
naujovių:
- Asmenys ir šeimos turės galimybę gauti nuomojamo iš privačių
fizinių ar juridinių asmenų būsto
nuomos ar išperkamosios nuomos
mokesčių dalies kompensaciją;
- Šia parama pageidaujantys gauti
arba jau socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos privalės
deklaruoti kalendorinių metų turtą
(įskaitant) gautas pajamas.
- Kreiptis dėl paramos būstui išsinuomoti galės asmenys ir šeimos,
turintys nuosavybės teise būstą,
kuris Nekilnojamojo turto kadastro
duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.;
- Teisė į socialinio būsto nuomą
ne eilės tvarka numatyta 0-25 pro-

centų darbingumo lygį turintiems
asmenims, šeimoms, kuriose abiem
sutuoktiniams nustatytas 0-25 proc.
darbingumo lygis ir kurios augina
vaiką (vaikus ), neįgaliesiems,
vieniems auginantiems vaikus,
šeimoms, auginančioms vaikus, kai
ne mažiau, kaip dviem vaikams yra
nustatytas sunkus neįgalumo lygis
ir šeimoms, kuriose ne mažiau, kaip
dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis;
- Iš sąrašų bus braukiami asmenys ir šeimos, jei gavę rašytinį
pasiūlymą dėl būsto nuomos, per
jame nustatytą laiką, 2 kartus be
pateisinamos priežasties neatvyks į
savivaldybę ir raštu neišreikš savo
sutikimo ar atsisakymo nuomotis
būstą;
- Asmenų ir šeimų, kurioms nuomojamas socialinis būstas, nuomos
sutartys nutraukiamos: jei asmuo ir

šeima pasibaigus kalendoriniams
metams nepateikė Gyventojų turto
deklaravimo įstatyme nustatyta
tvarka turto deklaracijos.
- Suteikta subsidija iš dalies
kompensuojamo būsto kredito
daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka galės būti panaudota
kredito daliniam įnašui ar jo daliai
apmokėti.
Vyriausybė yra įsipareigojusi iki
2014 m. gruodžio 31 d. parengti
poįstatyminius teisės aktus, būtinus
šio įstatymo įgyvendinimui.

MINISTRĖ A. PABEDINSKIENĖ: „SUTEIKUS
DAUGIAU GALIŲ SAVIVALDYBĖMS, PINIGINĖ
SOCIALINĖ PARAMA TAPS DOSNESNĖ
SKURSTANTIEMS“
Seime pritarta Socialinės apsaugos ministerijos parengtoms Vietos
savivaldos įstatymo ir Piniginės paramos nepasiturintiesiems įstatymo
pataisoms. Jomis ne vien nustatytomas vienodas piniginės socialinės
paramos teikimo modelis visoms
savivaldybėms, bet ir suteikiama
savivaldybėms teisė skirti būsto
šildymo išlaidų kompensacijas
didesniam paramos gavėjų ratui.
„Dažnai Lietuvos šeimai šildymo
sezonas yra nemenkas iššūkis jos
biudžetui. Skirtingose savivaldybėse, priklausomai nuo šildymo
būdo, šildymo kainos skiriasi, todėl
būdamos arčiau žmonių, žinodamos
savo gyventojų tikrąją situaciją
savivaldybės turi turėti papildomus
įrankius padėti nepasiturintiems
žmonėms“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta
Pabedinskienė.
Dėl to viena iš naujovių yra
ta, jog savivaldybės, įvertinusios

žmogaus pajamas, turtą ir kitas socialines aplinkybes, turės galimybę
kompensuoti didesnę būsto šildymo
išlaidų dalį negu numatyta galiojančiame įstatyme, bet ne didesnę
kaip 10 procentų skirtumo tarp
bendrai gyvenančių asmenų (arba
vieno gyvenančio asmens) pajamų
ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims (arba
vienam gyvenančiam asmeniui)
dydžio.
Pagal bendrą įstatymo tvarką
šiuo metu kompensacija skiriama,
jeigu asmens išlaidos būstui šildyti
viršija 20 proc. jo gaunamų pajamų,
prieš tai iš pajamų atėmus valstybės
remiamas pajamas (350 Lt).
Be to, supaprastintos sąlygos, kurioms esant nepasiturintys asmenys
turi teisę gauti piniginę socialinę
paramą.
Pagrindinė įstatymų pataisose nustatyta naujovė – vienodas piniginės
socialinės paramos teikimo modelis

visose savivaldybėse nuo 2015-ųjų
metų, perduodant būsto šildymo,
karšto ir geriamojo vandens išlaidų
kompensacijų teikimą savarankiškajai savivaldybių funkcijai.
Pasak ministrės A. Pabedinskienės, nuo šių metų pradžios visoms
savivaldybėms jau perėmus savarankišką socialinės pašalpos skyrimą ir matant teigiamus rezultatus
bei atsižvelgiant į bandomajame
projekte dalyvavusių savivaldybių
gerąją patirtį, galima spręsti, jog
visos savivaldybės pasirengusios
perimti ir šildymo bei vandens
kompensacijų mokėjimą.
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JURBARKO KONSTANTINO GLINSKIO TEATRAS - JURBARKO
KRAŠTO AMBASADORIAI JAV
Jurbarko Konstantino Glinskio
teatrui šie metai – jubiliejiniai.
1959 m. Jurbarko mėgėjų teatro kolektyvui buvo suteiktas
Liaudies teatro vardas. 1984 m. į
teatrą atvyko dirbti šios aukštosios
mokyklos absolventė D. Budrytė-Samienė, kurios diplominis
darbas - A. Zudermano „Kelionė į
Tilžę“ dalyvavo Mažosios Lietuvos
tema rengiamuose festivaliuose
ir šventėse: Olštyne, Mrongowo,
Krutyn, (Lenkija), Travemiunde
(Vokietija). 1995 m. minint režisieriaus K.Glinskio 110-asias
metines, Jurbarko liaudies teatrui
buvo suteiktas Konstantino Glinskio teatro vardas. Teatras su savo
pastatymais dalyvavo įvairiuose
festivaliuose Danijoje, Vokietijoje,
Rusijoje, Prancūzijoje, Latvijoje.
Kolektyvo pastangomis rengiami
įvairūs mėgėjų ir profesionalių teatrų projektai, edukacinės programos
ir seminarai. Teatro repertuaro pagrindą sudaro panemunės regiono
tradicijas ir papročius atspindinti
autorių kūryba. K. Glinskio teatro
vadovė D. Budrytė-Samienė yra
daugelio pastatymų scenarijaus
autorė, pelniusi B. Dauguviečio
premiją, apdovanota Didžiojo gintaro ordinu. Jurbarko K.Glinskio
teatras yra Lietuvos Respublikos
Seimo, Žemės ūkio ministerijos,
Klaipėdos universiteto, V. Maknio,
Laukuvos seniūnijos premijų laureatas, Lietuvos liaudies kultūros
centro nominuotas už įdomiausius
2006 m. ir 2008 m. nacionalinės
dramaturgijos pastatymus.
Konstantino Glinskio teatrui, pagal Lietuvos liaudies kultūros centro meno kolektyvų sugrupavimą,
įvertinant jų meninį lygį, suteikta
I kategorija.
Šių metų rusėjo 25 dieną buvo su-

rengtas jau devintasis Konstantino
Glinskio teatro festivalis „Senjorai
ir jaunystė“. Jam parodytas spektaklis „Rudens saulėje“ (pagal Danutę Žilaitytę), pastatytas sujungus
dvi autorės noveles. Jį režisavusi
Danutė Samienė pasakojo, kad
pagrindinė spektaklio tema – tai
įsiklausymas į seno žmogaus apmąstymus, vienišumą, filosofinis
požiūris į neišvengiamai artėjančią
gyvenimo pabaigą. Spektaklyje
vaidina iškirtinai vien tik senosios
teatro kartos, praleidusios čia po
trisdešimt, keturiasdešimt ir daugiau metų, atstovai. Taip pat šiame
festivalyje dalyvavo ir Prancūzijos
Pamiers miesto liciejaus jaunimo
teatras. Jie parodė režisieriaus Seel
Antoine pastatytą „Teatro mišrainę“. Su šiuo miestu ir jo teatriniu
gyvenimu K. Glinskio kolektyvas
susipažino prieš keletą metų, kai
prancūzai dalyvavo Jurbarke vykstančiame renginyje „K. Glinskio
teatro vasara“. Dar vienas spektaklis buvo rodomas Dvaro parke.
Jis buvo skirtas jubiliejiniams K.
Donelaičio metams. Pastatyme
dalyvavo Utenos „Žaliaduonių“
teatras (rež. Šarūnas Kunicas), Vilniaus kolegijos teatras (rež. Jūratė
Vilūnaitė), Jurbarko Konstantino
Glinskio teatras (rež. Danutė Samienė) ir Palangos „Grubusis“
teatras (rež. Virginijus Milinis).
Visi keturi teatrai vaidino atskirus
Donelaičio metų laikus. Pasibaigus
jungtiniam keturių teatrų vaidinimui, visi teatro mylėtojai buvo
kviečiami į čia pat Dvaro parke
esantį Jurbarko krašto muziejų.
Čia vyko konferencija „Mėgėjiško
teatro vaidmuo Lietuvos kultūroje“.
Visus 2014 metus K. Glinskio
teatras vykdė profesionalaus meno
projektą „Susitikimai – 2014“.

Jo metu buvo surengta daug įdomių susitikimų su įžymiais teatro
režisieriais – V. Masalskiu, G.
Padegimu, J. Dautartu ir kt., parodyta nemažai profesionalių teatrų
spektaklių. Dar vienas susitikimas
su teatro aktore bei režisiere Birute
Mar laukia lapkričio mėnesį.
Na, ir paskutinis, nė kiek nemažiau atsakingas laikotarpis, šiam
teatrui buvo spalio 9-27 dienomis.
Pirmą kartą K. Glinskio teatro
artistai kartu su režisiere išvyko
gastroliuoti į JAV. Septyni teatro aktoriai (įskaitant ir režisierę): Ignas
Kelpšas, Violeta Greičiūnienė,
Rūta Šličkutė, Kęstutis Matuzas,
Giedrė Paulaitienė, Virginija Šmatova Čikagoje, Klivlende, Bostone,
Niujorke ir Detroite rodė spaktaklį,
pastatytą pagal išeivijos rašytojos
bei dramaturgės B. Pukelevičiūtės
pjesę „Rimas pas Kęstutį“. Teatras
dalyvavo XIII išeivijos lietuvių teatrų festivalyje Čikagoje, Jaunimo
centre. Buvo parodytas spektaklis
B. Pūkelevičiūtės ,,Rimas pas
Kęstutį“ (rež. D.Samienė). Nors
teatro festivalis Čikagoje vyksta
nuo 1968 m., tačiau teatras iš

Lietuvos dalyvauja pirmą kartą.
XIII festivalyje dalyvavo Toronto
(Kanada), Detroito (JAV), Čikagos
(JAV), Punsko (Lenkija) ir Jurbarko
K. Glinskio teatrai. Jurbarkiškiai
viešėjo šio miesto lituanistinėje
mokykloje, kuriai vadovauja labai
miela direktorė Laima Apanavičienė, bendravo su mokytojais, mokiniais, išvydo Čikagos senamiestį,
Mičigano ežerą, lankėsi muziejuje
,,Art institute of Chicago“, Millenium parke, Roosevelt universitete,
kur teatro pamokas vedė Audrė
Budrytė - Nakas, Tūkstantmečio
parke grožėjosi skulptoriaus Anish
Kapoor skulptūra Cloud Gate,
kitaip vadinama Bean - Pupa. Čikagoje aktorių kolektyvas gyveno
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
Parapijos klebonijoje, kur nepaprastai šiltai jurbarkiečius priėmė
klebonas Jaunius Kelpšas, kun.
Gediminas Keršys, sekretorė Audra
Zakarauskas. Jurbarkiškių viešnagė
tęsėsi Detroite. Čia spektaklį išvydo
,,Žiburio“ lietuviškos mokyklos
vaikai bei Detroito lietuvių bendruomenė. Gražius padėkos žodžius
jurbarkiečiams išsakė Mičigano

universiteto pof. Violet Barkauskas,
Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Gintaras Jonikas. Teatralai viešėjo ir vaidino Klivlende vykusiose
,,Lietuvių dienose“. Čia K. Glinskio
teatro aktoriai susipažino su miestu,
aplankė Prezidento A. Smetonos
kapą Knolvudo mauzoliejuje, pabuvo Lietuvos skverelyje, kur stovi
paminklai Maironiui, V. Kudirkai,
J. Basanavičiui. Jurbarkiečiai dar
vaidino Bostone. Elizabet parapijoje, Trentone teatralus globojo
jurbarkiškė Aldona Kleinytė Kazlauskienė. Kolektyvas lankėsi ir
Niujorke, laisvalaikį leido Catskills
kalnuose. .
K. Glinskio teatro kolektyvas ne
tik vaidino Čikagos Jaunimo centre
vykusiame festivalyje, bet ir viešėjo
šio miesto lituanistinėje mokykloje,
bendravo su mokytojais, mokiniais.
Taip pat buvo surengtos ekskursijos
į Čikagos senamiestį, kur lietuvaičius pribloškė dangoraižių didybė,
Mičigano ežero platybės ir meno
kūrinių grožis muziejuje ,,Art institute of Chicago“.
Renginyje viešėjęs Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Šarūnas Birutis, uždarydamas XIII išeivijos lietuvių mėgėjų teatrų festivalį
pasidžiaugė, kad jame dalyvauja
kolektyvas iš Jurbarko kultūros
centro. Taigi Jurbarko vardas, K.
Glinskio teatro aktorių ir režisierės
Danutės Budrytės-Samienės dėka,
buvo sėkmingai išgarsintas ne tik
JAV išeivijoje, apie mūsų kraštą
sužinojo didelis ratas už Atlanto
gyvenančių žmonių.
Parengė Judita Pažereckienė

SMULKUS VERSLAS

Į LIETUVĄ PO 7 METUS TRUKUSIOS EMIGRACIJOS – SU VERSLO IDĖJA!
„Mūsų tikslas – pasiūlyti kokybiškų konditerijos gaminių ir sukurti
lankytojams jaukią bendravimo
erdvę“, – sakė Utenoje kepyklėlękavinę „Vanilinis dangus“ atidarę
Povilas Jankauskas (27 m.) ir
Vaida Kazlauskaitė (32 m.). Grįžę
iš septynerius metus trukusios emigracijos Šiaurės Airijoje 2013-ųjų
vasarą, jiedu tų pačių metų žiemos
pradžioje šventė šeimos verslo
pradžią.
Verslo idėja kilo dirbant užsienyje
„Augau Utenos rajone esančiame
Kaniūkų kaime, visai šalia Užpalių,
vėliau persikraustėme į Vilnių, o
Vaida kilusi iš Molėtų“, – pasakojo
jaunas verslininkas.
Paklaustas, kokius mokslus yra
krimtęs, vyras šyptelėjo ir prasitarė svarbiausias pamokas gavęs
gyvenimo universitete, mat baigęs
vidurinę buvo nusprendęs iškart
aukštųjų mokslų nesiekti.
„Baigęs mokyklą įsidarbinau
Vilniuje „Double Coffee“. Labai
džiaugiausi, kad mane tokį, tik
baigusi mokyklą ir be darbo patirties, priėmė. Įsimylėjau savo darbą
iškart! Man viskas buvo taip nauja
ir įdomu“, – pasakojo „Vanilinio
dangaus“ įkūrėjas, vėliau dirbęs ir
vyno parduotuvėje.
V. Kazlauskaitė Vilniaus teisės ir
verslo kolegijoje baigė teisės mokslus. Prieš imdamiesi pirmo bendro
verslo jie 7 metams buvo emigravę
į Šiaurės Airiją.
Radę tinkamas patalpas apskaičia-

vome, kiek kainuos jų remontas, ir
aiškiai suplanavome, kas kur turi
stovėti. Dizainerių nesamdėme –
viską kūrėme patys. P. Jankauskas.
Kadangi V. Kazlauskaitei labai
patinka kepiniai, o P. Jankauskui
miela prisiminti baristos darbą, kilo
idėja įkurti šeimos verslą ir atidaryti kepyklėlę-kavinę. Į Lietuvą jie
grįžo pernai vasarą, o pirmas kavos
puoduktas kepyklėlėje-kavinukėje
„Vanilinis dangus“ buvo išvirtas
lapkričio 28 dieną.
Nesižvalgė į bankų paskolas
Paklaustas, kodėl pasirinko mažosios bendrijos verslo formą, P.
Jankauskas pasakojo: „Tai viduriukas tarp individualiosios įmonės
ir UAB: moki mažiau mokesčių,
direktoriaus gali nebūti, mažesnis
pajamų mokestis. Tiesa, kai registravome mažąją bendriją, vos
neperšokome į UAB dėl stabilumo,
mat turime plėtros planų.“
Anot pašnekovo, tvarkant biurokratinius reikalus pagalbos ranką
dažnai ištiesia Utenos verslo informacinis centras. Jo įsitikinimu, pradedant savo verslą svarbu netingėti
reikiamos informacijos pasiieškoti
internete. „Mes įmonę įregistravome taip pat internetu – taip pavyko
sutaupyti ne tik kelis tūkstančius
litų, bet ir laiko“, – džiaugėsi vyras.
Įmonės steigimo, patalpų remonto
darbams ir visų kontroliuojančių
žinybų leidimams gauti verslininkams prireikė kiek daugiau nei pusantro mėnesio. Anot jų, didžiausios
išlaidos tenka patalpų nuomai.

„Keista – sostinėje patalpas galima išsinuomoti už panašią kainą.
Radę tinkamas patalpas apskaičiavome, kiek kainuos jų remontas, ir
aiškiai suplanavome, kas kur turi
stovėti. Dizainerių nesamdėme –
viską kūrėme patys“, – pasakojo
verslininkas.
Kai nusprendė kurti verslą, metus
dar liko Šiaurės Airijoje ir užsidirbo
papildomų pinigų.
Kokybišką produkciją klientai
gauna iš šeimininkų rankų
P. Jankauskas pasakojo klientams
siūlantys konditerijos gaminių, kavos ir arbatos. Verslininkai akcentuoja siekiantys, kad jų produkcija
būtų tik aukštos kokybės.
„Siūlome aukštos kokybės šviežiai skrudintą „Taste Map“ kavą
„Guatemala Extra Prime“. Kava yra
skrudinta dieną prieš pristatant, o
kartais net tą pačią. Ją suvartojame
dažniausiai per mėnesį. Drąsiai
galime tvirtinti, kad siūlome aukščiausios kokybės kavą Utenoje“,
– sakė verslininkas.
Tik pravėrus duris akies krašteliu
kiekvienas gali pamatyti ir virtuvę,
kurioje gaminama produkcija. Ten
sukasi patys šeimininkai ir viena
mergina, atliekanti praktiką.
Nors kavą kiekvienas užsukęs
gali gurkšnoti vietoje arba išsinešti, verslininkai turi viziją ateityje
gėrimus pilstyti ir į šildomuosius
puodelius.
„Tiesa, dar retas uteniškis randa
laiko kavai ir knygai. Jie dažniausiai
itin skuba ir kavinėje praleidžia

15–20 minučių“, – rodydamas ranka į ant palangės esančias knygas,
žurnalus kalbėjo P. Jankauskas ir
patikslino, kad tai tik maža dalis
šeimos bibliotekos, mat jie mėgsta
skaityti ir nori kitus skatinti tai
daryti.
Klientus daug kas stebina
P. Jankauskas sako pastebėjęs,
kad dažnai klientams siūlomos
porcijos būna per didelės. „Neretai
girdžiu: „Kokios didelės, ar negalite mums torto mažau atpjauti?“
Keista, bet net ir neįveikę didelės
porcijos klientai ją palieka, užuot
paprašę dėžutės išsinešti. O tai juk
nemokama“.
Verslininkas planuoja, kad kepyklėlė-kavinukė taps draugiška
gyvūnams. „Įdomu, kaip uteniškiai į tai reaguos?“ – pasvarstė
pašnekovas. Jis sakė sulaukiantis

bendradarbiavimo pasiūlymų ir iš
pačių klientų.
Įdomūs faktai
Bendras kavinukės-kepyklėlės
plotas – 105 kv. m. Kol kas neišnaudotuose 6–7 kv. m planuojama
įrengti mamų ir vaikų erdvę. Be
to, netrukus bus atidaryta lauko
kavinukė.
Verslo idėjai įgyvendinti prireikė
beveik 60 000 litų. Paskolos iš
banko verslininkai neėmė.
„Mes pasirinkome „Cherry Music“ paslaugas ir mokame per mėnesį 45 litus“, – sako verslininkas
ir akcentuoja, kad visi verslininkai,
norėdami savo komercinėse patalpose sukurti klientams malonią
akustinę aplinką, už viešai transliuojamą muziką privalo mokėti
mokesčius.
Šaltinis: Bznstart.lt
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Tinginių balandėliai orkaitėje
Faršas, 500 g.
Kopūstas, 1 galv.
Ryžiai, 0.5 stikl.
Kiaušinis, 1 vnt.
Svogūnas, 1 vnt.
Miltai, 2 v.š.
druska, pipirai, 1 žiups.
Pomidorų sultys, 2 stikl.
Gaminimas: Ryžius išvirkite.
Kopūstus smulkiai supjaustykite ir taip pat apvirkite vandenyje, kol šiek
tiek suminkštės. Svogūną sutarkuokite smulkia tarka arba labai smulkiai
supjaustykite. Faršą maišykite su ryžiais, svogūnais, muškite kiaušinį,
dėkite truputį miltų. Berkite druskos, pipirų ar kitų mėgiamų prieskonių.
Masę permaišykite ir formuokite kotletukus. Kotletukus dėkite į riebalais
pateptą, gilesnį kepimo indą ir užpilkite pomidorų sultimis. Pomidorų sultis
galima pakeisti 2 šaukštais pomidorų pastos išmaišytos vandenyje. Šaukite į
iki 150 laipsnių pagal Celsijų įkaitintą orkaitę ir troškinkite apie 30-40 min.
Vis stebėkite ar pakanka skysčio, reikėtų, kad balandėliai būtų apsemti bent
iki pusės. Jeigu nugaruoja, tai galite įpilti paprasčiausio vandens. Tiekite
apibėrę žalumynais, su bulvėmis, grikiais ar kitu patinkančiu garnyru. Skanu
su grietine. Skanaus.

NAUDINGA ŽINOTI

Stebuklinga citrinos galia
Citrina, suteikianti gaivios rūgštelės jūsų gaminamiems patiekalams
ir gėrimams, gali būti nepaprastai
naudinga tiek puoselėjant grožį,
tiek buityje. Citrinoje esančios vaisių rūgštys turi stiprų antibakterinį
poveikį, o gaivus kvapas padeda
natūraliai atgaivinti aplinkos orą.
Taigi, kaip galima efektyviai panaudoti citriną ne tik virtuvėje? Metalas. Varis, žalvaris, chromas žvilgės
kaip nauji, jei patrinsite citrinos pusele – lengvai išvalysite nuosėdas vienu
brūkštelėjimu. Jei prieš tai perpjautą citrinos puselę pamirkysite druskoje,
efektas bus dar geresnis. Mikrobangų krosnelėje pašildžius picą, kukurūzų
spragėsius ar kopūstų troškinį, lieka nemalonus kvapas. Supjaustykite citriną
plonutėmis riekelėmis, sudėkite į dubenį, įpilkite karšto vandens, pastatykite
į krosnelę ir įjunkite stipriausiu režimu 1 minutei. Dušo kabinos sienelės ir
užuolaidos. Šioms greitai nešvarumus kaupiančioms vietoms valyti tikrai nebūtini stiprūs abrazyviniai chemikalai. Indai. Jei ką tik baigėsi indų ploviklis,
neskubėkite į parduotuvę pirkti naujo. Paimkite citriną, perpjaukite pusiau,
ant minkštimo užberkite truputį sodos ir darbuokitės tarsi kempine. Smarkiai
trinti nereikės. Skalbiniai. Jei kartu su skalbiamąja priemone įpilsite keletą
šaukštų šviežiai spaustų citrinos sulčių, jūsų skalbiniai maloniai kvepės švara. Langai. 4 arbatinius šaukštelius citrinos sulčių sumaišykite su 1 stikline
vandens ir turėsite gaiviai kvepiantį langų valiklis. Citrinų rūgštis suminkština
nešvarumus, šis valiklis nepaliks ant stiklo dryžių, vandens žymių. Pjaustymo
lentelė. Nuplaukite medinę pjaustymo lentelę vandeniu ir įtrinkite perpjautos
citrinos minkštimu, palikite 10 minučių ir, jei reikia, nuskalaukite (nebūtina).
Sunkiai išvalomos vietos. Sumaišykite šiek tiek citrinos sulčių su boru ir
pasidarykite pastos, trinkite šio gaiviai kvepiančio valiklio į tarpus vėliau
švariai nuplaukite vandeniu.
Šaltinis: Balsas.lt

MITYBA

Ciberžolė
Dažinė ciberžolė (Curcuma lot.) imbierinių šeimos daugiametis,
metro aukščio žolinis augalas. Augalas turi stambius ovalius lapus,
augančius tiesiai iš šakniastiebio.
Šakniastiebis mėsingas, su daug
ilgų šakelių. Ciberžolės tėvynė - Pietryčių Indija, kur ji auga natūraliai
ir vartojama kaip prieskonis arba puikus geltonas pigmentas.
Dėl šios savybės ciberžolė ilgą laiką buvo naudojama odai ir drabužiams
dažyti. Kaip prieskonis ciberžolė auginama Indijoje, Kambodžoje, Šri Lankoje, Indonezijoje, Kinijoje, Japonijoje, Filipinuose, Madagaskaro, Haičio
salose, kur dažnai lyja ir visus metus temperatūra siekia 20-30 C šilumos.
Ciberžolė naudojama kaip prieskonininis ir vaistinis augalas. Maistui vartojamos ciberžolės šaknys. Šakniastiebiuose yra 2-3 proc. eterinio aliejaus,
gerai riebaluose tirpstančio dažo kurkumino, krakmolo, dervos, gumiarabiko
ir riebalinio aliejaus. Ciberžolės šaknys nuvalomos, apiplikomos verdančiu
vandeniu, išdžiovinamos saulėje ir sumalamos. Gaunamas klasikinis geltonos
spalvos prieskonis, be kurio neįsivaizduojama daugelio Rytų šalių virtuvė.
Jo skonis - švelniai kartus, aitrus, kvapas - lengvas ir malonus. Ciberžolė
laikoma sandariame inde, kitaip greitai praranda aromatą.
Ciberžolė - viena iš sudedamųjų klasikinio indiško prieskonių mišinio
„curry“ dalis ir dažnai sudaro apie 25-50 proc. masės. Dėl savo ryškiai
geltonos spalvos ji dažnai naudojama ryžių, makaronų, daržovių patiekaluose bei padažuose. Puikiai tinka plovui pagardinti, ja skaninama mėsa,
trintos sriubos, salotos. Vakaruose ciberžolę naudoja paruoštų garstyčių
padažų, sviesto, margarino, sūrių, saldžių gėrimų, saldumynų, dažymui.
Ciberžole galima pakeisti ir labai brangų ir retą šafraną. Graži patiekalų
spalva gerina apetitą, skatina virškinimą, skrandžio sulčių išsiskyrimą.
Ciberžolė - ne tik prieskonis, bet ir gydomasis augalas. Ciberžolėje yra
kalcio, geležies, fosforo ir jodo, vitaminų C, B1, B2, B3.

VAIRAVIMAS TAMSOJE: KAIP PAGERINTI
MATOMUMĄ?
Trumpėjant dienoms iš namų
dažnai išvažiuojame dar ne visai
prašvitus, o sugrįžtame jau sutemus.
Nustatyta, kad net 90 proc. vairuotojo reakciją lemia geras matomumas,
tačiau sutemus suprastėja gylio suvokimas, spalvų skyrimas, regėjimo
aštrumas ir periferinis matymas.
Papildomas rizikos veiksnys vairuojant tamsoje yra amžius. 50 metų
amžiaus vairuotojui reikia dvigubai
daugiau šviesos, kad matytų taip pat
gerai, kaip 30-metis.
Kokie regėjimo sutrikimai gali
trukdyti vairuoti tamsiuoju paros
metu?
„Vairavimą tamsoje apsunkina
net ir nedidelio laipsnio refrakcijos
ydos, kurios dieną mums netrukdo
nekoreguojant regėjimo – trumparegystė, astigmatizmas, toliaregystė.
Taip pat įvairios tinklainės ligos, dėl
kurių sutrinka tamsinė adaptacija“,
– aiškina Medicinos diagnostikos
ir gydymo centro oftalmologė,
medicinos mokslų daktarė Dalia
Krivaitienė.
Pasak gydytojos, trumparegiams
ir toliaregiams vairuojant reikėtų
akinių ar lęšių, maksimaliai koreguojančių refrakcijos ydas.
Vairavimą tamsoje apsunkina
ir tinklainės ligos, kuriomis sergant nustatomas vištakumas, t. y.
bloga rega naktį, dar vadinama
naktiniu aklumu. Tai paveldimos
ar įgytos tinklainės degeneracijos,
pavyzdžiui, tinklainės pigmentinė
distrofija. Tokiais atvejais pablogėja
tinklainės nervinių ląstelių savybės,
lemiančios gebėjimą gerai matyti

tamsoje. Akies tinklainės adaptacija
tamsai nustatoma specialia įranga.
Deja, efektyvaus vištakumo gydymo
kol kas nėra.
Kokie lęšiai tinkamiausi?
D. Krivaitienė pataria vairuojant
tamsoje rinktis akinius su specialiomis dangomis, kurios sumažina arba
neutralizuoja šviesos atspindžius.
Atkreipkite dėmesį, kad vairuojant
prieblandoje, auštant ar sutemus
netinka progresiniai, fotochrominiai
lęšiai (tamsėjantys priklausomai nuo
apšvietimo). Nerekomenduojami ir
geltonos spalvos lęšiai. Jie pagerina
spalvinį kontrastą, o ne ryškumą.
Optikos salonų „Fielmann“ optometrijos specialistas Aivaras
Daukantas aiškina, kad bet kokia
akinių lęšio spalva yra filtras, ribojantis šviesos patekimą į akį
ir apsunkinantis akies gebėjimą
išskirti prastai apšviestus objektus.
Jo teigimu, gelsvai tonuotų akinių
šviesos pralaidumas paprastai būna
tik 70–90 proc. Tai reiškia, kad naktį
šviesos į akį patenka dar apie 20
proc. mažiau, taigi užuot padėjęs,
tonavimas tik trukdo.
Kita rimta problema vairuojant
naktį – akinamos priešais atvažiuojančių automobilių šviesos.
Automobilių žibintų šviesos spektre
dažnai intensyviausia yra mėlynoji
dalis. Geltoni lęšiai gali sumažinti
į akį patenkančios melsvos spalvos
intensyvumą, tačiau jie riboja ne
tik kitų, bet ir mūsų pačių automobilio šviesą. Dėl to vairuotojui dar
sunkiau išskirti apšviestus objektus
tamsoje.

Svarbios smulkmenos
Kartais žmonės nešioja akinius,
kurie regėjimą koreguoja ne visiškai
– šviesoje jų pakanka, o tamsoje gali
būti per silpni. „Net jeigu regėjimas
šviesoje yra geras, naktį dėl išsiplėtusio akies vyzdžio gali atsirasti
nedidelio laipsnio trumparegystė. Jau
esanti trumparegystė paprastai dar
šiek tiek padidėja. Todėl jei akiniai
per silpni, naktį dėl to gali kilti dar
daugiau problemų“, – įspėja optometrijos specialistas.
Kad automobilių šviesos vairuotojo
neklaidintų, būtina rinktis lęšius su
antirefleksine (neatspindinčia) danga.
Ji praskaidrina lęšį apie 10 proc. ir tai
yra ypač reikšmingas šviesos pralaidumo pagerėjimas esant prastam
apšvietimui. Svarbu, kad akinių lęšiai
būtų nesubraižyti, gerai nuvalyti,
primena A. Daukantas.
Dar vienas šviesos barjeras – automobilio stiklas. Dėl aerodinaminių
savybių priekinis automobilio langas
pasviręs apie 40–60 laipsnių kampu.
Jį gaminant dėl saugumo tarp dviejų
stiklo plokščių įterpiamas PVC
lakštas, dėl to šviesos pralaidumas
sumažėja apie 20 proc. Šviesos
nuostoliai dar didesni, jei stiklas
nešvarus ar turi kitų defektų. Svarbu
įsigyti kokybiškus valytuvus, valyti
ir žibintus.

PAŽINK SAVE

MOKSLININKAS PATEIKIA KELETĄ PAPRASTŲ
GUDRYBIŲ, PADĖSIANČIŲ PAGERINTI ATMINTĮ
Norite informaciją įsiminti ar
kažko išmokti greičiau ir ilgesniam
laikui? Mokslininkai nustatė neįtikėtinų veiksnių, kurie padeda arba
trukdo mums įsiminti.
Lietuvos sporto universiteto rektorius prof. Albertas Skurvydas
savo knygoje „Modernioji neuroreabilitacija. Judesių valdymas ir proto treniruotė“, kurią išleido leidykla
„Vitae Litera“, analizuodamas, kaip
išnaudoti neišsemiamas žmogiškų
smegenų galimybes reabilituojant
pacientus po insultų ir kitų traumų, pateikia daugybę patarimų ir
sveikiems žmonėms, norintiems
praplėsti savo galimybių ribas.
Pasirodo, paprastais mechaniniais
judesiais įmanoma lavinti savo
protą, ir atvirkščiai.
Ko išmokstame miegodami
Kaip teigiama knygoje, nervų
fiziologijoje atmintis skirstoma į
du tipus – procedūrinę ir deklaratyvią. Pagrindiniai skirtumai
tarp jų, kad procedūrinė atmintis
nepriklauso nuo psichologinės būsenos, ji formuojasi lėtai, susijusi
su mokymosi trukme, o deklaratyvi
atmintis priklauso nuo supratimo,
suvokimo, mąstymo. Deklaratyvi
atmintis susiformuoja greičiau nei
procedūrinė, tačiau procedūrinė
atmintis išlieka ilgiau.
Pagrindinis būdas, leidžiantis
formuotis procedūrinei atminčiai,
– tai sąlyginių refleksų atsiradimas.
Įdomu, kad mūsų atmintis veikia
netgi miego metu. Mat miegas
yra ne pasyvus, o aktyvus procesas. Viską, ko išmokstame per
dieną, užsifiksuoja miego metu, o
trumpos miego pertraukos leidžia

užfiksuoti atmintyje informaciją,
kad atlaisvintume vietos naujai.
Pastebėta, kad miego metu labiau
įsitvirtina deklaratyvi atmintis (t.
y. atmintis, kuri labiau priklauso
nuo mąstymo, dėmesio koncentracijos, emocijų) nei procedūrinė.
Pavyzdžiui, nakties miego metu
labiausiai „treniruojami“ judesiai,
kurie nepriklauso nuo raumenų
specifikos; dienos poilsio metu
labiau užsifiksuoja nuo raumenų
specifikos priklausomi judesiai.
Kodėl mokantis skirtingų dalykų būtina daryti 4 valandų
pertrauką
Knygoje teigiama, kad labai
svarbus deklaratyvios atminties
formavimosi etapas yra informacijos kodavimas, kuris priklauso nuo
informacijos prasmės ir jos ryšio su
ankstesne ir tvirtesne informacija.
Vienas labiausiai dabar tiriamų deklaratyvios atminties formavimosi
etapų – informacijos sutvirtinimas.
Pavyzdžiui, tyrinėjant judesių
mokymąsi nustatyta, kad kai po
vieno tipo judesių mokymosi seka
kito tipo judesiai, antrasis judesys
gali prislopinti pirmojo judesio
išmokimą ir atvirkščiai, pirmojo
judesio išmokimas gali trukdyti
kito judesio išmokimui. Kad visa
tai nevyktų, būtina ilga, geriausiai 4
val., pertrauka tarp šių dviejų etapų.
Smegenų veiklą skatina aerobiniai pratimai
„Yra paskaičiuota, kada mažiausiai dirba smegenys. Skaitant labai
aiškų arba visiškai neaiškų tekstą
įsijungia tik 5 proc. nervinių ląstelių, sprendžiant problemas pagal
pavyzdį – 5 proc., mėgdžiojant kitų

veiklą – 4 proc., aktyviai padedant
kitam asmeniui – 3 proc., nusirašinėjant – 1 proc., mokantis nematant
prasmės – 0,001 proc., mokantis
labai bijant arba smarkiai supykus
– 0,000000000001 proc. Taigi jei
jums viskas labai aišku, ką dabar
šneku, vadinasi, jūsų smegenys nedirba. Jei visiškai neaišku – taip pat
nedirba. Turi būti per vidurį – šiek
tiek aišku ir šiek tiek neaišku. Tuo
tarpu kai žmogus pats mąsto, smegenys dirba 99 proc.“, - pasakojo
biomedicinos specialistas.
Dar vienas įdomus dalykas, kad
gerokai padidina neuronų skaičių
smegenyse, vadinasi, pagerina jų
veiklą, aerobiniai pratimai: ėjimas,
jodinėjimas, bėgimas, aerobikos
šokiai, važiavimas dviračiu, irklavimas, plaukimas, slidinėjimas.
Taigi jeigu norime, kad smegenys
visą dieną išliktų aktyvios, nepamirškime sportuoti.
Medikas pripažino, kad šiuolaikiniai žmonės vis dažniau skundžiasi
atmintimi. Tiesą sakant, labai
retai galima sutikti žmogų, kuris
nesiskųstų savo atmintimi, net jei
kitiems atrodo, kad ji puiki.
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AUTONAUJIENOS

VILNIUJE PARODYTAS NAUJASIS „MERCEDES- Dykumos plinta po pasaulį: kasmet
prarandamos dvi Lietuvos
BENZ“ S-KLASĖS KUPĖ
„Mercedes-Benz“ atstovai Lietuvoje sulaukė vieno gražiausių pastarųjų
metų modelio – naujojo S-klasės kupė. Šis elegantiškas ir galingas automobilis pristatytas penktadienį vakare Vilniuje.
Viena didžiausių S-klasės kupė technologinių naujienų – sistema, kuri
pakreipia automobilį posūkiuose. Papildomos įrangos sąraše pirkėjai ras
ir pasiūlymą užsisakyti 47 Swarovskio kristalus, kurie puošia priekinius
automobilio žibintus.
S klasės kupė variklių pasiūlą sudaro du galios šaltiniai. „S 500 4MATIC
Coupe“ turės 4.7 l darbinio tūrio variklį, pasiekiantį 455 AG, maksimalus jo
sukimo momentas yra 700 Nm (esant 1800–3500 aps./min.). Iš vietos iki 100 km/val. ši versija įsibėgėja per 4,6 sek.
„S 63 AMG“ bus dar galingesnis – jis aprūpintas 5,5 l darbinio tūrio biturbovarikliu. Didžiausia jo galia – 585 AG,
o maksimalus sukimo momentas – net 900 Nm (esant 2250–3750 aps./min). Šis modelis iki 100 km/val. pagreitėja
per 3,9 sek.

Dykumėjimas yra vienas didžiausių
šių laikų aplinkos iššūkių. Taip sako
VU Gamtos mokslų fakulteto Geologijos ir minerologijos katedros vedėjas
prof. Petras Šinkūnas. Jungtinių Tautų
(JT) skaičiavimais, šis procesas kasmet
pasiglemžia teritoriją, lygią bent dviem
Lietuvoms.
2013 m. JT paskelbto tyrimo duomenimis, prieš maždaug 20 metų dykumėjimo pavojuje buvo 110 pasaulio šalių, o dabar jų skaičius išaugo iki 168.
Degradacijos apimtų dirvų teritorijose gyvena milijardas (kai kuriose šaltiniuose – 2 mlrd. aut. past.) žmonių. Dykumėjimas ir sausra maisto pramonėje
per metus padaro bent 490 mlrd. JAV dolerių nuostolių.

„ŠKODA“ VILNIUJE STATO NAUJĄ AUTOMOBILIŲ Laboratorijoje sukurtos vėžį žudančios
kamieninės ląstelės
SALONĄ
„Škoda“ atstovai Vilniuje investuoja į naują automobilių pardavimo
ir techninės priežiūros centrą. Naujasis čekiškų automobilių salonas
iškils Gariūnų g., tačiau ir toliau veiks dabartinis, įsikūręs Geležinio
Vilko g., rašo „Verslo žinios“.
Bendras naujo automobilių centro plotas bus 4 000 kvadratinių metrų.
Įmonės ARX vadovas Česlovas Antonovičius nurodo, kad investicijos
į šį projektą sieks bent 15 mln. Lt be PVM.
DELFI primena, kad spalį Vilniuje naują saloną atidarė ir „Volkswagen“ atstovai. Kitąmet įkurtuves naujame centre sostinėje planuoja ir
„Porsche“ pardavėjai.

JAPONAI AUTOMOBILIO KĖBULĄ PAVERTĖ
„PERMATOMU“
Japonų mokslininkai pademonstravo naują technologiją, kuri leidžia vairuotojui matyti viską, kas dedasi aplink automobilį, kadangi automobilio kėbulas
paverstas „permatomu“, rašo „Slashgear“.
Įdiegta sistema naudoja kameras, kurios išdėstytos paleis automobilio perimetrą, taip pat kompiuterį, kuris apdoroja iš kamerų gaunamą vaizdą, ir specialią projekcinę sistemą. Pastaroji sudaryta iš tradicinio projektoriaus, pusiau
permatomo veidrodžio ir ypatingo ekrano su retroflektyviniais elementais (jie
atspindi krentančius spindulius į visiškai priešingą pusę).
Šiuo metu sistema yra dar eksperimentinė. Ji jau išbandyta pasitelkus automobilį Toyota Prius. Teigiama, jog jei
technologija būtų modifikuota, ji galėtų veikti net tuomet, jei salone šalia vairuotojo arba už jo sėdėtų keleiviai.

„AUDI“ ATNAUJINO PADIDINTO PRAVAŽUMO Q3
MODELĮ
Pasirodęs 2011-ųjų rudenį, „Audi Q3“ tapo vienu iš sėkmingiausių šio
Vokietijos gamintojo modelių. Tačiau metai greitai bėga ir ateina laikas
modernizacijai. „Audi“ dabar pristato atnaujintus bazinį Q3 ir padidintos
galios Q3 RS.
„Audi Q3“ dizainas dabar praturtintas keletu naujų štrichų. Atnaujinta išorė
atkartoja dabartinės kėbulų mados tendencijas bet kokio tipo kėbulą daryti
vizualiai panašų į kupė. Iš tiesų, Audi Q3 išvaizdoje išryškėjo keletas kupė
bruožų, prie kurių harmoningai dera modelio vizitine kortele jau tapusios
būdingos formos masyvios bagažinės durelės. Priekinėje ir galinėje dalyje
dominuoja automobilio plotį įdomiai pabrėžiančios novatoriškos horizontalios linijos. Mėgstantiems suasmenintus
modelius siūlomi du nauji išorės apdailos paketai : jau tradiciniu tapęs „S line“ sportinis išorės apdailos paketas ir
prabangos bruožų suteikiantis „Audi exclusive“ išorės apdailos paketas.
Šaltinis: Delfi.lt

TEMA

AKUMULIATORIUS: KAIP APSAUGOTI
AUTOMOBILIO „ACHILO KULNĄ“ ŽIEMĄ
Dabartiniuose automobiliuose
dažniausiai naudojamos švino
rūgštinės akumuliatorių baterijos.
Jos sudarytos iš šešių sekcijų.
Vienos sekcijos arba kitaip – celės
įtampa turėtų būti apie 2 voltus, o
visos akumuliatoriaus baterijos –
12 voltų.
„Klimato sąlygų įsikišimo ir temperatūrų svyravimo mes išvengti
negalime, tačiau prižiūrėti akumuliatorių mums niekas nedraudžia.
Reikėtų vengti trumpalaikių ir ilgalaikių iškrovų ir didelių perkrovų.
Taip pat akumuliatorius automobilyje turėtų būti gerai įtvirtintas,
švarus, sausas. Visi šie veiksniai
didina srovės nutekėjimą ir mažina
baterijos patikimumą. Reikia apžiūrėti ar ant akumuliatoriaus polių
bei gnybtų nėra korozijos židinių“
– pasakojo Arvidas Basakirskas
Ar akumuliatorius yra maksima-

liai įkrautas, ar jį reikia papildomai
pakrauti, nesunkiai gali nustatyti
tie vairuotojai, kurių automobilių
baterijos turi indikatorius. Dabar
lemputes, rodančias apie įkrovimo
lygį, turi beveik visi akumuliatoriai.
Jei indikatorius dega žaliai – baterija įkrauta. Jei šviesa blanki arba jos
visai nematyti – akumuliatorius jau
praradęs apie 40 procentų galios.
Važinėjant žiemą ir dar trumpais
atstumais generatorius akumuliatoriaus pakankamai įkrauti nesugeba. Nepaisant to, kad visą parą
privalome važiuoti įjungę šviesas,
energiją eikvoja ir galinio stiklo ar
veidrodėlių šildymas.
Jeigu automobilis kuriasi sunkiai, specialistai rekomenduoja po
kiekvieno nesėkmingo bandymo
padaryti maždaug minutės pertrauką. Beje, nesėkmingas bandymas
paleisti variklį neturėtų trukti ilgiau

Mokslininkai iš Harvardo medicinos mokyklos surado būdą, kaip kamienines ląsteles
paversti naikinimo mašinomis, žudančiomis
vėžines ląsteles.
Atlikę eksperimentus su pelėmis, mokslininkai genetiškai modifikavo kamienines ląsteles,
kurios gamina ir išskiria toksinus, žudančius
tik smegenų auglį – kitos organizmo ląstelės ar
pačios kamieninės ląstelės nenukenčia.
Tyrimas, išspausdintas žurnale „Stem Cells“,
buvo bendras mokslininkų iš Masačusetso ligoninės ir Harvardo kamieninių
ląstelių instituto tyrėjų projektas. Daugelį metų jie ieškojo kamieninėmis ląstelėmis pagrįstos terapijos, kuri galėtų naikinti tik vėžines ląsteles ir jokių kitų.

4 kilogramai aukso už važinėjimą
metro
Dubajaus valdžia dovanoja 4 kilogramus aukso už automobilio atsisakymą ir naudojimąsi visuomeniniu
transportu.
Visuomeninio transporto dienos
šventimo proga (lapkričio 1 d.) Dubajaus transporto valdžia pažadėjo
padovanoti keturių kilogramų gryno
aukso luitą už asmeninio transporto
atsisakymą. Apie tai šeštadienį, rugsėjo 25 d. pranešė BBC naujienų tarnyba.
Kaip pažymi agentūra, valdininkai tokiu būdu nori paskatinti žmones
atsisakyti asmeninių automobilių naudojimo. Per savaitę aukso luitas ir kiti
vertingi prizai, kurių bendra vertė 272 tūkstančiai dolerių, bus išlošti loterijoje,
kurioje galės dalyvauti tik turintys nuolatinį visuomeninio transporto bilietą.
Visuomeniniu transportu Dubajuje naudojasi viso labo 13 % gyventojų.

Informacija nuotoliniu būdu
perduota iš smegenų į smegenis
JAV mokslininkai atliko eksperimentą, kurio metu šešių dalyvių smegenis
nuotoliniu būdu sujungė į poras. Tai
vienam iš poroje esančių žmonių leido
akimirką valdyti kito žmogaus judesius
vien mintimis. Šis tyrimas – jau antras
panašaus pobūdžio mokslininkų komandos darbas. Pirmą kartą prieš metus
tyrėjai iš JAV parodė, kad impulsus iš
smegenų į smegenis galima perduoti nuotoliniu būdu, o dabar priartino tyrimą
prie pritaikymo praktikoje, rašo „Sciencealert.au“.
Eksperimento metu mokslininkai signalus iš vieno žmogaus smegenų į kitas
perdavė naudodami internetą.

Iškasta „jūrų pabaisa“ užbaigė
gyvybės evoliucijos dėlionę
nei 10 ar 15 sekundžių.
Į akumuliatorių galima pilti ir
distiliuotą vandenį. Jo galite įsigyti
tiek automobilių dalimis prekiaujančiose parduotuvėse, tiek degalinėse. Būtų idealiausia, jei lentynose
rastumėte ir tikro elektrolito, skirto
būtent akumuliatorių papildymui.
Automobilyje reikia naudoti tokius akumuliatorius, kokius numatė
gamintojas. Nederėtų eksperimentuoti. Jei jūsų kantrybė „žaidžiant“
su senu akumuliatoriumi jau trūko,
patariame į ką atkreipti dėmesį
perkant naują bateriją.

Mokslininkai rado tai, ko ieškojo ištisus dešimtmečius.
Jiems pavyko iškasti pirmąją ichtiozauro-amfibijos fosiliją, kuri užpildė didelę supratimo apie
gyvūnų evoliuciją spragą.
Paleontologai jau seniai žinojo, kad ichtiozaurai – į delfinus panašios „jūrų pabaisos“ gyveno
maždaug prieš 250 milijonų metų ir vėliau
evoliucionavo į sausumoje gyvenusius roplius.
Tačiau nebuvo rasta nė viena liekana tarpinio
padaro, kuris jau būtų prisitaikęs ropoti žeme, bet taip pat dar galėtų gyventi
ir vandenyje. „Pagaliau mes turime fosiliją, kuri įrodo šį perėjimą“, – teigia
Žemės ir planetų mokslų katedros Kalifornijos universitete profesorius Ryosuke Motani. Kartu su tarptautine mokslininkų komanda jis šį atradimą padarė
Kinijoje Anhui provincijoje.
Šaltinis: Technologijos.lt

PIRMADIENIS, LAPKRIÈIO 17 D.

SEKMADIENIS,, LAPKRIÈIO 16

D.

ÐEÐTADIENIS,, LAPKRIÈIO 15 D.

Lapkričio 15 d. - lapkričio 21 d.

05:25 Gimtoji þemë. (k.)
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. (k.)
11:30 Lietuva gali. (k.)
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Istorijos detektyvai.
14:00 Duokit ðansà. (k.)
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Gyvenimas. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:30 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Tautos balsas. (k.)
21:45 Futbolas. Europos
èempionato atranka.
Ðveicarija - Lietuva.
23:45 Europos futbolo
èempionato atrankos
rungtyniø apþvalga.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Kultûrø kryþkelë.
10:15 Kelias.
10:30 Keliaukim!
11:00 Arti. Toli. (k.)
11:45 Þinios. Ukraina.
12:00 Maþøjø þvaigþdþiø
valanda.
12:45 Vaikø klubas.
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Amþinai graþi
suknelë.
14:30 Lietuvos
nacionalinio dramos
teatro 75-meèiui.
16:45 Mokslo sriuba. (k.)
17:00 Lietuviø
dokumentika. (k.)
18:00 Þinios .
18:15 Vilniaus Ðv.
Pranciðkaus Asyþieèio
(Bernardinø) parapijos
200 metø jubiliejui.
(k.)
19:10 Muzika gyvai.
20:30 Kelias á laimæ 2.
21:30 Karsto uola.
23:00 Panorama. (k.)
23:30 Jono Meko filmø
retrospektyva.
00:50 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
01:20 Programos pabaiga.

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 Nepaprasta
komanda.
19:05 ROMANTIKA Inga
Lindstrom.
Vidurvasario tango.
21:00 NemaRUS kinas.
Muðkietininkai po
dvideðimties metø.
22:30 Atpildas.
00:40 Sekso magistrai.
01:35 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 KINO PUSRYÈIAI
Netikðunis.
11:30 Þiedø valdovas.
Þiedo brolija.
14:45 Didingasis amþius.
16:35 Dvideðimt minuèiø.
17:30 Dvideðimt minuèiø.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Skûbis Dû 2. Monstrai
iðlaisvinti.
20:50 Kelionë á Þemës
centrà.
22:40 Praþûtinga audra.
01:10 Norim dar! Su
Radistais.
02:55 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 Parðelio filmas.
13:00 Trys vyrai ir maþoji
dama.
15:05 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 Garfildas.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
20:40 Dantukø fëja 2.
22:25 Rytoj, kai prasidëjo
karas.
00:40 Auklë.
02:20 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 Lietuvos vilkikø
tempimo 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
Tamsos baikeris.
23:10 AÐTRUS KINAS
Nakvynës namai 2.
00:10 Farai.
00:40 Prokurorø
patikrinimas.
01:45 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.

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
Robinas Hudas.
09:25 Aivenhas.
09:50 Premjera. Èaplinas.
10:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
10:30 Gustavo
enciklopedija.
11:00 Ðv. Miðios. Didieji
Gailestingumo
Motinos atlaidai.
12:30 Pasaulio
dokumentika.
13:10 Puaro 10.
15:00 Pragaiðtingas karas.
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas.
Klaipëdos „Neptûnas"
- Panevëþio
„Lietkabelis".
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
18:30 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
21:00 Auksinis balsas.
23:30 Legendos.

08:05 Dainø dainelë
2014.
09:30 Amþinai graþi
suknelë. (k.)
10:00 Septynios Kauno
dienos.
10:30 Didþioji Lietuva.
Lietuviø kalbos
istorija. (k.)
11:00 Kasdienybës
aitvarai.
11:45 Þinios. Ukraina.
12:00 Maþøjø þvaigþdþiø
valanda.
12:45 Linksmoji knyga.
13:10 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio
mintys.
14:30 Piotras Èaikovskis.
Opera "Pikø dama".
17:10 Vinco Kudirkos
115-ioms mirties
metinëms.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 ...formatas. (k.)
19:00 Ðiuolaikiniø lietuviø
autoriø knygos.
19:40 Kraujo duktë.
21:15 Laiko þenklai.
22:10 Nacionaliniai
Kristijono Donelaièio
metø skaitymai.
23:00 Panorama. (k.)
23:25 Sportas. (k.)
23:28 Orai. (k.)
23:30 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:30 Koncertas.

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.
Áðaldytas laike.
20:00 Nustebink mane.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Inspektorius Dþordþas
Dþentlis. Mirtis po
þeme.
22:45 Baimës álanka.
00:40 Nustebink mane.
01:35 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 KINO PUSRYÈIAI
Troðkimø akmuo.
11:50 Naèas Libras.
13:40 Mano puikioji
auklë.
14:15 Mano puikioji
auklë.
14:50 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.
21:35 PREMJERA
Pasaulinë invazija.
Mûðis dël Los
Andþelo.
23:55 Saulëlydis.
Brëkðtantis vëjas.
01:30 Kunigas.
03:05 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 Sinbadas. Septyniø
jûrø legenda.
13:05 Urmu pigiau.
15:05 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 Operacija
„Skyfall“.
00:25 Kerðytojas.
02:20 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. Pavojingi
susitikimai.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Brolis uþ brolá.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Rosamunde Pilcher.
Garbës klausimas.
21:00 Grubus þaidimas.
22:00 Grubus þaidimas.
23:00 Kerðtas uþ Andþelà.
01:00 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!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Ðokis hiphopo
ritmu. Revoliucija.
21:00 Bobo uþkandinë.
21:30 Bobo uþkandinë.
22:00 Dþo.
23:00 24 valandos.
00:00 Ðokis hiphopo
ritmu 2. Gatvës.
02:00 Programos pabaiga.

05:35 Nusikaltimas ir
bausmë.
06:10 Ðeima- jëga!
07:40 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:45 Kitoks pokalbis.
09:45 Pradëk nuo savæs.
09:50 Namø daktaras.
10:25 Vantos lapas.
11:00 Ðiandien kimba.
11:30 Giriø takais.
12:00 VMG kulinarinis
þurnalas.
13:00 "Èiapajevas. Aistra
gyventi".
14:10 "Mikropasauliai".
15:00 Europos karatë
èempionatas 2014 m.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Mikropasauliai".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Ðeima- jëga!
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Laukiniø kaèiø
nuotykiai".
20:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 Kaimo diena.
21:33 "24/7".
22:30 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:30 "Paramedikai".
01:50 "24/7".

05:20 Teisë þinoti. (k.)
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas
14.
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.
16:05 Komisaras Reksas
14.
17:10 Premjera. Didysis
Gregas 3.
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 Pragaiðtingas karas.
01:00 Senis.
02:00 Laba diena,
Lietuva. (k.)

08:05 Nacionaliniai
Kristijono Donelaièio
metø skaitymai. (k.)
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Ðventadienio
mintys.
12:15 Muzika gyvai.
13:35 Ðiuolaikiniø lietuviø
autoriø knygos. (k.)
14:20 Kraujo duktë.
16:00 Gimtoji þemë.
16:25 Giriø horizontai.
16:50 Kaimo akademija.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:30 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Durys atsidaro.
20:15 Poetës Salomëjos
Nëries 110-osioms
gimimo metinëms.
20:30 Kultûra.
20:45 2014-ieji - Teatrø
metai.
21:30 Paryþiaus mokyklos
dailininkai ið
Baltarusijos.
22:00 "Niagaros" motelis.
23:30 Kultûra +. (k.)
00:00 Panorama.(k.)
00:30 Dëmesio centre.
(k.)

06:45 Dienos programa.
06:50 Keksiukø karai.
07:45 Nugalëtoja.
08:10 Didysis filmukø
ðou.
08:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
09:00 Zoro.
09:25 Antinas Gudruolis.
09:50 Kapitono Vrungelio
nuotykiai.
10:00 Kapitono Vrungelio
nuotykiai.
10:15 Linksmieji þvëreliai.
10:45 Karadajus.
11:40 Toks gyvenimas.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas
gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Viengungis.
16:30 Linksmieji þvëreliai.
17:00 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë.
20:05 Karadajus.
21:00 Ir kaip ji viskà
suspëja?
22:40 Slapti reikalai.
23:35 Begëdis.
00:20 Goko stiliaus
paslaptys.
01:20 Programos pabaiga.

06:30 Dienos programa.
06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris II.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Kelionë á Þemës
centrà.
10:40 Skûbis Dû 2.
Monstrai iðlaisvinti.
12:30 Tomo ir Dþerio
pasakos.
12:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:25 Ogis ir tarakonai.
13:35 Benas Tenas.
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 Agentai.
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 Urmu pigiau.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
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 Iðdavystë.
00:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
01:10 Skandalas.
02:00 Daktaras Hausas.
02:50 Programos pabaiga.

06:00 Sveikatos ABC
televitrina.
06:45 Gamta ið arti.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Ekstrasensø mûðis.
09:00 Brolis uþ brolá.
10:00 Brolis uþ brolá.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Jokiø kliûèiø.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
18:55 Detektyvë
Dþonson.
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Ouðeno dvyliktukas.
23:55 Sostø karai.
01:00 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Kobra 11.
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 2. Kruvini
Teksaso pinigai.
00:50 CSI kriminalistai.
01:40 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
02:40 Programos pabaiga.

05:15 Reporteris.
05:45 Lietuva tiesiogiai.
06:15 "Mikropasauliai".
07:25 Namø daktaras.
07:55 Vantos lapas.
08:25 Giriø takais.
08:55 Ðiandien kimba.
09:30 Kitoks pokalbis.
Sveèiuose K.
Zvonkuvienë.
10:30 Nuoga tiesa.
11:30 Pasaulis X. "XXI a.
nuþiûrëjimai ir
juodosios magijos
praþûtingi ritualai."
12:30 "24/7".
13:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
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 "Sukèius".
19:55 "Kulinaras".
20:55 VMG sala.
21:00 Nuoga tiesa.
22:00 Reporteris.
22:50 Pasaulis X. "XXI a.
nuþiûrëjimai ir
juodosios magijos
praþûtingi ritualai."
23:50 "Dingæs pasaulis".
00:50 VMG sala.

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.
19:00 Ðokis hiphopo
ritmu 2. Gatvës.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Dþo.
23:00 24 valandos.
00:00 Perþengta riba.
02:00 Programos pabaiga.

05:30 VMG kulinarinis
þurnalas.
06:10 Gamtos pasaulis.
06:30 "Keisèiausi gamtos
reiðkiniai". Dokumentinis serialas.
07:25 Programa.
07:29 TV parduotuvë.
07:45 Premjera.
"Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:55 Didysis pasivaikðèiojimas.
10:00 VMG kulinarinis
þurnalas.
11:00 Spàstai tëèiui.
12:25 "Vangelija".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Mikropasauliai".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:30 "Laukiniø kaèiø
nuotykiai".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
00:25 "Mirusios dukterys".
03:10 Didysis pasivaikðèiojimas.
03:50 "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 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 k. butà Kæstuèio g. 20
(I a., 33 kv. m, 45 000
Lt. Renovuotas namas.
Plastikiniai langai, ðarvuotos durys, tvarkingas
kiemas. Maþi mokesèiai,
ðiltas). Jurbarkas, tel. 8 699
10 454.
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.
1,5 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.
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2 k. butà (II a., 51 kv. m,
mûrinis, ðiltas, po kapitalinio remonto. Yra balkonas, rûsys. Galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 685 00 647.

3 k. butà centre, Dariaus ir
Gireno g. (V a. plastikiniai
langai, balkonas, ðarvuotos
durys). Kaina sutartinë. Tel.
8 698 31 889.

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.

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.

2 k. butà Gedimino g. (I
a., labai geras remontas,
signalizacija, draudimas, su
baldais, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 699 56 414.
2 k. butà K. Donelaièio (V
a., 52 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, su prieðkambariu.
Kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 614 36 88.
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, apðildytos 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 24463.
2 k. butà Kæstuèio g. 14-29
(II a., 52 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 65 000 Lt. Labai
ðiltas vidinis butas, padarytas kapitalinis remontas).
Jurbarkas, tel. 8 685 00 647.
2 k. butà Smalininkuose (I
a., 36 kv. m, mûrinis, 25 000
Lt, miestelio centre, daliniai patogumai, pagalbiniai
pastatai, ðalia parduotuvës,
mokykla, autobusø stotelë).
Jurbarkas, tel. 8 685 00 647.
3 k. butà Algirdo g. 14 (III
a., butas apðiltintas ið vidaus,
pigûs mokesèiai, tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8 604
03 432.
3 k. butà Birutës g. Jurbarkas,
tel. 8 614 41 938.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos medinës durys, virtuvëje normalus remontas, 70 000 Lt).
Jurbarkas, tel. +370 644
76 494.

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, 75 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 612 70 770.
4 k. butà Parko g.,
Smalininkuose (II a. ið V,
72 kv. m, pilnai árengtas).
Tel. 8 655 58 757.
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.
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, ðildomas
kietuoju kuru, miesto
komunikacijos, mûrinis ûkinis pastatas, 19 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 150 999 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas, 6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlys, trifazis, iðasfaltuotas privaþiavimas). Jurbarkas, tel. 8 685
84 670.
Namà miesto centre (medinis, visos miesto komunikacijos, internetas, VIASAT, ðildomas visokiu kietuoju kuru,
centrinis ðildymas, renovuotas vidus, sutvarkyta aplinka,
13,52 a, galima statyti dar
vienà namà, 49 900 Eur/ 165
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 672
20 975.
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.
Namelá (mûrinis, 32 kv.
m, yra rûsys, 12 a þemës,
vandentiekis). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.
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.
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Sklypà A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 50 000 Lt. Sklypas ramioje vietoje, prie Kalnënø
uosto, miðko. Namø valda
- 15 a). Jurbarkas, tel. 8
656 88 332.
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, netoli Nemunas,
eþeras ir miðkas, 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 a
þemës, 2-jø aukðtø mûrinis
namelis su rûsiu, terasa
ir balkonu 56 m2, viduje
þidinys, krosnis). Jurbarkas,
tel. 8 620 96 060.
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 Skirsnemunës sen.
su 2,4 ha þemës arba be jos
(yra didelis ûkinis pastatas). Jurbarko r., tel. 8 602
78 450.
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.
Þemës - miðko sklypas
Smalininkuose (prie
Nemuno, 2 ha, 36 000 Lt).
Tel. 8 685 31 383.
Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41
arai, yra visos komunikacijos, 34 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 644 76 494.
Þemës sklypà (11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 675 37 290.
Þemës sklypà (15 arø,
namo statybai, 1 a - 4 000
Lt). Jurbarkas, tel.: 8 655
63 653, 8 655 07 611.
Þemës sklypà Dainiø g. (17
arø, tinkamas statybai, yra
komunikacijos, 60 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 658 83 162.

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

Þemës sklypà Jurbarko
r. (þemës ûkio paskirties
7,6 ha sklypas, jame 1,5 ha
miðkas). Jurbarkas, tel. 8
691 60 581.

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.

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.

n u o m o j a

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Þemaitës g. 29
(III a.). Jurbarkas, tel. 8
699 03 525.

Sodybà gyvenvietëje, Ðakiø
r. 7 km Jurbarko (kaina
sutartinë). Tel. 8 620 55 756.

3 k. butà Kæstuèio g.
Jurbarkas, tel. 8 620 48 009.
Iðnuomoja kambará
dirbanèiam þmogui arba
ðeimai 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.).

Kaune ir rajone
p a r d u o d a

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.

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

Miðkà Burbiðkiø k. (1,5 ha) ir
þemæ (þemës ûkio paskirties,
3 ha) viename plote. Ðilalës
r., tel. 8 656 24 052.

Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà A. Mackevièiaus
g. 29 (II a., 50,04 kv. m,
renovuotas namas, reikalingas remontas, 75 000 Lt).
Kelmë, tel. 8 620 81 374.

2 k. butà (I a., 65 kv. m, blokinis, 70 000 Lt). Parduodu 2
kambariø butà Geleþinkelio
g. (V a. blokinis namas, I
a., 65,74 kv. m bendr. pl., 2
balkonai. Butas sudidþiuoju
prieðkambariu). Ðilutë, tel. 8
650 89 913.

Kituose miestuose ir
rajonuose
n u o m o j a
Iðnuomoja 1 k. butà (V a.).
Tel. 8 656 25 538.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Skubiai 1,5 kambario butà
Priestoèio g. 14 (30 kv. m,
atskiri kambariai, dviejø
aukðtø plytinis namas, 2
aukðtas, aukðte tik po vienà butà, uþdaras kiemas,
125 000 Lt, 36 203 Eur).
Klaipëda, tel. 8 605 20 509.
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 (uþstatytas bankui,
370 kv. m arba jo dalis.
Pradþiai SKUBIAI reikalinga ne maþiau 150 000 Lt.
Siûlyti dalinio arba galutinio namo iðpirkimo, pinigø
skolinimo ar kitokius investavimo variantus). Tel.
8 645 92 641.

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.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

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

NAMÀ Vydûno g. 56 A
(10 arø, visos
komunikacijos, garaþas,
ðildomas kietuoju kuru).
Jurbarkas,
tel. 8 638 55 895.

1 k. butà Þemaitës g. (IV a.,
suremontuotas, 65 000 Lt).
Tel. 8 614 66 504.
1 k. butà (I a., visi patogumai,
vietinis ðildymas, atskiras
áëjimas, yra þemës). Tauragë,
tel. 8 670 04 207.
1 k. butà (II a., 23 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, 35 000
Lt. Butas suremontuotas,
kûrenamas krosnimi, labai
ðiltas. Yra balkonas, rûsys,
malkinë. Galimybë ásivesti
komunikacijas). Tauragë, tel.
8 685 21 831.
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 (II a., 32 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 45 000
Lt, didelis balkonas, virtuvë
atskirai, su visais baldais) J.
Tumo-Vaiþganto g. 124-23.
Tauragë, tel. 8 606 91 438.
1 k. butà Vytauto g. 88 (II a.,
III aukðtø name, mûrinis, 60
000 Lt, renovuotas namas).
Tauragë, tel. 8 650 55 016.
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.
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 be patogumø (plastikiniai langai, tvarkingas, yra
rûsys, 25 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 679 52 246.
1 kambará (bendrabutyje,
9 000 Lt), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 654 06 971.
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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 kambará Vytauto g. 85
(bendrabutyje, 15 kv. m,
10 000 Lt). Tauragë, tel. 8
690 34 396.
1,5 k. butà Laukesoje (skubiai, nebrangiai, 13 000
Lt). Tauragës r., tel. 8 671
62 147.
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.

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

2 k. butà (II a,. 50 kv. m, á
pietø pusæ, ekonomiðkas, su
parketu, 2 rûsiai, ramioje,
graþioje vietoje, Moksleiviø
al., 90 000 Lt). Tauragë, tel.
8 650 67 560.
2 k. butà (V a.). Tauragë, tel.
8 689 35 279.
2 k. butà Baþnyèiø g. 9 (V
a., 39 kv. m, nepereinami
kambariai, ðiltas, ðviesus, 96
000 Lt). Tauragë, tel. 8 613
72 455.
2 k. butà 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, vis 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 MSV (V a., ðalia
mokykla, darþelis, parduotuvë, netoli prekybos centras,
graþus vaizdas, netoli upë
Jûra). Tauragë, tel. 8 652
14 640.
2 k. butà SKUBIAI
Skaudvilëje (I a., plytinis
namas, 10 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 647 77 125.
2 k. butà Tauragës Dvare
(II a., suremontuotas, su
nuosavu ðildymu, galima
iðsimokëti). 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 Vytauto g. 76 (IV
a., bendrabuèio tipo, virð
„Migdulës“ vaistinës, galima
su baldais, tvarkingas, yra
rûsys, 50 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685
87 894.
2 k. butà Vytauto g. 77.
Tauragë, tel.: 8 446 51 472, 8
614 00 680.
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
„Maxima“ 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. butà (I a., geroje vietoje,
bute atliktas graþus euro
remontas, 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.
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14 Lt/4,05 Eur.

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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (mûrinis namas, miesto
centre, 68 kv. m, dalinai
renovuotas). Tauragë, tel. 8
685 75 961.
3 k. butà Gedimino g. (III
a., tvarkingas, mûriniame
name, 66 kv. m, 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 Miðko g. (III a., 64
kv. m, blokinis, 100 000 Lt,
vidurinis, tvarkingas, ðiltas,
gera vieta, árengta aikðtelë
automobiliams). Tauragë,
tel. 8 606 02 026.
3 k. butà Vytauto g. 75-4
(renovuotame name).
Tauragë, tel. 8 687 90 906.
3 k. butà Ateities take (III
a., 63 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
135 000 Lt. Remontas, ðarvo
durys, plastikiniai langai).
Tauragë, tel. 8 699 67 133.
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.
Galvijø fermos pastatus 8 km
nuo Tauragës (su visa áranga,
tvarkinga aplinka, yra patogios gyvenamosios patalpos,
5 ha þemës, 72 500 EUR).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Garaþà „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.
Gretimus þemës sklypus
namø statybai (du po 17,5 a,
vienas 35 a, esantys miesto
plëtros zonoje, 0,5 km nuo
Tauragës miesto ribos, yra
detalus planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas, elektra, 1 a - 3 000
Lt). Tel.: 8 616 56 577, 8 687
36 507.

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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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 Vydûno g. 19 (350
000 Lt). Namà Laukø g. 8
(miesto komunikacijos, 250
000 Lt). Tauragë, tel. 8 608
31 824.

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 Aukðtaièiø g. 25 (130
kv. m, II a., mûrinis, 225 000
Lt, ramioje vietoje. Netoli
IKI ir NORFA parduotuvës. Ðildymas kietuoju kuru
ir dyzelinu. Du garaþai).
Tauragë, tel. 8 699 12 663.

Namà Berþës g. (2004 m.
statybos, mûrinis, apðiltintas, 16 arø þemës, ûkinis
pastatas, 2 garaþai, miesto
vandentiekis, kanalizacija,
450 000 Lt). Tauragë, tel. 8
685 49 190.
Namà Jovaruose (grybo formos, 200 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 616 28 316.
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.
Namà miesto centre, Dariaus
ir Girëno g. (daliniai remontai). Tauragë, tel. 8 633
89 782.
Namà Nemuno g. 4 (2003
m. statybos, 12 arø sklypas,
nebaigtas árengti, kiemas
trinkelëmis, tvora). Tauragë,
tel. 8 652 03 441.
Namà Santakos g. 4 (naujai
pastatytas, miesto komunikacijos, be vidaus apdailos). Tauragë, tel. 8 638 58
965.
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.
Medinio namo II a. T.
Ivanausko g. 11 (32,66 kv. m,
atskiras áëjimas, kapitalinis
remontas, plastikiniai langai,
naujas apðiltintas stogas,
miesto komunikacijos, nauja
krosnis, centras, 50 000 Lt),
galima iðsimokëtinai. Tel. 8
655 71 191.
Miðkà 2,60 ha Pagramanèio
regioniniame parke. Tel. 8
622 32 173.
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 1,5 aukðto (7,8
arai þemës, garaþas, ûkinis).
Sodà Joniðkëje „Dobilo“
bendrijoje (8 arai þemës,
tvenkinys, prie upelio, vaismedþiai). Tauragë, tel. 8 658
35 232.

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 P. Ðemetos g. 19 (gera
vieta, 12 arø sklypas, miesto
komunikacijos, vietinis ðildymas, didelis ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 652 03 442.
Namà Taikos g. 8 (reikalingas remontas, 110 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel.
8 682 52 351.

Namà Medvëgalio g.
(mûrinis, 26 0000 Lt, ramioje
vietoje, visos miesto komunikacijos). Tauragë, tel. 8
678 23 335.
Renovuotà namà Tauragës
mieste. Tel.: 8 616 89 289, 8
446 59 751.
Sandëlius Gaurës g. (1 kv.
m - 160 Lt). Tauragë, tel. 8
656 04 035.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
nuotykiø parko (480 kv. m, su
18 arø þeme, graþioje vietoje,
100 000 Lt). Tauragë, tel. 8
657 99 145
Skubiai ir nebrangiai
2-jø aukðtø mûriná namà
Veterinarijos g. 21 arba
keièia á butà. Tinka komercinei veiklai arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 674 02 244.
Sodà Bernotiðkëje (6 arai,
mûrinis namelis, 2 ðiltnamiai, ðulinys, elektra, vanduo,
kanalizacija, ðalia vandens
telkinys, 35 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 602 62 264.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas). Tauragë, tel. 8 687
85 630.
Sodà Bernotiðkëje (yra
ràstinis namas, 100 kv.
m, neárengtas, yra ûkinis
pastatas, 65 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685
87 894.
Sodà Bernotiðkëje, Ipës g.
3 (9 arai þemës, mûrinis
namelis, ðiltnamis, vasarinë
skardinë pavësinë). Tauragë,
tel. 8 657 78 439.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (40 000 Lt, 6 a
þemës, 2 aukðtø namelis,
rûsys, viso 98 kv. m). Tauragë,
tel. 8 655 03 703.
Sodà Joniðkëje (10 arø
þemës, ðulinys, ûkinis pastatas, garaþas, yra vasarinë,
gyvenamas namas, galima
gyventi þiemà, 85 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 631 68 816.
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.

Namà Tauragës r., Dapkiðkiø
gyv. (107 kv. m, medinis, 75
000 Lt, prie namo 15,5 a, ûkiniai pastatai ir lauko virtuvë).
Tauragë, tel. 8 698 46 150.

Sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje, skubiai (12,5 arø
þemës, laikinas namelis, 2
stikliniai ðiltnamiai, suaugæ
medþiai, trifazis elektros
skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta, 22
000Lt/6 300 EUR). Tauragë,
tel. 8 446 70 224.

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.

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

Sodybà Baltruðaièiuose, 5
km iki Tauragës (visos komunikacijos, plastikiniai langai,
su baldais, trifazë elektra,
internetas, dideli ûkiniai
pastatai, 2 garaþai, sodas,
ðiltnamis, vasaros virtuvë).
Tauragës r., tel.: 8 685 83 473,
8 630 93 069.
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..
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.
Vokiðkà sodybà Vilkyðkiø
sen. (netoli Nemuno ir Jûros
santaka, uþ 400 m tvenkinys,
graþus senas miðkas, didelis namas, ûkinis, garaþas).
Tauragës r., tel.: 8 699 25 878,
8 652 36 716.
Þemës sklypà (4 vnt. po
18 arø, viso 72 arai, galima
pirkti visà arba dalimis).
Tauragë, tel. 8 613 30 215.
Þemës sklypà 13 km nuo
Tauragës, Voveraièiø k. (9,45
ha, galima statyba). Tel. 8
603 22 102.
Þemës sklypà 2 km nuo
Tauragës (1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra leidimas
statybai, 25 kW ávadas, 95
000 Lt). Tauragë, tel. 8 639
32 489.
Þemës sklypà 3 km nuo
Tauragës (1,81 ha, buvusi
sodyba, elektra, 60 000 Lt).
Tauragës r., tel. 8 691 59 798.
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, 70 000 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 sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras
- 4 000 Lt). Tauragë, tel. 8
652 66 816.
Þemës sklypà P. Ðemetos
g. 38 (10,35 arø gyvenamosios teritorijos, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8
685 75 961.
Þemës sklypà P. Ðemetos g.
44 (namo statybai, su komunikacijomis ðalia, graþi,
rami vieta, arti MAXIMA,
NORFA, 9 arai, 55 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 615 13 160.
Þemës sklypà Tauragëje
(graþi aplinka, ðalia miðkas).
Ðalia Tauragës, uþ Stragutës
Pypaliø k., ant Miluðos upës
kranto, þemë su lapuoèiø
miðku. Viso 13 ha. Siûlykit
kainà! Tauragë, tel. 8 655
55 344.

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 sklypus Jaunystës
g. (visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 446 51 472, 8
614 00 680.
Þemës sklypus Jovaruose,
Laisvës g., 13,3 aro. Tauragë,
tel. 8 685 62 983.
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Telðiuose ir rajone
p a r d u o d a
3 k. butà Varniuose (82 kv.
m, su daliniais patogumais,
nepilnai árengtas, yra ûkinis
pastatas, yra þemës). Telðiø
r., tel. 8 448 68 204.

p a r d u o d a

Þemës sklypus netoli Tauragës, Joniðkës k.,
Joniðkës g. (prie pagrindinio kelio, apðviesta, uþdaras
kvartalas, elektra, 1 aras - 5
000 Lt). Tauragë, tel. 8 654
87 362.

p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista, neiðpirkta, atsiskaitau
pirkimo dienà. Tauragës r.,
tel. 8 699 82 177.
Miðkà Tauragës r. (ðalia
miðkas, 3 460 Lt), Tauragës
r. perku miðkà su þeme, dalis
ploto gali bûti þemës ûkio
paskirties þemë. Siûlykite
variantus. Tauragë, tel. 8
699 17 624.
Sodà Joniðkëje su nameliu,
iki 10 000 Lt. Tauragë, tel. 8
639 22 807.

k e i è i a
3 k. butà mikrorajonas rajone, Ateities take (IV a., 64
kv. m, V aukðtø name, blokinis, 100 000 Lt. Tvarkingas
butas, domina keitimas á
sodybà). Tauragë, tel. 8 676
43 288.
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 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
1 k. butà Ateities take (I a.,
38 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, butas be
baldø). Tauragë, tel. 8 655
09 359.
Iðnuomoja 35 kv. m komercinës paskirties patalpos nuosavame name Veterinarijos
g. Tauragë, tel. 8 699 12 014.
Iðnuomoja suremontuotà
1 k. butà (IV a., 250 Lt)
Þemaitës g. Tel. 8 614 66
504.
Patalpas Gedimino g. 24
(I a., 70 kv. m, V aukðtø
name, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
naujai árengtos). Tauragë,
tel. 8 687 77 454.

+Malkas (trinkelëmis, miðrios). Tauragë, tel. 8 650 12
062.
+Medienà biokurui.
Tauragë, tel. 8 682 19 035.
+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. 8 622 29 083.
Benzininius pjûklus
STIHL-011, STIHL-020,
HUSQVARNA-242 XPG,
HUSQVARNA-339 XP,
JOHNSERED-2065.
Tauragë, tel. 8 602 62 264.
Eglines malkas (sukapotos ir
nesukapotos). Tauragë, tel. 8
605 27 181.
Ávairias malkas: skaldytas ir
trinkomis. Jurbarkas, tel. 8
626 69 655.
Malkas, pristatau á vietà.
Tauragë, tel. 8 670 74 452.
Naujà kuro katilà VENTA,
skirtà ðildyti iki 300 kv. m
ploto, 2 000 Lt. Tauragë, tel.
8 687 77 454.
PIGIAI parduodu skaldytas,
sausas miðrios medienos
malkas. Tauragë, tel. 8 655
44 937.
Pjuvenø granulës ir briketai.
Tauragë, tel. 8 658 68 661.
Sausas, skaldytas miðrios
medienos malkas. PIGIAI!
Atveþame. Tauragë, tel. 8
655 44 937.
Stiklà (ðiltnamiui, 4 mm 130
x 55 - 70 vnt., 4 mm 130 x 60
- 50 vnt., 4 mm 130 x 90 - 30
vnt., 3 mm 130 x 50 - 40 vnt.).
Tauragë, tel. 8 656 24 052.
Sviestmuðæ (mechaninë pavarø dëþë, 100 Lt). Tauragës
r., tel.: 8 685 83 473, 8 630
93 069.

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
Naudotà ðaldiklá ZANUSSI
(keturiø stalèiø, 150 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 618 83 689.
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Neðiojamàjá kompiuterá
„Lenovo Ideapad“ (naujas, be garantijos, 850 Lt).
Tauragë, tel. 8 601 48 492.
Ðaldiklá (6 kamerø, naudotas), duris (5 vnt.).
Jurbarkas, tel.: 8 623 07 190,
8 447 55 680.
Ðaldytuvà SNAIGË (naujas,
2 saldikliai, 1,60 m aukðèio,
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 „Bosch“ su ðaldikliu (3 stalèiø), ðaldytuvàdëþæ, nedidelæ ðaldymo vitrinà, sulèiø ðaldymo aparatà
(3 sekcijø). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
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 kolonëlæ
Blaupunkt (500 w, su stiprintuvu, maþai naudota, 300 Lt),
þemø daþniø kolonëlæ Fusion
(800 w, 200 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 640 35 475.

+Þieminius, paðarinius kvietrugius ir mieþius (1 tona
- 500 Lt). Perkant 5 tonas,
atveþu. Tauragë, tel. 8 603
60 065.
2 buliukus ir 3 telyèias (201405 gimimo. Galima pirkti
atskirai po vienà. Kaina
sutartinë). Rietavas, tel. 8
652 75 075.
2 karves (3 ir 6 verðiø, verðiuosis sausio ir kovo mën.). Tel.
8 628 61 539.
5 pienines verðingas telyèias
(stambios, 2 200 Lt). Ðilalë,
tel. 8 650 86 017.
Anglø kokerspanieliø
veislës 6 mën. patinëlá su
LKD kilmes dokumentais
(„mikroèipu“, 450 Lt). Ðilalë,
tel. 8 690 09 492.
Avis (merinosø veislës, 1 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.
Avis mësai ir veislei.
Verðingas telyèias. Tauragë,
tel. 8 651 12 816.
Èesnakus. Tauragë, tel. 8 643
07 244.

p a r d u o d a
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.
Prieðkambario baldus, kampà, indaplovæ, miegamàjá
fotelá, marmità. Jurbarkas,
tel. 8 652 40 128.
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
Vaikiðkà lovytæ EKO (latviø
g-bos, su èiuþinuku, ilgis 180
cm, plotis 83 cm, aukðtis 38
cm, 300 Lt). Tauragë, tel. 8
670 76 033.

p a r d u o d a
+Aviþas ir kvieèius. Tauragë,
tel. 8 681 40 312.
+Kiaules ir grûdus (kvieèius
ir mieþius, 1 maiðas - 25 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 601 59 225.
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Darbinius arklius. Galime
pakeisti á tinkamus darbui
arklius. Tauragë, tel. 8 602
73 820.
Didelius triuðius (12 vnt. po
20 Lt). Pagëgiai, tel. 8 634
17 194.
Dvi telyèias (apsëklintos 08 ir
09 mën., pieninës). Tauragë,
tel. 8 618 21 996.
Karvæ. Ðilalë, tel. 861876454.
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.
Kiaules (150-180 kg).
Jurbarkas, tel. 8 684 10 051.
Kliaules (skerdimui).
Tauragës r., tel. 8 672 64 933.
Kiaulæ (geros veislës, bûtø su
treèiais parðiukais) ir kiaulæ
skerdimiui. Oþkà (sukergta).
Tel. 8 609 88 491.
Kiaulæ (160 kg, 1 kg - 6 Lt).
Jurbarkas, tel.: 8 644 41 946,
8 447 49 968.
Kiaulæ (skerdimui). Tauragë,
tel. 8 681 69 688.
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.
Maistines bulves (1 kg - 0,40
Lt). Tauragë, tel. 8 610 30
972.
Melþiamà karvæ. Ðilalë, tel. 8
618 76 454.

Mësinæ miðrûnæ telyèià, mësinæ miðrûnæ karvæ ir pieninæ
7 verðiø karvæ, visos verðingos. Tauragës r., tel. 8 674
01 521.
Mënesinæ telyèià (verðinga,
1 800 Lt). Tauragë, tel. 8 650
86 337.
Mësines telyèias (praeitø
metø, mësinei bandai plësti).
Ðilalës r., tel. 8 686 08 124.
Mësinius galvijus (5 telyèias
ir 2 karves). Tauragë, tel.: 8
652 22 767, 8 652 22 675.
Parðiukus. Tauragë, tel. 8 682
24 593.
Parðelius, parðà skerdimui ir
dvi karves. Erþvilkas, tel. 8
612 53 854.
Paðarines bulves (maiðas - 10
Lt) ir runkelius (maiðas - 15
Lt). Tauragës r., tel. 8 638
39 277.
Pirmaverðæ karvæ, apsëklinta. Jurbarkas, tel. 8 652
05 741.
Povus, þalà karvæ, 1 metø telyèià, kalakutus. Kazlø Rûda,
tel. 8 616 13 954.
Romanovø veislës avis (4
vnt., po 150 Lt). Tauragë, tel.
8 651 12 816.
Runkelius ir svogûnus (pigiai). Tauragë, tel. 8 670 99
592.
Ðvieþiapienæ pirmaverðæ
karvæ ir melþimo aparatà,
maþai naudotas. Ðilalës r.,
tel. 8 681 67 648.
Telyèaitæ (verðinga).
Tauragë, tel. 8 650 60 537.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
nebrangiai). Tauragë, tel. 8
633 89 782.
Telyèias (verðingos).
Tauragë, tel. 8 679 28 440.
Telyèià (stambi, geros
karvës). Tauragës r., tel. 8
638 65 596.
Telyèià (verðinga, verðiuosis
balandþio mën., kaina sutartinë). Jurbarko r., tel. 8 630
90 397.

Dovanoja vokieèiø aviganiø veislës kalytes (6 sav.,
miðrûnës). Tel. 8 671 80 735.

p a r d u o d a
Dyzeliná kurà (1 l - 2,5 Lt).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Maldos knygas (viena iðleista
Tilþëje 1906 m.). Monetà
(sidabrinë, 1764 m.). Paðto
þenklus (lietuviðki, 1925 m.,
1930 m.). Obligacijas, 1954
m. Tel. 8 606 08 191.
Metalo frezavimo stakles,
græþimo stakles, metalà tekinimui, naujus juostinius
pjûklus. Tel. 8 689 60 656.
Neágaliojo veþimëlá „Skuter“
(akumuliatorinis, 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 690 58 490.
Paltus (nauji, 2 vnt., 48 dydis,
100 % vilnos, po 150 Lt).
Tauragë, tel. 8 658 77 803.
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
Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà, gabalus, karolius
(gali bûti seni). Tel. 8 612
76 988.
SENAS RELIGINES
K N Y G A S ,
MALDAKNYGES,
N U O T R A U K A S ,
APVALIUS OVALIUS
G I N T A R I N I U S
KAROLIUS. Tel. 8 633 77
431.

Triuðius (veislei ir skerdimui). Jurbarkas, tel. 8 447
54 899.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
ir belgø aviganiø ðuniukus
(grynaveisliai, 250 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.
Þalmargæ telyèià, verðiuosis balandþio mën., kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 654
23 606.

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 e r k a
Karvæ (gerà, pieningà,
melþiamà). Tel. 8 685 13 768.

d o v a n o j a

p a r d u o d a

Ðuniukus (kiemsargius, 2
vnt., 6 savaièiø). Tauragë, tel.
8 638 30 407.

+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.
Keraminius koklius krosnims, sienelëms ir þalvariniø
àsotëliø kolekcijà. Tel. 8 655
76 248.
Langus (mediniai, 23 vnt.,
geros kokybës, nebrangiai),
ðildymo katilà (apðildo 120
kv. m), radiatorius (ketaus), radiatorius (tepaliniai
ir oro). Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Naujas duris (2 vnt., vidaus,
plauðo, 80 x 200 m, 2 00 Lt).
Tauragë, tel. 8 681 38 865.
Perdengimo plokðtes (ferminës, 6 m), sijas, elektros
stulpus. Ðilalë, tel. 8 616 94
063.
Pjautà statybinæ medienà,
atraiþas. Jurbarkas, tel. 8
687 87 093.
Plastikinius 1000 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.
Plastikiná balkono langà (3
daliø, vidurinë dalis darinëjama, 3,72 x 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.
Senovines raudonas plytas
(9000 vnt.) ir grindinio akmenis, 6000 vnt., bordiûrus
(taðyti). Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Skaldytus akmenis (tona 100 Lt). Tauragë, tel. 8 698
74 320.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste
pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.

Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m,
3,5 mm storio, 14 vnt., 0,865
x 1 m, 4 mm storio, 15 vnt.,
nebrangiai, kaina sutartinë).
Trifazá elektriná obliø (gera
bûklë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 699 80 354.
Ðiferá (naudotas, lapas - 1 Lt).
Tauragë, tel. 8 610 60 588.
Ðildymo katilà (20 kW, 2700
Lt), medþio frezavimo stakles, 2 700 Lt. Gelþbetonines
plokðtes (7 vnt. 150 Lt), gelþbetonines sijas (12 vnt. 150
Lt.). Ðulinio þiedus (3 vnt.,
100 Lt). Baltas silikatines plytas (4000, 0,55 Lt). Tauragë,
tel. 8 610 29 835.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Pristatau á vietà. Tel. 8 639
07 345.

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.

d o v a n o j a
Langø rëmus su stiklais.
Jurbarkas, tel. 8 618 36 584.

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). domina keitimas,
nera TA. 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 (1997 m., 1,8 l, benzinas, vyðnine sp., TA iki 2016
m., daug privalumø, 3 000 Lt).
Tel. 8 673 50 066.
AUDI A4 (2002 m.,2,5 TDI,
rida 230 000 km, parkavimo sistema, gamyklinë
aparatûra, oda, automat. pav.
dëþë, mëlyna sp., kasko iki
2015-08, TA iki 2015-08, lieti
ratai, beveik naujos þieminës
padangos, kablys, ksenon, 14
200 Lt). Jurbarkas, tel. 8 616
41 686.
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VW PASSAT (1994 m., benzinas, dujos, 66 kW, tamsiai
mëlyna spalva, universalus,
TA iki 2015-06, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 699
20 549.

k e i è i a
CITROEN C-8 (2007 m.,
2,0 HDI, minivenas, 7 vietø)
á NISSAN PATROL (nuo
2002 m.) arba á MTZ-82UK.
Jurbarkas, tel. 8 633 53 775.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
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,
ekonomiðka). Tauragë, tel. 8
674 37 380.

OPEL
p a r d u o d a

SEAT

OPEL ASTRA (1998 m.,
60 kW, 2 l, dyzelinas, TA iki
2015 m., furgonas, 2 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 654 10 075.

p a r d u o d a

OPEL VECTRA (1993 m.,
TA iki 2016, 1 400 Lt). Ðilalë,
tel. 8 644 34 354.

PEUGEOT
p a r d u o d a

BMW

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

p a r d u o d a

FORD

BMW 530 (2000 m., 3,0 l,
dyzelinas, tvarkingas, daugiau informacijos telefonu,
6 800 Lt). Jurbarkas, tel. 8
637 94 483.

p a r d u o d a

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m.
pirktas Kauno CITROEN
centre, rida 74 600, serviso
dokumentai, þiemines padangos, 9 000 Lt). Tel. 8 620
94 986.

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).
Ðilalë, tel. 8 698 86 692.

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.

OPEL SINTRA (1999 m.,
TA iki 2016 m., draudimas).
Tauragë, tel. 8 689 45 621.

CITROEN C-8 (2007 m.,
2,0 HDI, TA, minivenas, 7
vietø, webasto, visi privalumai, 14 500 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 633 53 775.

R E N A U LT M E G A N E
(1998 m., 1,6 l, benzinas,
TA iki 2016 m., draudimas,
sidabrinë spalva, pridedamas
þieminiø padangø komplektas). Jurbarkas, tel. 8 650
36 061.

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

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT SCENIC (1998
m., 1,6 l, benzinas, TA iki
2016-04, labai gera bûklë,
ekonomiðkas, be rûdþiø ir
defektø, originali rida 129
000 km, 2 650 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 685 31 383.
R E N A U LT L A G U N A
(2000 m., dyzelinas, 72 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, pilka sp., 4/5, 275
000 km, TA iki 2016-10, 3
2000 Lt, TA). Tauragë, tel. 8
608 65 868.
R E N A U LT L A G U N A
(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.
R E N A U LT L A G U N A .
Tauragë, tel. 8 670 99 592.

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.
SEAT INCA (1999 m.,
dyzelinas, 47 kW, mechaninë
pavarø dëþë, komercinis,
sidabrinë sp., 2/3, 70 000 km,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2
700 Lt, 1,9 l). Tauragë, tel. 8
698 22 579.

SUZUKI
p a r d u o d a
SUZUKI VITARA (1991
m., 1,6 l, benzinas, 60 kW,
juoda spalva, 2 durys, 4 varomi ratai, praplatinti sparnai,
5 500 Lt). Jurbarko r., tel. 8
606 94 605.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF III (1993 m.,
1,3 l, benzinas, techniðkai
tvarkingas, draudimas, TA
iki 2015 m., 1 200 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 612
16 182.
VW GOLF (1995 m., 1,6 l,
benzinas, ðildomos sëdynës,
kablys, gera bûlë). Tel. 8 615
45 427.
VW PASSAT (1990 m.,
1600 cm3, dyzelinas, 59 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
universalus, mëlyna sp., 4/5,
330 000 km, TA iki 2015-12,
1 100 Lt). Jurbarkas, tel. 8
605 89 016.
VW PASSAT (1991 m., 1,6
l, TD, sedanas, TA iki 2016
m.). Tauragë, tel. 8 604 49
944.

Automobilinæ priekabà MAZ
(1993 m., 1 500 Lt). Tel. 8 654
51 869.
Lengvojo automobilio priekabà (1,86/1,6 1, TA iki 2016-0930, 750 Lt). OPEL VECTRA
(2000 m., 2,0 l, TDI, 74 kW,
universalus, 3 500 Lt). Tel. 8
652 96 089.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje Lietuvoje. Atvaþiuojame
Jums patogiu laiku, sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8 656 73 121.
+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið karto.
Tel. 8 677 66 409.
+Automobilius (apie 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 630 12 397.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
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.
Perku senà rusø gamybos
automobilá iki 1988 m.
(VAZ, MOSKVIÈ, LADA,
VOLGA). Siûlyti ávairius
variantus. Siûlau gerà kainà.
Tel. 8 639 93 090.
S U P E R K U
AUTOMOBILIUS VISOJE
LIETUVOJE . Pinigai ið
karto! Moku iki 7 000 Lt.
Tauragë, tel. 8 634 44 067.

p a r d u o d a
+Naudotas automobiliø detales urmu uþ pusæ kainos.
Tauragë, tel. 8 698 75 628.
AUDI C4 AVANT (1992
m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6,
2,8 l, benzininës 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 (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.
Ratlankius R15 tinka
PEUGEOT 806. Tauragë,
tel. 8 698 75 628.
R E N A U LT E S P A C E
(1997 m., 2,2 TD) dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 614 41 938.
Renault Espace ratus (4
vnt.), þiemines padangas
(4 vnt.), sëdynæ, galinæ
uþuolaidëlæ. Jurbarkas, tel.
8 616 41 686.
VW SHARAN (1998 m.,
benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel. 8 652 06
558.
Þiemines padangas (naudotos, galiu sumontuoti).
Skaudvilë, tel. 8 682 42 068.
Þiemines padangas
(R14/185.65, geros bûklës, sumontuotos, 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 605 92 624.
Þiemines padangas R13 su
ratlankiais (2 vnt.), lengvojo
automobilio pakeltuvà ir
kablá. Tauragë, tel. 8 658
86 374.

p e r k a
VW GOLF II turbo dyzeliná
variklá. Tel. 8 624 91 808.

p a r d u o d a
Motorolerá (500 Lt). Ðilalë,
tel. 8 629 65 605.
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p e r k a
+Motociklus rusø g-bos ir
jø dalis. Jurbarkas, tel. 8
638 12 646.

p a r d u o d a
Bulviø kombainà, kempingà,
këlimo talæ, T-2 VW dalimis,
SmD variklá su ZIL 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 (uþgrëbis 3,3 m),
ðieno-ðiaudø presà CLAAS.
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
Grûdø malûnus, burokø
tarkas, separatorius, sviestamðes, dþiovintuvus, mësmales, siurblius, atveþa. Tel.
8 678 48 410.
Grûdø malûnus, 5,5 kW,
8 00 Lt, 7,5 kW, 1 200 Lt,
yra atsarginiø 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.
Kultivatoriø (pakabinamas, su voleliais), plûgà
(vokiðkas, vartomas), svarstykles, grûdø malûnà,
grûdø “ðnekà”, savadarbes
priekabas. Jurbarkas, tel. 8
616 41 686.
Ryðuliná presà WELGER
41. Plûgus OVERUM (3
korpusø). Ðilalë, tel. 8 606
14 244.

Lenkiðkà pjaunamàjà, 1
100 Lt. Jurbarkas, tel. 8 689
74 654.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines
jø detales. Tauragës r., tel.:
8 685 26 204, 8 639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir
naudotus, suteikiame garantija, atliekame jø remontà.
Tauragë, tel. 8 614 20 536.
MTZ-82l, 1989 m. Tel. 8 606
25 527.
Plastmasinæ talpyklà (1000
l, nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8
657 96 952.
Priekabà 2PTS-4 (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 FORD 4000
(65 AG, tvarkingas, viskas
veikia, vairo stiprintuvas,
variklio paðildytuvas, TA,
ið Norvegijos, 9 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 602 62 264.
Traktoriø MTZ-50 (su
MTZ-80 varikliu, 7 000 Lt),
traktoriø MTZ-82UK (13
500 Lt). Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-25 (9 500 Lt),
mëðlo kratytuvà (5 tonø, 4
200 Lt), kombainà VOLVO
950 (21 000 Lt). Tel. 8 682
43 036.
Traktoriø FENTA 610 (33
500 Lt), plûgà (3 korpusø,
vartomas, 7 500 Lt), mëðlo
krautuvà (4 600 Lt). Tel. 8
447 78 163.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, betono gaminių liejikas, armatūrininkas, tarptautinių krovinių
vežimo transporto priemonėmis vairuotojas, buhalteris, šaltkalvis remontininkas, pardavėjas kasininkas,
duonos kepėjas, plataus profilio statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, nekvalifikuotas
pieno ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, skerdikas, apklausų atlikėjas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: barmenai padavėjai, buhalteris, elektroninės įrangos mechanikas, fasavimo ir pakavimo
automato operatorius, logopedas, medinių baldų
lakuotojas, padavėjas, pardavimo vadybininkas, pagalbiniai darbininkai, pardavėjas, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, psichologas, suvirintojas
dujomis ir elektra, suvirintojai, vairuotojas ekspeditorius, virėjas, šaltkalvis, ūkvedys, žiniasklaidos
korespondentas.
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, buhalteris, pardavimo vadybininkas, duomenų
perdavimo ir telekomunikacijų linijų kabelininkas,
elektrinio krautuvo vairuotojas, maitinimo paslaugų
administratorius, medkirtys, nekilnojamojo turto
agentas, pagalbinis darbininkas, vairuotojas ekspeditorius, pardavėjas kasininkas, sargas, siuvėjas, stalius,
šaltkalvis elektrikas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, traktorininkas,
valytojas, valiutos keitimo kasininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apklausų atlikėjas, autobusų mechanikas, automobilių
šaltkalvis, baldų apmušėjas, baldų pramonės darbininkas, buhalteris, dešrų cecho darbininkas, elektrikas,
katilinės operatorius, konditeris, logistikos specialistas
[vadybininkas], maitinimo įmonės vadovas, mechanikas, medienos apdirbimo inžinierius, medinių
baldų apdailininkas, miškų ūkio darbininkas, mėsos
išpjaustytojas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas
kasininkas, plataus profilio statybininkas, remonto
šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, skerdikas, stalius
montuotojas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas,
suvirintojas, suvirintojas elektra, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų
inžinierius, tiekimo sandėlio krovikas, vairuotojas
ekspeditorius, valiutos keitimo kasininkas, verslo
paslaugų vadybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: anglų kalbos mokytojas, apdailininkas,
autošaltkalvis, autovežio vairuotojas CE kategorijų,
barmenas, CE kat. vairuotojas, elektromontuotojai,
elektros darbų vadovas, fejerverkų pardavėjas konsultantas, gamybos operatorius kalkių degikas, okybės
kontrolierius (-ė), kūrikas, logistikos analitikas,
operatorius, pagalbinis darbuotojas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas,
pardavėjas konsultantas, pardavimo projektų vadovas
(-ė), santechnikas, socialinis pedagogas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
technologas metalo apdirbimui - naujai gamybai,
transporto vadybininkas, valytoja (-as), vėdinimo
sistemų montuotojas, žemės ūkio darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas-vairuotojas,
autobuso vairuotojas, baldų pramonės darbininkas,
darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje, kompiuterių
specialistas, korpusinių baldų surinkėjas, nekvalifikuoto surinkimo darbininkas, operatorius, plataus
profilio statybininkas, sandėlio apskaitininkas (-ė),
sandėlio darbininkas, socialinis darbuotojas, stalius
staklininkas, vairavimo instruktorius, vairuotojasekspeditorius, valytoja(-as) su negalia, vyr. specialistas
(administratorius), žemės ūkio technikos pardavimų
vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.

autobuso vairuotojas, automatikos įrangos derintojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių
plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldų pramonės
darbininkas, baldžius, baleto šokėjas, barmenas,
barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, betoninių ir
gelžbetoninių gaminių kontrolierius, bokštinio krano
operatorius, botanikas mikologas, budintysis mechanikas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cheminės
inžinerijos technologas, dailės mokytojas, darbininkas aukštybininkas, darbų mokytojas, degalinės
operatorius, dirigentas, dizaineris maketuotojas,
drabužių siuvėjas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromonteris,
elektronikos inžinierius, elektroninės įrangos taisymo meistras, elektros inžinierius, elektros įrangos
techninės priežiūros elektrikas, filologas, floristas,
frezuotojas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos
meistras, gatvės prekystalio pardavėjas, geodezininko ir markšeiderio padėjėjas, gestų kalbos vertėjas,
gydytojas psichiatras, hidraulikos technikas, indų
plovėjas (rankomis), informacinių technologijų
sistemos eksploatavimo technikas, internetinių paslaugų kūrėjas, įrangos meistras, jūrų laivų brokeris,
kasininkas, kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų
mokytojas, kelių remontininkas, kepėjas, kirpėjas,
klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas, konditeris,
konferencijų ir renginių organizatorius, kosmetologas, krovikas, krovikas rūšiuotojas, kūno kultūros
mokytojas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, laiškininkas, laivavedys, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba)
durų montuotojas, logistas, logistikos specialistas
[vadybininkas], logopedas, maisto gamybos vedėjas,
manikiūrininkas, mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas, mechanikas, mechanikos technikas, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
mikroautobuso vairuotojas, minkštųjų baldų apmušėjas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, nekvalifikuotas surinkėjas, padangų montuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis
virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, pasiuntinys [kurjeris], pastatų dažytojas, pastatų statybos inžinierius, pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas, pastolių statytojas,
plastikinių gaminių gamybos mašinų operatorius,
plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų
surinkėjas [montuotojas], plytelių klijuotojas, popieriaus technologas, prekių atsargų krovėjas, prekių
fasuotojas, privatus dainavimo mokytojas, produkto
vadybininkas, programuotojas, projekto vadovas,
remonto technikas, restorano virėjas, rinkotyros
padalinio vadovas, rusų kalbos mokytojas, sandėlininkas, santechnikas, sargas, siuvėjas sukirpėjas,
socialinės psichologijos psichologas, socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, specialiųjų statybos
darbų vadovas, specialusis pedagogas, statybinių
medžiagų technologas, statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas, statybos projekto vadovas,
stiklo apdirbėjas, stogdengys skarda, suvirinimo ir
dujinio pjaustymo įrangos derintojas, suvirintojas,
suvirintojas dujomis ir elektra, suvirintojas elektra,
šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos mechanikas,
šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos montuotojas,
šaltkalvis, šaltkalvis santechnikas, šiukšliavežio
vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas,
teritorijų planavimo specialistas, tiekėjas, tiekimo
padalinio vadovas, tiekimo sandėlio krovikas, tinkuotojas, transporto priemonių valytojas, transporto
specialistas, turto agentas, vairuotojas ekspeditorius,
valytojas, valytojas (rankomis), vamzdžių klojėjas,
vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų
vadybininkas, vertėjas, veterinarijos felčeris, vidaus
santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas, vidaus
santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas,
viešbučio patarnautojas, viešbučio valytojas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, vyriausiasis inžinierius, vyriausiasis veterinarijos gydytojas, žemės
ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas,
apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, buhalteris,
kineziterapeutas, kompiuterininkas, laivų statybos
technikas, logistikos specialistas [vadybininkas],
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, padangų keitimo
ir atnaujinimo darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavimo agentas [vadybininkas], sandėlininkas,
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų technikas,
ūkvedys, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
verslo paslaugų vadybininkas, viešosios nuomonės
apklausos statistikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, autobuso vairuotojas, buhalteris, draudimo agentas [vadybininkas],
gaterininkas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas,
laiškininkas, maisto gamybos vedėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, pardavimo agentas [vadybininkas], plataus profilio staklininkas, santechnikas,
siuvėjas, verslo paslaugų vadybininkas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, vyriausiasis veterinarijos gydytojas, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, elektromonteris, gintaro šlifuotojas, indų
plovėjas (rankomis), nekilnojamojo turto agentas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
restorano virėjas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066

VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas, budintis vaikų ligų gydytojas, gydytojas slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, gydytojo radiologo asistentas,
logistikos vadybininkas, mėsos cecho darbininkas,
mūrininkas, nekvalifikuotas ūkio darbininkas, operatorius, parduotuvės vedėjas, psichologas, statybininkas,
suvirintojas, tiekimo vadybininkas, visuomenės sveikatos specialistas, žemės ūkio darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, automobilių
šaltkalvis, elektrikas, kvalifikuotas šiltnamio
darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
slaugytojo padėjėjas, statybos inžinierius, verslo
paslaugų vadybininkas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441)
78 048

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administracijos direktorius, administratorius, administratorius
referentas, administratorius sekretorius, apdailininkas,
apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, architektas,

SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, administratorius,
elektrikas, elektros inžinierius, nekilnojamojo turto
agentas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas
[vadybininkas], valytojas, verslo paslaugų vadybininkas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas fasado apšiltintojas,
baldžius, darbų saugos specialistas, degimo krosnies
operatorius, gydytojas echoskopuotojas, gydytojas
otorinolaringologas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), operatorius, proceso inžinierius, siuvėjas
operatorius (-ė), skardininkas, stogdengys.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), apsaugos darbuotojas, elektrinių krautuvų operatorius, gamybos
darbininkas, geležinkelio bėgių remonto meistras,
nekilnojamojo turto administratorius (-ė), operatorius,
pardavėjas kasininkas, vadybininkė (-as), vairuotojasekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, darbininkas, darbų vadovas
(-ė) žemės ūkio srityje, elektrinių krautuvų operatorius, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), operatorius, padavėjas-tvarkytojas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, šėrikas-ūkio darbininkas, traktorininkas,
vadybininkė (-as).
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, automobilių
remontininkas, konditeris, nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), operatorius, pamainos meistras, pardavėjas konsultantas, pardavimų vadovas,
siuvėjas operatorius (-ė), valdymo pulto operatorius
(ė), zootechnikas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, automobilių
pardavėjas-konsultantas (-ė), automobilių šaltkalvis,
barmenas - padavėjas, elektrinių krautuvų operatorius,
gamybos vadovas (-ė), klientų konsultantas (-ė) latvių
kalba, koordinuotojas - frezuotojas, maisto produktų
gamybos technologas, miškų ūkio darbininkas,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamo turto pardavimų administratorius, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), operatorius, pardavėja (-as), pardavėjas
kepėjas, siuvimo technologas-meistras, sodo technikos
remontininkas, statybos darbų vadovas, suvirintojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tekintojas, transporto vadybininkas, ūkio
darbininkas, virėjas, vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, atestuotas statybos darbų vadovas, autokrautuvo vairuotojas, automobilių elektrikas, automobilių kėbulų paruošėjas,
automobilių šaltkalvis, autošaltkalvis-autoelektrikas,
baldų perkraustytojas, barmenas padavėjas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, betonuotojas, biologijos
mokytojas, buhalteris, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio
srityje, didmeninės prekybos vadybininkas, elektrikasautomatikas, elektromonteris, elektromontuotojas,
elektroninės įrangos montuotojas (-a), elektroninių
ryšių tinklų montuotojas, importo vadybininkas, jūros
gėrybių cecho darbuotojas (-a), kiemsargis (-ė) su
negalia, konditeris, krovikas, laiškininkas (-ė), maisto
prekių pardavėja (-as), medienos apdirbimo mašinų
operatorius, medienos cecho darbininkas, metalo
apdirbimo cecho gamybos vadovas, metalo tekintojas,
mūrininkas, nekilnojamojo turto administratorius
(-ė), operatorius, pardavimo vadybininkas (-ė), pardavimo vadybininkas baltijos šalims, plataus profilio
statybininkai, prekių grupių vadybininkas, sandėlio
darbininkas-krovikas, santechnikas, savivarčio vairuotojas, siuvėjas, baldų aptraukėjas, porolono pjovėjas,
skardininkas, stalius (prie plokščių pjovimo staklių),
statinio statybos projektų vadovas, stogdengys, suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, šiltnamio
darbuotojas (-a), tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, transporto vadybininkas,
vadybininkas (-ė), vairuotojas, vairuotojas turintis adr
pažymėjimą, vairuotojas-baldų surinkėjas, valytoja/-as
(su negalia), valytojas (-a), virėjas, vykdantysis (-oji)
direktorius (-ė), vykdantysis vadovas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, barmenas padavėjas, cecho darbuotojas, darbininkas, darbininkasplovėjas, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje, floristė, gamybos darbininkai (-ės), jūros gėrybių cecho
darbuotojas (-a), kepimo linijos darbininkas, krovėjas
šventiniu laikotarpiu, nekilnojamo turto agentė (-as),
nekilnojamojo turto administratorius (-ė), pagalbinis
darbininkas, pardavėja (-as) šventiniu laikotarpiu,
pardavėjas, pardavėjas - konsultantas, pardavimo
vadybininkas, plataus profilio statybininkas, siuvėjas,
spaudos platintojas, stalius, šiltnamio darbuotojas (-a),
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tešlų paruošėjas, ūkio darbininkas, vadybininkė (-as), vairuotojas -ekspeditrius, valytoja (-as)
(neįgaliam asmeniui), virėjas, vyriausiasis virėjas ir virėjas, žemės ūkio technikos pardavimų vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apdailininkas- fasado
dažytojas, apsaugos darbuotojas, autobuso vairuotojas, automobilių mechanikas, autovežio vairuotojas
CE kategorijų, baldų konstruktorius, bendrųjų
statybos darbų vadovas, betonuotojas, darbininkas,
darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje, elektrikas,
elektromontuotojai, gamybos operatorius, gydytojas
odontologas, grindinio klojėjas, inžinierius, -ė, jūros
gėrybių cecho darbuotojas (-a), kiemsargis/ė su negalia, konsultantas pardavėjas, medienos apdirbimo
staklininkas, melžėjas, nekilnojamo turto agentė
(-as), nekilnojamo turto pardavimų administratorė,
nekilnojamojo turto administratorius (-ė), nekvalifikuotas statybų darbininkas, odontologo padėjėjas,
operatorius, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas konsultantas, paslaugų pardavimo vadybininkas, patalpų ūkio darbuotoja/-as
(su negalia), plataus profilio statybininkas, projektų
vadovas, -ė, rąstininkas, siuvėja, sukirpėja, paralono
pjovėjas, aptraukėjas, siuvėjas, stalius (baldžius),
suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas,
šiltnamio darbuotojas (-a), tarptautinių pervežimų
vairuotojas, transporto vadybininkas, vadybininkas,
vadybininkas - skyriaus vedėjas, vadybininkė (-as),
vaikų prižiūrėtojas, vairuotojas-ekspeditorius, valytojas, vidaus apdailininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Visà naudotà þemës ûkio
technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60
880.

p e r k a
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,
ðieno-ðiaudø presà (vokieèiø g-bos), javø kombainà
NIVA SK-5M, traktoriø
T-150K. Tel. 8 687 68 813.
Traktoriø MTZ-50 arba
MTZ-80. Ðilalë, tel. 8 606
14 244.

+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.
+Reikalingas vieniðas vyras
padëti dirbti maþame ûkyje.
Maitiname ir apgyvendiname. Tel. 8 653 33 101.
+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel.
8 687 85 630.
Automobiliø servisui reikalingas këbulø lygintojastampytojas. Geros darbo
sàlygos. Jurbarkas, tel. 8
687 47 491.
Danijoje varikliø ir metaliniø detaliø daþymas
gamykloje. Reikalingas
darbðtus, tvarkingas, energingas, be þalingø áproèiø
þmogus. Ilgalaikë sutartis.
Be ádarbinimo mokesèio.
Tel. 8 659 24 127.

Maþosios Lietuvos Jurbarko
kraðto kultûros centrui
reikalingas choreografas
(-ë). Tel. 8 607 95 971.

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

Pieno ûkiui reikalingas darbuotojas. Mokamas atlyginimas. Soc. garantijos.
Apgyvendinama. Tel. 8 685
06 794.

55 m. moteris ieðko valytojos darbo, gali priþiûrëti
senelius. Jurbarkas, tel. 8
631 84 600.

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.
REIKALINGI PJOVËJAI
IR PAGALBINIAI
DARBININKAI DIRBTI
MIÐKE
VISOJE
LIETUVOJE. Tel. 8 605
11 982.
Reikalingas darbininkas prie
gyvuliø. Pageidautina, kad
mokëtø vairuoti traktoriø.
Apgvendiname, mokame
atlyginimà. Pagëgiai, tel. 8
654 43 760.
Statybos ámonei reikalingi
ávairiø profesijø statybininkai. Soc. garantijos,
atlyginimas pagal darbo
rezultatus, komandiruotës.
Jurbarkas, tel. 8 655 72 900.

+Du vaikinai ieðko vidaus
apdailos darbo: glaisto,
deda gipsà, tapetuoja, deda
laminatà, plyteles, atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8
631 14 867.
28 m. vidaus apdailos meistras ieðko darbo. Tauragë,
tel. 8 631 12 112.

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.

58 m. tvarkinga, rimta, pareiginga, turinti vairuotojo
paþymëjimà, moteris, ieðko
darbo (intymaus nesiûlyti).
Tauragë, tel. 8 689 60 241.
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.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti pagyvenusá
þmogø. Tauragë, tel. 8 630
92 918.
Moteris ieðko slaugytojos
darbo. Turi ilgametæ darbo
patirtá. Jurbarkas, tel. 8 601
81 714.

+Statybos apdailos darbai: gipso dëjimas, tinkavimas, glaistymas, daþymas,
plyteliø klijavimas ir kiti
darbai. Tauragë, tel. 8 643
07 244.
+Suranda vandená, nustato
vandens gylá, kasa ir valo
ðulinius. Ilgametë patirtis.
Tauragë, tel. 8 636 17 606.
+Valo kaminus, krosnis.
Tel. 8 676 52 573.

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

+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.

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

+Vidaus apdailos darbai:
gipso montavimas, glaistymas, daþymas, plyteliø dëjimas, langø, durø ástatymas,
grindø dëjimas, dailylenèiø
kalimas ir kt. Tel. 8 600 15
371.

Suvirintojas, kalvis ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 689
23 080.

+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.
+Padedu atgauti ið darbdavio nesumokëtà atlyginimà.
Paruoðiu dokumentus. Tel.
8 630 30 251.
+Perku
miðkà.
Atsiskaitymas grynais (litais,
eurais). Be tarpininkø.
Mokësiu porà tûkstanèiø
litø daugiau, nei jûsø pirkëjas. Tel. 8 656 99 549.

3D spausdinimo ir modeliavimo pasauga, 20 Lt.
Tauragë, tel. 8 621 30 456.
Atlieku visus vidaus apdailos darbus Jurbarko rajone.
Tel. 8 600 52 680.
Brangiai perka ávairø miðkà.
Tel. 8 651 39 039.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.
Gaminame pirties krosneles, viralines kietojo kuro ið
4, 5, 6 mm metalo, su nerûdijanèia vandens talpykla.
Galime atveþti (nuo 699
Lt/202,44 Eur iki 1199
Lt/347,25 Eur). Audrius,
tel. 8 647 29 620.

Grindø betonavimas vokiðka áranga. Tel. 8 685 28 900.
M O N T U O J A M E
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.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas,
gali bûti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
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.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:
Klaipëdoje - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje visu greičiu spausite į
išsvajotą gyvenimą - nerūpės aplinkinių
jausmai ar nuomonė, negailėsite pastangų ir jėgų Nieko
keista, kad savaitės vidury
pasijusite išvargęs. Ketvirtadienį ir penktadienį užgrius
rūpesčiai dėl nekilnojamojo
turto. Na o šeštadienis ir
sekmadienis - visiškas atsipalaidavimas, ramybė ir
palaima.
Savaitės pradžią Jaučiams
žvaigždės žada
ypatingai gerą:
įsigysite mielų ir praktiškų
daiktų, rasite laiko mėgstamai knygai ar pašeimininkauti virtuvėj. Artimus
žmones žavės jūsų sugebėjimas džiaugtis gyvenimu.
Į savaitės pabaigą nepamirškite planuoti laiko, kad

ateinanèiai savaitei (11-17 - 11-23)

savaitgalis būtų ne prastesnis
už savaitės pradžią.
Pirmadienį nuojauta kuždės, kad
santykiai su jums
patinkančiu asmeniu pagaliau pajudėjo
norima linkme. Trečiadienį
tuo įsitikinsite. Džiaukitės
užsimezgusia, tik neskubinkite įvykių - pažinkite vienas
kitą. Į svaitės pabaigą tikėtini
laimėjimai profesinėje srityje
- galbūt įgyvendinsite sėkmingą projektą, o gal atsiras
galimybė pakeisti darbą.
Savaitės pradžioje galimi nesusipratimai ar
nesusikalbėjimai
su šeimos nariais ar draugais - atidžiau rinkite žodžiu,
pasistenkite kuo aiškiau formuluoti mintis. Santykiai
su jus supančiu pasauliu
taipogi gali erzinti ar vesti iš

pusiausvyros. Prakęskite šį
sunkesnį metą - savaitgalis
žada būti giedras ir gražus
visomis prasmėmis.
Savaitės pradžioje gali būti
sudėtinga įvykdyti kai kuriuos
sumanymus, nekruopščiai
parengti planai tikrai žlugs,
tad imkitės priemonių, kad
taip neatsitiktų. Nesistenkite
būti pats geriausias - nebijokite priimti pagalbos ir pripažinti, kad jos jums reikia.
Penktadienį verslininkams
pavyks sėkmingai investuoti
pinigus. Savaitgalį dauguma
Liūtų jausis emociškai išsekę, norėsis tiesiog ilsėtis
namuose ir leisti laiką su
artimaisiais.
Savaitės pradžioje jausitės
tarsi patekęs į
širšių lizdą - tegu

jos sau dūzgia, jūs verčiau
atsiribokite. Trečiadienį nuotaiką kiek sugadins vaikų ar
sutuoktinio nesėkmės - per
daug nesinervuokite, tai laikini sunkumai. Penktadienį
būsite pakviestas į prabangią
vakarienę ar triukšmingą
vakarėlį - pasilinksminkite,
išsimiegosite savaitgalį.
Pasauly nedaug
juodos ar baltos
spalvos ir maža
tobulų ar visiškai
nedorų žmonių. Nesmerkite
kitų, ir pats būsite mažiau
teisiamas. Trečiadienį ieškokite paguodos ir pagalbos
senų draugų kompanijoje - jie
jus išklausys ir prablaškys.
Savaitės pabaigoje susilaikykite nuo skuboto sprendimo,
nepirkite akcijų ar nekilnojamojo turto.
Nenorėkite visko gauti iš karto
- daugiau kantrybės, ir jums
bus atlyginta už pastangas.

Finansiniai reikalai taipogi neduos ramybės. Užuot
karštligiškai ieškojęs greito
sprendimo, apribokite savo
išlaidas, atsipalaiduokite, ir
tikrai rasite tegu ne greitą,
tačiau protingą problemos
sprendimą. Savaitgalį turėtumėt atgauti pusiausvyrą.
S a v a i tė s p r a džioje atsiras progų pasijusti galingam ir įtakingam
- nesipuikuokite, nuoširdžiai
padėkite kitiems. Su draugais
bendravimas bus malonus.
Trečiadienį ar ketvirtadienį
išsispręs seniai ramybės nedavęs klausimas - svarbiausia
suvokti, ko norite ir nebijoti
garsiai to pasakyti.
Šią savaitę patartina kuo daugiau ilsėtis - jūsų
organizmas atsidūrė ties išsekimo riba.
Darbus suplanuokite ir atidėkite kitai savaitei, vaikus
patikėkite seneliams, o pats

18

pasiimkite savaitę atostogų.
Jei nepavyksta ištrūkti atostogų - bent vakarais stenkitės
kuo geriau pailsėti.
Pirmadienį Vandeniams patartina
praleisti kuo ramiau - tolerancija
ir diplomatiškumu pasieksite
daugiau, nei karščiuodamasis. Šią savaitę galite turėtų
rūpesčių dėl šeimos narių
sveikatos. Finansiniai reikalai į savaitės pabaigą turėtų
netikėtai pasitaisyti - laukia
įdomus ir pelningas pasiūlymas. Savaitgalį išvykite
pailsėti į gamtą, tik nesugadinkite kelionės barniais su
sutuoktiniu.
Savaitės pradžioje tvyrojusią
ramybę į savaitės
pabaigą pakeis
įvykių sūkurys ir šurmulys daugeliui Žuvų norėsis, kad
jis kuo greičiau nutiltų ir būtų
galima grįžti prie įprastos
veiklos ir mielos rutinos.

JUOKAI
Moteris nuo vyro slepia savo
praeitá, vyras nuo moters - jos
ateitá.
*****
Moteris þino meilës prasmæ, o
vyras - jos kainà.
*****
Ir vyrai, ir moterys galvodami
vieni apie kitus labai klysta.
Vyrai galvoja,kad visos moteris
skirtingos, o moteris-visi vyrai
vienodi!
*****
Vaikinas, pamatæs meniu astronomines patiekalø kainas,
klausia savo damos:
- Kà gi uþsisakys, mano storulë?
*****
Meilë - tai kada neklausinëja,
kur dingsta pinigai.
*****
Gráþta senukas ið sostinës á
kaimà ir pasakoja: „Buvau tokioj ádomioj krautuvëj – „Sexchop“ vadinasi. Na ir vietelë!
Pripuèiamos mergos parduodamos!“ – „O pripuèiamø vyrø ar
yra?“, – klausia kaimynë. – „Nemeluosiu, vyrø nemaèiau. Gal
neuþveþë? Bet jø atsarginiø daliø
– nors veþiman krauk!”
*****
Ve r s l i n i n k a s k r e i p i a s i á
psichoterapeutà: „Gydytojau,
ar atmenate – praëjusià vasarà
patarëte man susidomëti merginomis, kad pamirðèiau darbà?
– „Taip.“ – „Tai patarkite, kaip
dabar pamirðti merginas ir gráþti

45. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Buvo. Staigi. Talino. Lankas. Imamas. Po. Puriena. Kamaras. Op. Rais. Nosis.
Du. Kali. Ylos. ruo. Siauris. Iokios. Ubas. Aštuoni. Kim. Asistentai. In. Sėklas. Uiti. Ei. Taksa.
Onas. Alna. Drąsa. Samana. Svei.
Horizontaliai: Sluoksnis. Tarpai. Mėtą. Ani. Las. Kas. Likeriu. Alka. Gana. Rusas. Visai. Ibisas. Sysas. Tik. Stuom. Kamanos. Eina. Lamos. Antan. Rimas. Ištisa. Nariuota. Bosas. Kuinas.
Rio. LV. Duoniene. Omo. Uosiniai.
Pažymėtuose langeliuose: Ugnikalnis.
Laimėtojas: Irena Aukskelienė.
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.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

prie darbo!”

*****
Vyrai geria alø. Vienas jø
susimàstæs sako: „Ðtai skaièiau,
kad ideali moteris – tai virëja
virtuvëje, karalienë tarp sveèiø
ir paleistuvë lovoje”. Kitas: „Tada
mano þmona – beveik ideali:
virtuvëje ji – karalienë, lovoje –
virëja, o su sveèiais...”
*****
Atsibunda jaunavedþiai po
pirmosios nakties. Þmona vyrui sako: „Þinai, brangusis,
man regis, kaimynai visà naktá
uþsiiminëjo oraliniu seksu”. –
„Kodël taip manai?” – „Na, jie
taip rëkavo, taip rëkavo!”
*****
Vyksta skyrybø procesas.
Teisëjas klausia vyrà: “Kodël
jûs, iðbuvæ 15 metø drauge,
skiriatës?“ – „Tai, kad mano
þmona – beprotë: kasryt uþeina
á vonià ir skandina mano laivelius...“
*****
Kaip atsikratyti ðiukðliø?
Sudedi ðiukðles i dëþutæ, iðneði
á laiptinæ ir paskambini policijai
dël átartinos iðvaizdos paketo.
*****
Mokestiniø ginèø komisijoje :
- Ar tikrai jûs slëpëte
mokesèius, taip, kaip mums papasakojo mokesèiø inspektorius?
- Ne, kitaip, bet jo papasakota
schema irgi verta dëmesio...
*****

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.

2014 11 14 Nr. 46

19

RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 14 D. 18 VAL. Kulių kultūros
centre DERLIAUS ŠVENTĖ.
LAPKRIČIO 15 D. 11 VAL. „Minijos“ žirgynas kviečia vaikus sudalyvauti savaitgalio
renginyje su žirgais ir poniais! A. Plechavičiaus
g. 37, Kalniškių k., Plungės r.
LAPKRIČIO 16 D. 17 VAL. Plungės kultūros
centre Lietuvos nacionalinio dramos teatro 2
dalių spektaklis ATŽALYNAS.
LAPKRIČIO 20 D. 10.15 VAL. Informaciniai
seminarai apie euro įvedimą gyventojams ir
verslo atstovams. Gyventojus - savivaldybės
mažojoje posėdžių salėje, III aukšte ir verslo
atstovus - savivaldybės didžiojoje posėdžių
salėje, II aukšte.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 14 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre šiuolaikinio šokio vakaras-varžytuvės.
LAPKRIČIO 16 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Dainai“.
LAPKRIČIO 19 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros
centre folkloro ir kitų žanrų kolektyvų vakarasvaržytuvės.
LAPKRIČIO 20 D. 14 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Patrepsėkim, papliauškėkim 2014“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 15 D. 14 VAL. Akademijos
kultūros centre Liaudiškos muzikos kapelos
VILAINIAI 40 metų kūrybinės veiklos šventė.
LAPKRIČIO 15 D. 16.30 VAL. Kėdainių
kultūros centre Kėdainių dailės mokyklos pradinio ugdymo mokinių kūrybinių darbų paroda
„Svajonės“.
LAPKRIČIO 18 D. 18 VAL. Kėdainių kultūros
centre grupės „Ambrozija“ ir Pauliaus Stalionio
koncertas.
KRETINGOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 14 D. 18 VAL. Kretingos rajono
kultūros centre valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ pristato savo ypatingą sezono
premjerą – Giedriaus Kuprevičiaus ir Kazio Sajos
miuziklą „DEVYNBĖDŽIAI“.
LAPKRIČIO 16 D. 19 VAL. Kretingos kultūros
centre šokių vakaras KAM PER 40.
LAPKRIČIO 19 D. 18.30 VAL. Kretingos
kultūros centre IDIOTEATRO komedija PO
20 METŲ.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 15 D. 11 ir 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre PREMJERA! Lėlių vaidinimas kūdikiams „Sapnų pasakėlė – žemė/dangus“ (rež.
Donatas Savickis). Kūdikiams nuo 4 mėn. ir
vyresniems vaikams.
LAPKRIČIO 16 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre lėlių vaidinimas „Tamsus debesėlis“ (rež.
Donatas Savickis). Vaikams nuo 3 m.

PALANGOJE
LAPKRIČIO 15 D. 19 VAL. „Ramybės“ kultūros centre STRINGS AND AIR flamenko ir
džiazas (JAV–Lietuva–Ispanija).
KAUNE
LAPKRIČIO 14 D. 14 iki 19 VAL. dr. OJARO
RODĖS (Latvija) seminaras „Mišraus amžiaus
grupių mokymosi modelio integravimas mokyklose“ Kauno m. savivaldybės didžiojoje salėje
(Laisvės al. 96).
LAPKRIČIO 14 D. 15 VAL. fortepijono ir vokalinės muzikos koncertas Kauno miesto muziejaus
skyriuje M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos
muziejuje (K. Petrausko g. 31).
LAPKRIČIO 15 D. 12 VAL. kviečiame į Kauno
miesto muziejaus skyriaus J. Gruodžio memorialinio muziejaus (Salako g. 18) edukacinę programą
„Jūratė ir Kastytis“.
LAPKRIČIO 15 D. 15 VAL. vyresnio amžiaus
žmonių liaudiškų šokių festivalis „Šoki, trypki
2014“ Kauno kultūros centre „Tautos namai“
(Vytauto pr. 79).
LAPKRIČIO 18 D. 16 VAL. J.Lukšės piešinių
parodos atidarymas VDU K. Donelaičio g. 52.
LAPKRIČIO 18 D. Renginių ciklas „Rudens
kūrybiniai susitikimai“ Kauno kultūros centre
„Tautos namai” (Vytauto pr. 79):
16.30 VAL. mokymai „Suvalkietiškų apyvarėlių
audimas“.
17.30 VAL. vakaras su folkloro ansambliu
„Imsrė“ (vad. Birutė Bartkutė, Jurbarko kultūros
centras).
LAPKRIČIO 18 D. 18 VAL. renginių ciklo
„Tėviškės atradimai“ pristatymas ir susitikimas
su rytų aukštaičių akcijos „Vienybės kalva“
organizatoriais Kauno tautinės kultūros centre
(A.Jakšto g. 18).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI LAPKRIČIO 25 D. Radviliškio kultūros
centre Vitolio Januševičiaus fotografijų paroda
„Akimirkos“.
LAPKRIČIO 15 D. 14 VAL. Radviliškio kultūros centre tarptautinis garbaus amžiaus žmonių
liaudiškų šokių festivalis „Ir ne tik iš Lietuvos“
ir tautinių šokių kolektyvo „Patrepsėlis“ 15-ojo
gimtadienio koncertas.
LAPKRIČIO 19 D. 12 VAL. Radviliškio kultūros centre Vilniaus kamerinio teatro spektaklis
„Emilis“.
LAPKRIČIO 20 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre Vilniaus mažojo teatro spektaklis
„Dėdės ir dėdienės“ pagal Juozo Tumo - Vaižganto
apysaką.
RASEINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 14 D. 13 VAL. Paliepių kultūros
centre „Poezijos ir muzikos pynė“ - susitikimas su
Juozu Mickevičiumi.
LAPKRIČIO 14 D. 14 VAL. Katauskų bendruo-

2014 M. LAPKRITIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Lapkričio 18 d., antradienis, 18 val.
„Mėnulio apšviestais takais“.
Viktorija Kaminskaitė (sopranas, Lietuva–Vokietija),
Eglė Kasteckaitė (fortepijonas). Programoje: Franz Schubert,
Johannes Brahms, Robert Schumann, Arnold Schönberg, Richard
Strauss, Richard Wagner, Max Reger.
Bilietai – 30 Lt (8,69 Eur). Taikomos nuolaidos.
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

menės namuose popietė „Rudens motyvas“.
LAPKRIČIO 14 D. 17 VAL. Kalnujų seniūnijos salėje mokomės drožinėti daržoves.
LAPKRIČIO 14 D. 18 VAL. Raseinių kultūros
centre respublikinis romansų vakaras „Rudens
romansas“.
LAPKRIČIO 14 D. 19 VAL. Berteškių kultūros centre šventė „Gražiaussios rudens spalvos“.
LAPKRIČIO 14 D. 19 VAL. Berteškių
kultūros centre Sujainiškių meno kolektyvų
koncertas.
LAPKRIČIO 15 D. 18 VAL. Verėduvos bendruomenės namuose rudens vakaras.
LAPKRIČIO 15 D. 20 VAL. Viduklės kultūros
centre šokių vakaras - karaokė, skirtas Tarptautinei studentų dienai.
LAPKRIČIO 16 D. 14 VAL. Viduklės kultūros
centre Ryčio Cicino koncertas.
LAPKRIČIO 16 D. 16.30 VAL. Betygalos
kultūros centre Ryčio Cicino koncertas.
LAPKRIČIO 16 D. 18.30 VAL. Plikių kultūros
centre Ryčio Cicino koncertas.
LAPKRIČIO 20 D. 18 VAL. Ariogalos kultūros centre spektaklis „Naisių vasara“.
JURBARKE IR RAJONE
LAPKRIČIO 15 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
LAPKRIČIO 18 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre grupės „Džentelmenai“ koncertas
„Deganti aistra“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 14 D. 12.30 VAL. Norkiškės
kaimo bibliotekoje popietė, skirta buvusio
tremtinio, rašytojo, kraštiečio Jono Žičkaus
90-osioms gimimo metinėm paminėti.
LAPKRIČIO 14 D. 19 VAL. Lauksargių kultūros namuose vakaronė „Į Martyno karčemą“.
LAPKRIČIO 14 D. 20 VAL. Pilsūdų kultūros
namuose vakaronė „Metų apdovanojimai“,
skirta kaimo darbų sezono pabaigai.
LAPKRIČIO 15 D. 14 VAL. Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre koncertas
– vakaronė „Pabūkime kartu“.
LAPKRIČIO 16 D. 12 VAL. Sartininkų
kultūros namuose Arvydo Vilčinsko koncertas.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 14 D. 18 VAL. Marijampolės
kultūros centre Ievos Narkutės naujojo albumo
„Švelnesnis žvėris“ pristatymo koncertas.
LAPKRIČIO 16 D. 16 VAL. Marijampolės
kultūros centre prancūzų kultūros dienos. Prancūzų džiazo grupės “Hubert Dupont Jasmim”
džiazo koncertas.
LAPKRIČIO 19 D. 18 VAL. Marijampolės
kultūros centre akustinis gyvo garso “Naktinių
personų” koncertas.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2014 M. LAPKRITIS
15 D. 14 VAL. Tarptautinis liaudies šokių festivalis „Susibėgę patrepsėkim“. Dalyvauja kolektyvai iš Karelijos,
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
16 D. 18 VAL. Operetės spektaklis „Skaniausias kokteilis“. Bilieto kaina: 20, 25, 30 Lt (5,79; 7,24; 8,69 Eur).
18 D. 12 VAL. „Raganiukės“ teatro spektaklis „Raganiukės stebuklai“. Bilieto kaina 7 Lt (2,02 Eur).
Dariaus ir Girëno g. 3, tel. 8 446 79 974. Kasa dirba nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio visà savaitæ 12–15 val. ir 16–19 val. Penktadiená –
nuo 12–15 val., nuo 16 iki 18 val. Ðeðtadiená ir sekmadiená valandà
prieð koncertà, jeigu tà dienà renginys.

LAPKRIČIO MĖN. REPERTUARAS
VILNIAUS KAMERINIO TEATRO GASTROLĖS
14 d. penktadienis 10 val. ir 12 val.
EMILIS IŠ LIONEBERGOS. Nuotykių spektaklis vaikams
pagal švedų vaikų rašytojos Astrid Lindgren knygą. Režisierė
Ramunė Kudzmanaitė.
14 d. penktadienis 18 val.
Ch.Boitchev POGRINDŽIO KOMEDIJA!. Dviejų dalių
komedija. Režisierius Rolandas Boravskis.
Bilietus platina BILIETAI LT ir teatro kasa
15 d. šeštadienis 18 val.
Marselis Panjolis DUONKEPIO ŽMONA. Dviejų dalių
romantinė istorija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 30 Lt (8,69 €), 25 Lt (7,24 €).
VALSTYBINIO VILNIAUS MAŽOJO TEATRO
GASTROLĖS
16 d. sekmadienis 12 val.
MAMA KATINAS. Dviejų dalių spektaklis vaikams nuo 5
iki 99 metų.
Režisierius Evaldas Jaras.
Bilietus platina BILIETAI LT ir teatro kasa
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
15 d., šeštadienis, 18.30 val.
Zigmars Liepinš „Paryžiaus katedra“.
3 veiksmų opera-melodrama.
Iki lapkričio 2 d. bilieto kaina – 23 Lt (6,66 €), vėliau
– 32 Lt (9,27 €).
16 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Tinginėlių kaimas“.
1 d. muzikinė pasaka vaikams pagal Vytauto V. Landsbergio knygą „Tinginių pasakos“.
Bilieto kaina – 15 Lt (4,34 €).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

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

2014 LAPKRITIS
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.
Lapkričio 27 d. 18 val. GASTROLĖS Šilutėje!
G.Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“, 2-jų dalių
tragikomedija. Rež. J.Vaitkus. Šilutės kultūros centras,
Šilutė.
Lapkričio 28 d., 29 d. 18 val. PREMJERA! I.Vyrypajev
„Girti“. Rež. L.Vaskova. 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.
DËL

VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS :

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

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

Sutaupote 30 Lt/8,69 Eur
E

