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

LIETUVOJE

Lietuvą saugiai pasiekė visi numatyti
eurų banknotai, pradėtas jų
paskirstymas
Visas Lietuvai numatytas eurų banknotų kiekis – 132 mln. vienetų, svoris – 114
tonų – saugiai pristatytas į Lietuvos
banko saugyklas.
„Istoriškai didžiausia grynųjų pinigų
siunta atgabenta į Lietuvą. Operacija
įvykdyta saugiai ir sėkmingai. Eurų
banknotai iš Lietuvos banko saugyklų
Vilniuje ir Kaune jau pradėti skirstyti komerciniams bankams, iš jų jie tęs
kelionę į prekybos bei paslaugų įmones ir galiausiai – kitų metų pradžioje
pasieks šalies gyventojų pinigines. Vertiname itin sėkmingą bendradarbiavimą
su operacijoje dalyvavusiais partneriais“, – sako Vitas Vasiliauskas, Lietuvos
banko valdybos pirmininkas.
Banknotai iš Vokietijos trimis reisais Lietuvą pasiekė oro transportu. Dvi
siuntos nugabentos į Lietuvos banko saugyklas Vilniuje, viena – į Kauną.
Lydint banknotus iki saugyklų dalyvavo Policijos departamentas, Lietuvos
policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, Kelių policija, teritoriniai
policijos komisariatai, oro uostų apsauga, operacijai buvo pasiskolinti ir
Valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparniai.

E. Gustas: atidarome inovacijų
centrą, kuriame moksliniai tyrimai
virs produktais
Šiandien, lapkričio 14 d., ūkio ministras
Evaldas Gustas dalyvauja „Santakos“
slėnio KTU Mokslo ir technologijų centro ir Technologinio verslo inkubatoriaus
atidaryme. Ūkio ministerija, siekdama,
kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų komercinami, „Santakos“ slėnio projektui
įgyvendinti skyrė 21 mln. litų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos.
„KTU Mokslo ir technologijų centro ir Technologinio verslo inkubatoriaus
įkūrimas – vienas ambicingiausių inovacijų srities projektų ne tik Kaune,
bet ir visoje Lietuvoje. Juo atveriamos didelės galimybės verslui naudotis
išskirtine aplinka, leidžiančia augti, kurti prototipus, plėtoti technologinius
sprendimus, kad vėliau jie virstų inovatyviomis prekėmis ar paslaugomis“,
– naujo darinio svarbą sėkmingam verslo ir mokslo bendradarbiavimui ir
inovacijų plėtrai pabrėžė ūkio ministras E. Gustas.
Pasak ūkio ministro, vienas iš kertinių elementų, užtikrinančių verslo dalyvavimą „Santakos“ slėnio veikloje, – Mokslo ir technologijų parkas. Čia koncentruosis kritinė masė jaunų, žinioms imlių įmonių, kuriančių prototipus ir
sėkmingai juos pristatančių rinkai. Įmonės lengvatinėmis sąlygomis naudosis
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) įranga, o mokslininkai
iš arti matys, kaip veikia verslas, kokius rinkos iššūkius sprendžia, kokios
aktualiausios konsultacijos technologinių procesų, tyrimų ir laboratorinės
įrangos taikymo srityse.

Lietuva iškovojo paramą pieno
sektoriui, EK skirs 49 mln. litų
Žemės ūkio ministerijos pastangas dėl
nuostolių kompensavimo vainikavo pergalė. Europos Komisija Lietuvai ketina skirti
beveik 49 mln. litų pieno sektoriui paremti.
Šios lėšos kompensuos pieno supirkimo
kainų skirtumą gamintojams.
Rugpjūčio mėnesį sužinoję, kad Rusijos rinka yra uždaryta visai Europai,
nedelsdami ėmėmės priemonių ir pasiekėme savo tikslą“, – sako žemės ūkio
ministrė Virginija Baltraitienė. Europos Komisija Baltijos šalims skirs 28
mln. eurų, o 14 mln. eurų iš jų atiteks Lietuvai.
Briuselyje vykusios Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos metu
žemės ūkio ministrė asmeniškai susitiko su naujuoju ES žemės ūkio ir kaimo
plėtros komisaru Philu Hoganu ir priminė Lietuvos prašymą kompensuoti
pieno sektoriaus nuostolius, patirtus dėl Rusijos embargo. P. Hoganas
tuomet pažadėjo, kad šį klausimą aptars su ES šalių žemės ūkio ministrais
ir susitiks su ES biudžeto komisare K. Georgieva.

Į Lietuvą atvyksta 140 Danijos
žvalgų
Į Lietuvą atvyksta 140 Danijos žvalgų dalyvauti bendrose karinėse pratybose, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.
Į Lietuvą danų kariai atvyksta trečiadienį per Klaipėdos jūrų uostą, jie
kartu atsigabena ir karinę techniką. Planuojama, kad Danijos kariai Lietuvoje treniruosis apie mėnesį.
Pratybose Danijos kariai su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų žvalgybos vienetais treniruosis vykdyti motorizuotąją žvalgybą, kuri naudojama
įvairių tipų operacijose – puolimo, gynybos, taikos rėmimo ir pan. Danijos
kariai atsigabena šarvuotus žvalgybos automobilius MOWAG „Eagle IV“,
karinius sunkvežimius.
Lietuva atvykusiems sąjungininkų kariams teikia visą reikiamą priimančiosios šalies paramą – užtikrina karių apgyvendinimą, maitinimą, kitą
reikalingą logistinę paramą.
Šaltinis: Delfi.lt

IŠVYKA Į SANKT PETERBURGĄ
Lapkričio 12–16 dienomis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Petras Vainauskas ir mero
pavaduotojas Kazimieras Šimkus buvo išvykę į Sankt Peterburgą (Rusijos Federaciją) dalyvauti Rusijos, Europos
Sąjungos ir Norvegijos pasienio bendradarbiavimo konferencijoje.
Konferencijoje dalyvavo Regioninio plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė Edita
Mielienė, Tauragės apskrities savivaldybių, administracijų vadovai, Šakių, Marijampolės savivaldybių atstovai.
Konferencijose buvo diskutuojama Rusijos Federacijos, Europos Sąjungos ir Norvegijos pasienio bendradarbiavimo temomis, aptartos dvišalių ir daugiašalių pasienio bendradarbiavimo perspektyvos ir prioritetai.

TAURAGĖ

SUSIŽALOJUS „PAŠALPININKUI“
NEMALONUMAI SENIŪNO PAVADUOTOJUI
Tauragės miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas Juozas Buikys priverstas
varstyti teismo duris. Jam pareikšti kaltinimai dėl tarnybos pareigų neatlikimo,
kai darbo vietoje praeitų metų gegužę susižalojo viešuosius darbus atliekantis
žmogus. Ar viešuosius darbus organizavęs seniūno pavaduotojas dėl to iš tiesų
kaltas neaišku – baudžiamosios bylos nagrinėjimas, susirgus jo advokatui, Tauragės rajono apylinkės teisme pirmadienį buvo atidėtas.
Nukentėjusysis tauragiškis P.B., kaip mūsose sakoma, atidirbinėjo už gaunamas pašalpas. Nelaimės dieną su kitais viešųjų darbų darbininkais seniūnų
pavaduotojo pavedimu jis ruošė medieną malkoms. Vyrą sužalojo nuo įrenginio
atsiskyrusi metalinė jo dalis. Nušokusi detalė pataikė P.B. į galvą. Nelaimėlis iškart buvo išvežtas į Tauragės
ligoninę, o susiuvus žaizdas išgabentas į Klaipėdą. Jam nustatytas sunkus sužalojimas. P.B. liko neįgalus.

ŠILALĖ

BŪK ATSAKINGAS – PASIRŪPINK ATLIEKOMIS
TINKAMAI!
2014 m. gruodžio 1 d. Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų
surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos; Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių
atlieko.; Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos: Alyvų atliekos; Vidaus degimo
variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos; Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos; Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos; Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.
Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu atliekas tvarkančiai įmonei galėsite išskirtinėmis sąlygomis
perduoti ir kitas atliekas.
Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt.

ŠILUTĖ

NEMOKAMI „PELNO AKADEMIJOS“ RENGINIAI
ŠILUTĖJE!
Lapkričio 21 d. kviečiame dalyvauti „Pelno Akademijos“ renginiuose, kurie vyks Šilutės
r. savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje.
Programa
9.00 – 12.30 val. – EKSPORTAS: NAUJOS VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS:
Įmonės eksporto potencialo įvertinimas. Įmonės eksporto strategijos kūrimas ir integravimas. Verslo plėtros į užsienio rinkas planavimas. Verslo plėtra su ES parama
13.30 – 17.00 val. - VERSLUMAS: NAUJO VERSLO PRADŽIA ARBA SĖKMINGA ESAMO VERSLO PLĖTRA:
Verslas nuo idėjos iki plano. Verslo steigimas, valdymas, plėtra. ES finansavimo galimybės verslui. Projektų
valdymo ciklas versle.
Daugiau informacijos bei išankstinė registracija www.pelnoakademija.lt

ŠILUTĖS R.

ŠILUTĖS RAJONE APTIKTAS DINGUSIOS
MERGINOS KŪNAS
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai bei narai šiandien nuo
pat ankstaus ryto tęsė sekmadienį vakare pradingusios dvidešimtmetės studentės Justinos
Šikšniūtės paieškas.Pirminė įtariamojo versija apie tai, jog merginą jis įmetė į Minijos upę,
nepasitvirtino. Apie 10.30 val. Justinos Šikšniūtės kūnas aptiktas Šilutės rajono Macikų
kaime, netoli įtariamojo V. J., gimusio 1991 metais, namų.Šiuo metu nužudytos merginos
kūną apžiūri teismo medicinos ekspertas. Po pietų bus sprendžiamas klausimas dėl sulaikyto vaikino arešto.Dėl J. Šikšniūtės nužudymo pradėtam ikiteisminiam tyrimui vadovauja
Klaipėdos apygardos prokuratūra.

ŠAKIAI

INDIVIDUALIŲ VALDŲ SAVININKAMS KOMPOSTAVIMO DĖŽĖS
Tobulinant atliekų tvarkymo sistemą Marijampolės apskrityje šiemet nemaža dalis gyventojų jau gavo mėlynuosius konteinerius pakuotėms, pakuočių
atliekoms ir antrinėms žaliavoms. Šiuos konteinerius gavę gyventojai įsipareigojo, kad rūšiuos atliekas ir atskirs iš bendro atliekų srauto pakuočių
atliekas ir antrines žaliavas. Atliekų tvarkymo sistema tobulinama ir toliau
– Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nupirko 14 000 žaliųjų
ir bioskaidžiųjų atliekų kompostavimui skirtų dėžių ir jas nemokamai dalins
apskrities individualių valdų gyventojams. Dėžės jau yra pristatytos į visas
apskrities savivaldybes. Gyventojai, norintys jas gauti ir naudoti, turėtų kreiptis
į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo specialistus.
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RASEINIAI

KARIUOMENĖ SUSITIKO SU VISUOMENE
Šeštadienį į turgų atvykę žmonės buvo nustebinti netikėto reginio: kariai,
šarvuočiai, ginklai... Tačiau baimės niekam nebuvo, nes vyko draugiškas
kariuomenės ir raseiniškių susitikimas. Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės kariai susitiko su visuomene.
Susitikimas ypač patiko jaunimui, kuriems kariai leido įsiropšti į šarvuotį,
pačiupinėti tikrą ginklą ir t.t.
Vėliau susitikimas su kariškiais persikėlė į Kultūros centrą, kur kariai
buvo pasiruošę atsakyti į visus visuomenei rūpimus klausimus, plačiau papasakojo apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje, jos svarbą ir kt.

MARIJAMPOLĖ

TŪKSTANČIAI ATŠVAITŲ PAPUOŠ
MARIJAMPOLĖS KALĖDŲ EGLĘ
„Saugiausia Lietuvos eglė“ – taip jau dabar vadina kuriamą eglę jos sumanytojai. Paskutinį lapkričio savaitgalį Marijampolėje bus įžiebta netradicinė
žaliaskarė. Vietoje įprastų žaislų ją puoš atšvaitai, kurie po švenčių bus išdalinti
Marijampolėje gyvenantiems moksleiviams.
„Norime atrodyti šiuolaikiškai, todėl ieškojome originalesnio sprendimo.
Džiugu, kad šiemet marijampoliečius ir svečius stebinsime ne tik originaliai
papuoštu Kalėdų simboliu, bet ir pačią idėją paversime gražia akcija: eglės
papuošimai – atšvaitai – po švenčiu nebus sukrauti į dėžes ir paslėpti sandėlyje,
o bus išdalinti moksleiviams“, - ako Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Anot jo, nešiodami
atšvaitus, vaikai ne tik bus saugesni gatvėje, bet ir turės gražų kalėdinį prisiminimą. 12 metrų Marijampolės
eglę puoš tūkstančiai tradicinių margaspalvių atšvaitų. Eglės įžiebimo šventė Marijampolėje numatyta lapkričio
29 dieną.

KLAIPĖDA

IEŠKOMI GLOBĖJAI VAIKAMS
Klaipėdos miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į šeimas, kurios puoselėja mintį globoti ar įvaikinti
vaikus. Juk kartais reikia tik nedidelio postūmio. Esame susirūpinę keleto vaikų likimu. Tai 8, 9 ir 11 metų
berniukai iš skirtingų šeimų, netrukus būsiantys apgyvendinti vaikų globos namuose, 11 ir 10 metų seserys bei
7 ir 8 metų broliai, jau gyvenantys vaikų globos namuose. Visi šie vaikai dar tikisi turėti rūpestingą šeimą ir
prašo rasti jiems globėjus. Seserys ir broliai galėtų būti globojami atskirose šeimose.
Su šiais vaikais sykiu tikimės ir mes, o apsisprendusius prašome kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių.

ŠIAULIAI

VERSLO IR PASIEKIMŲ PARODA
„ŠIAULIAI 2014“
Šių metų lapkričio 27 - 29 dienomis Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai tęsdami
ilgametę tradiciją organizuoja 19 - ąją tarptautinę verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai 2014“,
kuri vyks Šiaulių arenoje (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai).
Kviečiame visus apsilankyti tris dienas vykstančioje parodoje. Parodos programa: www.
rumai.lt/naujienos.

KAUNAS

ATSKLEIDĖ, KAIP ATRODYS 2014 M. KAUNO
KALĖDINĖ EGLĖ
Kaip atrodys pagrindinė Kauno miesto kalėdinė eglė? Kaip bus papuoštos
centrinės miesto gatvės? Kokie šventiniai renginiai ir koncertai laukia kauniečių? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus paaiškėjo pirmadienį surengtoje
spaudos konferencijoje.
Pagrindiniu šventiniu akcentu tradiciškai taps Rotušės aikštėje iškilsianti
Kalėdų eglė, kurią kuria menininkė Jolanta Šmidtienė.
Pagrindinė priemonė, kurią menininkė J. Šmidtienė naudoja eglutės
gamybai, yra plastikiniai puodeliai. Jie yra klijuojami į formas, dedamos
lemputės ir taip formuojami debesys, iš kurių bus sudaryta kalėdinė eglė.
Kalėdų eglės įžiebimo šventė vyks paskutinį šio mėnesio šeštadienį, lapkričio 29 d. 17.30 val. prasidėsianti
šventę tiesiogiai transliuos LRT televizija. Kaip teigė Kauno kultūros centro „Tautos namai“ kultūros projektų
vadovė Jolanta Lakštinienė, visa eglutės įžiebimo šventė bus susijusi su ta pačia debesų tematika.

PLUNGĖ

TĘSIASI TRADICINIS PLUNGĖS RAJONO
ĮMONIŲ BOULINGO TURNYRAS
Jau šeštus metus „Porto“ pramogų centre vykstančio įmonių
boulingo turnyro populiarumas auga kaip ant mielių: į šiemetines varžybas užsiregistravo net 70 komandų! Smagu, kad į itin
daug aistrų Plungėje keliantį turnyrą įsitraukia ir kiti miestai.
Šiais metais jėgas prie boulingo takelių panoro išbandyti net
aštuonios komandos iš Telšių.
Gruodžio 5-ąją įvyksiančiame turnyro finale susitiks po
šešias stipriausias A ir B lygų komandas. B lygos trys šių
metų prizininkės pateks į 2015-ųjų įmonių boulingo turnyro
A lygą. 2013 metų turnyre teisę varžytis A lygoje iškovojo
Plungės rajono savivaldybė, TŪB „Valža“, Plungės Senamiesčio mokykla. Be šio laimėjimo, komandoms teks taurė ir puikūs organizatorių įsteigti prizai.
A lygoje komandos pirmiausia varžysis dėl pereinamosios taurės. Antrąkart pirmąją vietą užėmusiai komandai ši taurė
atiteks visam laikui. Pretendentės į taurę – UAB „Vičiūnai ir partneriai“, UAB „Plungės baldai“ I, „Trejos girnos“ I.
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Londone per studentų protestus
kilo susirėmimai su policija
Londone trečiadienį vyko studentų protestai prieš mokesčius už studijas.
Per juos kilo susirėmimai tarp demonstrantų ir policijos. Pareigūnų duomenimis, prie konservatorių partijos būstinės buvo sulaikyti du asmenys.
Tūkstančiai studentų iš visos šalies atvyko į Londoną protestuoti prieš
didelius mokesčius už studijas bei taupymą švietimo sistemoje.
Šie protestai yra didžiausi nuo 2010-ųjų, kai Didžiojoje Britanijoje į
gatves išėjo 50 000 studentų. Tada vyko aršūs susirėmimai su policija.

Donecko gyventojai liko be
vandens
Artilerijos smūgiams nutraukus elektros tiekimą vandens filtravimo
sistemai, prorusiškų sukilėlių kontroliuojamose Donecko teritorijose
gyventojai liko be vandens, praneša BBC.
Nors miesto centro teritorijoje gyventojai dar turi vandens, tačiau
likusiai Donecko daliai jo tiekimas buvo nutrauktas.
Kaip atsaką į besitęsiantį konfliktą Ukrainos prezidentas Petro Porošenka sekmadienį pasirašė dekretą, kuriuo nutrauktas sukilėlių kontroliuojamuose teritorijose esančių įstaigų, įskaitant mokyklų ir ligoninių,
finansavimas. Be kita ko, sustabdytas pensijų ir pašalpų mokėjimas.
Nepaisant to, O. Lukjančenka teigė, kad Doneckas ir toliau moka įmokas
į valstybės iždą.

Rusija pagaliau oficialiai įvardijo
tai, apie ką iki šiol kalbėjo tik
ekspertai
Rusija oficialiai pareikalavo, kad jos kaimynes Vakarai
atiduotų jos įtakos sferai.
Prezidento atstovas spaudai Didžiosios Britanijos
visuomeniniam transliuotojui
BBC pareiškė, kad reikia
šimtaprocentinių garantijų,
kad Ukraina netaps NATO
nare, o Aljansas nebeartės prie Rusijos sienos. Užsienio reikalų ministras
dėl krizės apkaltino Vakarus, neva sulaužiusius pažadą neplėsti NATO.
Prireikė dešimties karo mėnesių ir daugiau kaip keturių tūkstančių
aukų, kad Rusija oficialiai įvardytų tai, apie ką iki šiol tik kalbėjo ekspertai, – kad jos tikslas yra užsitikrinti, jog kaimyninės šalys liktų jos
įtakos sferoje.
V. Putinas kelis kartus yra pripažinęs, kad Krymą okupavo dėl to, kad
ten neatsidurtų NATO pajėgos, tačiau iki šiol Maskva niekada oficialiai
nebuvo pasiūliusi Vakarams užtikrinti, kad Rusijos kaimynės negalės
laisvai apsispręsti dėl ateities.

Niujorko valstijoje siaučia istorinė
pūga: gyventojai apstulbę, yra
žuvusiųjų
Jungtinėse Valstijose anksti
prasidėjus pūgų sezonui, Niujorko valstijos vakariniame
Bafalo mieste per antradienio
naktį iškrito rekordinis sniego
kiekis, dėl kurio žmonės liko
įkalinti savo automobiliuose,
namuose ir net keturi mirė,
pranešė Jungtinių Valstijų
pareigūnai.
Prie pūgų pripratusio rytinėje Erio ežero pakrantėje esančio miesto gyventojai buvo nustebinti šios stichijos. Jos metu buvo pastebėtas neįprastas reiškinys, kai per audrą iš dangaus vietoje lietaus lašų krito snaigės.
Vienas orų pranešėjas sakė neturintis žodžių šiam reiškiniui apibūdinti.
Daugelyje į pietus nuo Bafalo, kuris yra prie Niagaros krioklio, esančių
rajonų per nepilną parą iškrito iki 1,8 metro kritulių. Maža to, snygis
kol kas neketina liautis.

F. Mogherini ramina dėl bausmių
Izraeliui
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Federica Mogherini paneigė Izraelio žiniasklaidos pranešimus, kad Bendrija planuoja sankcijas
Izraeliui. Tiesa, F. Mogherini pripažino, kad ES atitinkamų pasvarstymų yra. ES, pasak F. Mogherini, nori skatinti pozityvų Artimųjų Rytų
taikos procesą. ES užsienio reikalų ministrai savo susitikime pareiškė
susirūpinimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose. Padėtis Artimuosiuose
Rytuose praėjusiomis savaitėmis paaštrėjo, ypač – Rytų Jeruzalėje ir ant
Šventyklos kalno.
Anot Palestinos savivaldos, Palestinos valstybę yra pripažinusios 135
šalys, tarp kurių yra ir ES narių.
Šaltinis: Delfi.lt
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100 pagrindinių vienarūšių
vartojimo prekių ir paslaugų
mažmeninės kainos spalio mėn.
Spalio mėn. iš 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo
prekių ir paslaugų 39 prekių ir
paslaugų kainos padidėjo, 48
– sumažėjo, 13 – nepasikeitė.
Iš prekių daugiausia pabrango dantų pasta – 12,7 procento,
pomidorai – 4,6, moteriškos
pėdkelnės – 4, manų kruopos
– 3,7, natūralios fermentacijos
putojantis vynas – 2,6 procento, o atpigo svogūnai – 27,8 procento, burokėliai – 24, baltagūžiai kopūstai – 8,8, plautos morkos – 7,1, ir rauginti
kopūstai – 7 procentais. Iš paslaugų daugiausia pabrango dienos pietūs
restorane ar kavinėje – 1,7 procento, vyrų modelinis kirpimas – 1,6, moterų modelinis kirpimas – 1,4, cheminis vyriško kostiumo valymas –1,2
procento, o atpigo vištienos kebabas išsinešti – 1,2 procento.
Labiausiai prekės pigo dėl taikytų nuolaidų ir sezoniškumo įtakos. Prekių
ir paslaugų brangimui įtakos turėjo po taikytų nuolaidų atstatytos kainos,
taip pat sezoniškumas.

NAUDINGA ŽINOTI

Mokėjimai litais paskutinę šių metų
dieną bus vykdomi trumpiau
Paskutinę šių metų dieną, gruodžio 31-ąją,
mokėjimai tarp bankų litais bus galimi tik iki
13 val., nes tuo laiku bus sustabdytas mokėjimų vykdymas Lietuvos banko mokėjimo
sistemose, kuriomis naudojasi bankai. Jie
planuoja klientų nurodymus atlikti tos pačios
dienos tarpbankinius mokėjimus priimti tik
iki gruodžio 31 d. 12 val., kad spėtų tą pačią
dieną juos pateikti į Lietuvos banko tarpbankines sistemas.
„Paskutinę šių metų dieną mokėjimų galutinis pateikimas ankstinamas
atsižvelgiant į komercinių bankų prašymą suteikti papildomo laiko parengti mokėjimų sistemas perėjimui prie euro. Manome, kad bankų prašymas
yra pagrįstas ir nepatogumų dėl 2,5–3 val. trumpesnio mokėjimams skirto
laiko nekils, jei bankai tinkamai ir iš anksto apie tai informuos mokėjimo
paslaugų naudotojus. Bankai tinkamam klientų informavimui euro įvedimo laikotarpiu privalo skirti ypatingą dėmesį“, – sako Marius Jurgilas,
Lietuvos banko valdybos narys.
Trumpesnis nei įprasta mokėjimų vykdymo laikas nustatytas Lietuvos
banko valdybos nutarimu pakeistuose mokėjimo sistemų LITAS-RLS ir
LITAS-MMS 2014 m. gruodžio 31 d. tvarkaraščiuose.
Lietuvoje įvedus eurą dabartinius mokėjimus litais pakeis mokėjimai
eurais. Mokėjimo sistemos LITAS-RLS veikla bus nutraukta, o realaus
laiko mokėjimai bus perkelti į mokėjimo sistemą TARGET2-LIETUVOS
BANKAS. Mokėjimo sistema LITAS-MMS, parengta vykdyti mažmeninius tarpbankinius mokėjimus eurais, nuo 2015 m. sausio 2 d. pradės
veikti pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintas Mažmeninių mokėjimų
sistemos LITAS-MMS veiklos taisykles.

ARTI TOLI

Skandinavai į mus turėtų žiūrėti su
nuostaba: mokame tiek pat, kiek jie
Didžiausias Lietuvos gyventojų
piniginių priešas – sovietinės
statybos daugiabučiai ir iš dujų
gaminama centralizuota šiluma.
Pažvelgus į kur kas aukštesnio pragyvenimo Skandinavijos
šalis, matyti, kad centralizuotas
šildymas jiems yra pigi paslauga
– kilovatvalandė kainuoja 19-20
ct/Kwh. Lietuvoje miestuose, kuriuose šiluma gaminama iš biokuro, ji
kainuoja apie 20 ct/kWh. Tačiau ten, kur deginamos dujos - apie 27 ct/kWh.
Tiesa, Skandinavijoje ne tik nebrangus šildymas, bet ir mažesnis jo suvartojimas.
Dar vienas skirtumas – pajamų dydis. Skandinavai būsto išlaikymui skiria
keletą procentų savo pajamų, lietuviai – 14,1 proc. Didžiosios Britanijos
mokslininkų vertinimu, jeigu šeima komunalinėms išlaidoms skiria daugiau
nei 10 proc. pajamų, ji gyvena energetiniame skurde.
Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius tvirtina, kad Skandinavijos šalyse centralizuotas šildymas laikomas
pigiu šildymo būdu.
„Mūsų klimatinės sąlygos ir panašios, tačiau žinant mūsų kiaurus namus, tai mūsų metinės energijos sąnaudos vidutiniškai yra iki dviejų kartų
didesnės. Taigi ir sąskaitos yra didesnės. Jų centralizuotos šilumos ūkis
konkuruoja su kitais šildymo būdais. Ten nėra jokio valstybinio rėmimo
centralizuotam šilumos ūkiui, taip pat ir nėra reguliavimo, išskyrus Daniją.
Ten žmonės centrinio šildymo kainą lygina su alternatyviais šildymo būdais,
jeigu jiems apsimoka, tada jie prie jo jungiasi, jeigu neapsimoka – nesijungia“, - DELFI kalbėjo jis.
Šaltinis: Delfi.lt

TINKAMIAUSIAS LAIKAS PASIRŪPINTI
INVESTICIJOMIS NAMO STATYBOMS
Specialistai teigia, kad šiuo metu
tinkamas laikas pasirūpinti savo
būsto finansavimu. Abejojama, ar
ateityje bus palankesnės sąlygos
nei dabar.
Brangs darbo jėga
Pastebimos tendencijos, kad
žmonės, planuodami savo namo
statybas, daugiau investuoja į
statybines medžiagas, nes mano,
kad jos brangs, tačiau situacija gali
būti kitokia. Prognozuojama, kad
brangs būtent darbo jėga. „Mano
nuomone, ateinantį statybų sezoną
darbo jėga gali pabrangti net 20-30
proc. Kainos kils, nes dirbančiųjų
statybų sektoriuje lūkesčiai didės.
2014 metų patirtis parodė, kad
rinkoje pastebimas profesionalų
trūkumas ir keičiasi žmonių požiūris į kokybę – kartelė kyla aukštyn.
Kartais brangiau yra pigiau. Be
to, pastebima, kad darbuotojai,
anksčiau dirbę užsienio statybų
sektoriuje, grįžta atgal į Lietuvą.
Užsienio patirtis ir kainos taip pat
turės paveiks lūkesčius“, - dalinasi
savo pastebėjimais projektavimo
ir statybos įmonių grupės „NOR-

HOUSE“ vadovas Rokas Radvilavičius. O štai statybinės medžiagos, kurios taip graibstomos šiuo
metu, gali pabrangti nuo 5 iki 10
proc. Ne iš karto po Naujųjų, bet
ateinančiais metais.
Pasak R. Radvilavičiaus, jei
nekilnojamojo turto rinka plėsis,
bus mąstoma ir apie darbo jėgos
importą iš Ukrainos bei kitų - Europos sąjungos šalių. Kai kurios
Lietuvos statybų bendrovės rūpinasi darbo jėgos importu iš užsienio jau dabar, nes jaučiamas specialistų trūkumas. Jei kas planuoja
statyti būstą, patariama nedelsti.
Tiesa, daugelis žmonių rudens
sezoną suskubo imtis veiksmų
bei planuoti savo namo statybas,
kadangi bankai finansuoja būsto
įsigijimą iki 85 proc., - tačiau čia
reikia nepamiršti, kad žmogus,
norintis statyti namą, turi turėti ir
savo lėšų (15 proc.), kurių reikia
bent jau pačiai namo „dėžutei“
pastatyti. t. y. apie 100 000 lt.
Pataria nelaukti
Dominykas Tomaševičius, Nekilnojamojo turto kompanijos

„Rebank“ vadovaujantis partneris, pasakojo, kad didžioji
dalis pirkėjų nekilnojamą turtą
aktyviai pirko šių metų viduryje,
kuomet žiniasklaidoje vis dažniau
pasirodydavo įrašų apie euro
įvedimo įtaką NT kainoms. Daug
žmonių į tai reagavo emociškai
ir skubėjo pirkti, mažai laiko
skirdami objekto tikrajai vertei
nustatyti. Išaugo pirkėjų skaičius,
kurie savo investicijas perkeitė
iš indėlių, vertybinių popierių į
NT. Šiuo metu tokio aktyvaus
pirkėjų sujudimo, koks jis buvo
metų viduryje, nėra. Tikėtina, dėl
paklausos sumažėjimo pardavėjai
peržiūrės parduodamo turto kainas
ir bus labiau linkę derėtis.

VISUOMENĖ

NUO LAPKRIČIO 1 D. ĮSIGALIOSIANČIOS
TURIZMO ĮSTATYMO NUOSTATOS SUSTIPRINS
TURISTŲ APSAUGĄ
Ūkio ministerija informuoja, kad
nuo š. m. lapkričio 1 d. įsigalioja
Turizmo įstatymo pakeitimai,
kurie sustiprins kelionių organizatorių priežiūrą, aiškiau nustatys
jų atsakomybę organizuojant keliones ir užtikrins turistų apsaugą.
Lietuvos draudikų asociacijos
atstovai 2014 m. spalio 28 d. Ūkio
ministerijoje vykusiame pasitarime informavo, kad pagal esamą
teisinį reglamentavimą nemato
problemų vietinio turizmo kelionių organizatoriams teikti vietinio
turizmo draudimo produktą.
Pagal įsigaliosiančius pakeitimus, veikiantys vietos kelionių
organizatoriai turės draustis 50
tūkst. litų suma, organizuojantieji keliones į užsienį – 7 proc.
nuo metinių įplaukų už kelionių
pardavimą, bet ne mažiau kaip
150 tūkst. litų suma, vykdantieji

keliones į užsienį užsakomaisiais
skrydžiais – taip pat 7 proc.
nuo metinių įplaukų už kelionių
pardavimą, bet ne mažiau kaip
350 tūkst. litų suma. Pirmą kartą pradedantys veikti kelionių
organizatoriai atitinkamai turės
draustis aukščiau nurodytomis
konkrečiomis sumomis litais.
Įstatyme patikslinta kelionių organizatoriaus draudimo apskaičiavimo tvarka – draudimo suma bus
skaičiuojama pagal paskutinius
praėjusius keturis ketvirčius, buvusius prieš ketvirtį, kai įsigalioja
naujas kelionių organizatoriaus
draudimas. Įsigaliosiantys Turizmo įstatymo pakeitimai panaikins
buvusius įstatymo prieštaravimus.
Civiliniam kodeksui – bus įtvirtinta kelionių prekybos agento
sąvoka. Nuo lapkričio 1 d. nebeliks kelionių pardavimo agentų

veiklos pažymėjimų ir anksčiau
buvusio įstatymo reikalavimo
turėti draudimą.
Turizmo įstatyme atsiranda nauja nuostata – kai paaiškėja, kad
kelionių organizatoriaus nuosavas
kapitalas tapo mažesnis negu 1/2
įstatinio kapitalo, Valstybinis turizmo departamentas raštu privalo
įspėti kelionių organizatorių pašalinti šį trūkumą. Jeigu trūkumas
per 6 mėnesius nebus pašalintas,
kelionių organizatoriaus pažymėjimas bus panaikintas.

APLINK LIETUVĄ

IEŠKAI SĖKMĖS – GRIEBK JAUTĮ UŽ RAGŲ
Mėsos sektorius Lietuvoje nėra
toks kooperuotas kaip pieno ar
grūdų, tad kiekvienas bandymas
susiburti– čia itin vertingas. Trys
mėsos kooperatyvai, su kuriais
bendravome, įsikūrę, palyginti,
neseniai.
„Baltijos lankų jautienos“ projektas
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų
ir gerintojų asociacijos bei 5 pieno
kooperatyvų atstovai 2011 m. pabaigoje įkūrė kooperatinę bendrovę
„Baltic Cattle“, orientuotą į užsienio šalių erdvę. Lietuvos mėsinių
galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorius ir kooperatyvo
valdybos narys Darius Dzekčiorius
sako, kad vienas iš jų vykdomų
veiklų – bendradarbiavimo sutartis
su Šveicarijos bendrove „Vianco“
dėl tarptautinio projekto „Baltijos
lankų jautiena“ įgyvendinimo ir
produkcijos eksporto į Vakarus galimybių. „Per mėnesį parduodame
po 40-50 galvijų skerdenų, kaina
–15–20 proc. aukštesnė nei mokama

Lietuvoje. Tarptautinis projektas turėtų būti įgyvendinamas iki 2018 m.,
kol eksportas įsivažiuos, o vėliau jau
viskas turėtų vykti ir be užsieniečių
pagalbos. Dabar mums dar daug
padeda šveicarų kolegos“, – patirtimi dalijosi D. Dzekčiorius. Pasak
jo, dėl Rusijos embargo jautienos
kainos Lietuvoje labai krito, net 30
proc. Lietuva – viena iš labiausiai
nukentėjusių šalių šioje srityje.
Į klausimą, ar kooperatinė bendrovė neketina plėstis, D. Dzekčiorius
paaiškino, kad šiuo metu apie tai
negalvojama, nes labai trūksta rinkų
pieninių galvijų mėsai, kuri anksčiau buvo vežama į Rusiją. Jis sakė
pasigendantis rimtesnės valstybės
programos, taip pat prekybos ryšių
plėtojimo su kitomis šalimis. D.
Dzekčiorius sakė palankiai sutikęs
įstatymo pataisas dėl ritualinio skerdimo. „Dabar daugelis Europos Sąjungos šalių su eksportu orientuojasi
į musulmoniškas šalis, tačiau čia dar
reikia daugelio institucijų sutelktos
veiklos, kad ratas įsisuktų“, – sakė

D. Dzekčiorius.
Paslaugų kooperatyvas augina
ir gyvulius
„Šilalės agro“ kooperatyvo vadovas Laurynas Knystautas pasakoja,
kad jie įsikūrė 2011 m. ir vienija 6
stambiausius Šilalės rajono ūkininkus, kurie susibūrė bendrai veiklai
– teikti įvairias paslaugas ūkininkams – nuo atsarginių dalių, pašarų
iki visiško techninio aptarnavimo.
Kooperatyvas pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.
programas parama „Žemės ūkio
valdų modernizavimas“ technikai
įsigyti, gavo per 800 tūkst. Lt.
Šaltinis: Zum.lt
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KEIČIA POŽIŪRĮ Į GREITĄJĮ MAISTĄ

Lietuvos vietos, kurias garsina
stebuklai ir gydomosios galios

Su „Sandwiches Cafe“ vadovu ir
įkūrėju Povilu Belicku susitikome
jau po darbo dienos. Tą dieną
jis turėjo tiesiog per daug darbo.
Tiesą sakant, darbo jam netrūksta
pusantrų metų – būtent tiek laiko
veikia „Sandwiches Cafe“. Pradėjusi veiklą kaip kavinukė, dabar
įmonė užsiima didmenine gamyba
bei prekyba ir kasdien su kitokiu
sumuštiniu supažindina vis daugiau
žmonių. Pagyrę vienas kito vardus
su P. Belicku prisėdome pasikalbėti
apie požiūrį į verslą, neišsenkantį
norą dirbti ir maistą.
Įkvėpė scena Paryžiuje
Iki savo verslo pašnekovas ėjo
gana ilgai. Dirbdamas samdomą
darbą gal ir pasvajodavo apie
verslą, bet rimta mintis atsirado
vieną kartą lankantis Paryžiuje.
„Iš tikrųjų ta mano istorija gana
ilga. Labai svarbios buvo kelionės
į užsienį. Nebuvo jų labai daug,
bet jos padarė įtaką, nes tiesiog
pastebėjau visai kitokią maitinimosi kultūrą. Ypač didžiuosiuose
miestuose pastebėjau skubantį,
bėgantį žmogų, konkrečiau – biuro
darbuotoją, kuris didžiąją laiko
dalį praleidžia kelyje ir kuriam iš
tikrųjų sudėtinga grįžus devintą
ar dešimtą valandą dar pavalgyti.
Jis pietauja pakeliui. Pas mus šitai
irgi pamažu ateina. Vieną kartą
Paryžiuje sėdėdamas ant suoliuko
pamačiau tipinį save, išbėgantį iš
biuro ir vienoje rankoje laikantį
puodelį kavos, o kitoje sumuštinį.
Ir dar telefonu šnekantį. Tačiau tai
nebuvo bloga emocija. Taigi gal ši
akimirka ir buvo tas kabliukas“, –
pasakoja verslininkas.
Mūsų sumuštinis nėra toks, kokį
įpratę daryti lietuviai: nesiekiame
sudėti to, kas yra likę šaldytuve.
Mano požiūriu, sumuštinis gali būti
ir sveikas, subalansuotas maistas.
P. Belickas
Tiesa, viskas neprasidėjo iškart
grįžus iš lemiamos kelionės po
Paryžių. Ilgokai reikėjo kaupti
drąsą galutiniam žingsniui. „Etapas tikrai buvo ilgas. Jis tęsėsi gal
pusantrų metų. Tikrai buvo vidinių
dvejonių. Aš iki tol dirbau samdomą darbą. Dvejojau dėl paties verslo, ar verta atsisakyti nuolatinio

pajamų šaltinio ir išeiti į nežinią.
Vis dėlto vidinis „aš“ nugalėjo.
Atradau save, nes supratau, kad
verslas skirtas man. Nesu tas, kuris
nemėgsta samdomo darbo. Aš iš jo
tikrai labai daug pasisėmiau. Dabar
valdyti galiu visai kitaip, nes buvau
valdomas pats. Mačiau klaidas ir
pranašumus“, – teigia pašnekovas.
Tiek tada, pačioje pradžioje,
tiek dabar į priekį jį varo didžiulis
tikėjimas savo idėja.
Verslininkas pripažįsta, kad lietuviai tiek prieš metus, tiek dabar
į sumuštinį kaip pietų maistą žvelgia kreivokai. „Lietuvoje greitojo
maisto kultūra yra prasta. Ji kyla
iš pelenų, bet kol kas dar prasta.
Viena mūsų misijų ir yra pakeisti
požiūrį į greitąjį maistą. Tai mes
ir darome, beje, gana sėkmingai.
Mes keičiame patį sumuštinį. Mūsų
sumuštinis nėra toks, kokį įpratę
daryti lietuviai: nesiekiame sudėti
to, kas yra likę šaldytuve. Mano
požiūriu, sumuštinis gali būti ir
sveikas, subalansuotas maistas“,
– teigia verslininkas.
Sumuštinių kūrimas – tai nuolatinis procesas. „Sandwiches Cafe“
nuolat ieškoma būdų tobulėti.
Klausomasi ir vartotojų. „Aš iš
prigimties esu labai atsakingas
žmogus. Labai rimtai reaguoju į
visas pastabas. Darau tai staigiai
ir stengiuosi kuo greičiau išspręsti
situaciją. Mūsų pati idėja prasidėjo
nuo viešojo maitinimo įstaigos,
kavinukės. Paskui ji persikvalifikavo vien į gamybą. Mes esame

gamintojai didmenininkai, todėl
mums šiek tiek sudėtinga išgirsti
vartotojo balsą. Tačiau mus vis tiek
atsiliepimai galiausiai pasiekia“, –
tikina P. Belickas.
Sumuštiniai – tai maistas, stipriai
apipintas stereotipais. Skeptiškai
sakoma, kad anoks čia ir maistas.
P. Belickas tokiems niurzgaliams
turi vieną pasiūlymą. „Dar ir šiandien kovojame su tais stereotipais.
Pradžioje buvo tokių požiūrių iš
serijos „Kas čia? Aš juk ir namie
galiu sumuštinį pasidaryti“. Tačiau
aš visada darau taip – duodu sumuštinį paragauti. Ginčytis galima ilgai.
Sumuštinį siekiame parodyti kaip
alternatyvą skubančiam žmogui,
norinčiam gauti visavertę maisto
normą, bet tiesiog neturinčiam
laiko nubėgti į kavinę ir papietauti.
Degustuojant maistą toks požiūris
ir keičiamas“, – teigia pašnekovas.
Verslininkas prisimena, kad verslo pradžioje mažai žmonių tikėjo
jo idėja. Vis dėlto jis įrodė, kad
išsikeltos ambicijos buvo realios.
Taigi ką mūsų pokalbio dieną valgė sumuštinių gamintojas? Išgirdęs
šį klausimą P. Belickas tik nusijuokia. „Šiandien net ir nepietavau...
Turėjau daug susitikimų ir tiesiog
nepapietavau. Pusryčiams suvalgiau sumuštinį su kava, o dabar vėl
geriu kavą. Tačiau sumuštinis man
dažnas maistas. dažnai darbe. Juk
žinau, kad mano produktas geras.
Kodėl gi man tada jo nevalgyti?“
– linksmai klausia jis.
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Kai kurios iš šių vietų apaugusios vien mitais ir legendomis, į kai kurias
susigražinti sveikatos iš visos šalies siunčia gydytojai net neabejodami,
kad būtent čia besitaisantys ligoniai galės džiaugtis visaverte reabilitacija.
Mažučiai (Vilkaviškio
rajonas, Pilviškių seniūnija).
Ši vietovė garsėja laukymės pakraštyje iškilusia lauko akmenų koplytėle, šalia
kurios – stebuklais apipintas
šaltinėlis. Sakoma, kad iš jo
tekantis negendantis vanduo
turi gydomųjų savybių. Kiekvieno mėnesio paskutinį
šeštadienį iki šimto žmonių
talpinančioje koplytėlėje
laikomos Šv. Mišios Malonių Versmei pagerbti, kadangi pasak legendos
šioje vietoje yra apsireiškusi Švč. Mergelė Marija.
Šventasis šaltinėlis
(Vilkaviškio rajonas,
Vištyčio miestelio apylinkės).
Vištyčio ežero pakrantėje, Šilelio miške stūgso
nedidelis kryžių kalnelis,
jo viduryje eglių ir pušų
paunksmėje iš žemės gelmių trykšta gėlo vandens
srovelė – tai Šventasis šaltinėlis.
Merkinė (Alytaus apskritis, Varėnos rajonas).
Žmonės iš visos Lietuvos čia sugūža ne tik pasidžiaugti gydomaja
Dzūkijos gamta, sudalyvauti garsiuosiuose Merkinės Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų atlaiduose,
tačiau ir užsukti į netoliese esančią
legendomis apipintą Merkinės
piramidę, pastatytą Česukų kaimelyje. Skaičiuojama, kad į antgamtinėmis savybėmis grsėjantį statinį
per metus suplaukia apie 50 tūkstančių stebuklais tikinčių lankytojų iš
viso pasaulio.
Šaltinis: Perpasauli.lt

ARTI TOLI

3 ypatingi Austrijos slidinėjimo
kurortai išskirtinėms žiemos
atostogoms

Šaltinis: Bznstart.lt
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GALINGI SIURBLIAI UŽDRAUSTI - ATĖJO
TELEVIZORIŲ EILĖ
Rugsėjo pradžioje aršius ginčus
įžiebė Europos Sąjungos energijos
efektyvumo direktyva. Dėl šiame
dokumente nustatytų reikalavimų
nuo rugsėjo pirmosios nuo parduotuvių lentynų išnyko galingesni
nei 1600 vatų dulkių siurbliai.
Briuselis toliau tęsia taupymo
pamokas piliečiams: portalo theguardian.com duomenimis, dabar
nusitaikyta į didelius televizorius.
Prietaisai su didžiuliais ekranais
turės naudoti mažiau energijos.
Konkretus kiekis elektros energijos, kurią jie galės sunaudoti, apibrėžtas Europos Sąjungos
energijos efektyvumo direktyvoje.
ES ekspertai sako, kad naujosios
„ekodizaino“ taisyklės padės gyventojams sutaupyti maždaug 8
milijardus eurų išlaidų už elektros
energiją.
Bręsta dar vienas konfliktas
Po televizorių turėtų sekti naujos
taisyklės virduliams, skrudintuvams ir plaukų džiovintuvams. Jas
ketinama pristatyti ateinančiais
metais.
Na, o nauji standartai televi-

zoriams įsigalios jau 2016-ųjų
birželį ir nustatys aukštesnius energijos efektyvumo reikalavimus.
Manoma, kad naujieji reikalavimai
taip pat paveiks ir kompiuterių
monitorių gamintojus. Pastaruoju
metu monitoriai vis dažniau naudojami ir stebėti televizijos programoms. Taigi, jie taip pat turės
naudoti mažiau elektros energijos.
Skaičiuojama, jog televizoriai
sunaudoja iki 10-tadalio namų ūkio
energijos ir pastaraisiais metais jų
sunaudojamos elektros energijos
dalis tik auga. Tai vyksta dėl papildomų funkcijų, kurias gamintojai
įdiegia į televizorius, pavyzdžiui,
kad ekrane galima naršyti internete.
Televizorius gaminančias kompanijas vienijanti asociacija portalo
theguardian.com žurnalistams sakė
vis dar nagrinėjanti pasirodžiusią
informaciją ir negalinti jos komentuoti. Tačiau panašu, kad bręsta dar
vienas verslininkų ir valdininkų
mūšis dėl vadinamosios „ekodizaino“ direktyvos.
Nauja ataskaita, kuri apibrėš,
kokiems dar prietaisams bus pra-

dėti taikyti energijos suvartojimo
apribojimai, turėtų pasirodyti šio
gruodžio viduryje.
Skaičiuojama, jog televizoriai
sunaudoja iki 10-tadalio namų ūkio
energijos ir pastaraisiais metais jų
sunaudojamos elektros energijos
dalis tik auga. Tai vyksta dėl papildomų funkcijų, kurias gamintojai
įdiegia į televizorius, pavyzdžiui,
kad ekrane galima naršyti internete.
Žinoma, pokyčiai vyksta ir todėl,
kad gyventojai vis daugiau laiko
praleidžia prie televizorių ekranų.
Pagal naujuosius Europos Komisijos paskelbtus standartus,
televizoriai turėtų sunaudoti 75
teravatvalandėmis mažiau elektros
energijos. O tai būtų visai neblogas
pasiekimas vartotojų – o kartu ir
klimato – labui.
Šaltinis: Grynas.lt

Austriją galima vadinti slidinėjimo tėvyne – būtent šioje šalyje atsirado
pirmosios slidinėjimo mokyklos. Tai lėmė, kad dabar šioje šalyje yra apie
15 tūkstančių sertifikuotų instruktorių, Austrija yra viena lyderiaujančių
šalių tarp Alpių slidinėjimo regionų, o sutvarkytų ir slidininkams pritaikytų
trasų pasirinkimas – vienas didžiausių pasaulyje.
Vis dėlto norint išsirinkti, kur Austrijoje vykti slidinėti, susiduriama su
gana dažnu sunkumu – kaip pasirinkti iš tokio didelio kiekio vietų, kurios
visos atrodo itin patraukliai? Tad šį kartą pristatome jums tris skirtingus
Austrijos kurortus – Kitzbuehel, Zillertal ir Gastein.
Kitzbuehel – ir pradedantiesiems, ir patyrusiems
80 kilometrų į pietvakarius nuo Zalcburgo įsikūręs slidinėjimo kurortas
Kitzbuehel – tai puikaus aptarnavimo, gerų trasų ir didelio pramogų pasirinkimo kompleksas. Šis kurortas yra garsus savo gražiu senamiesčiu,
prabangiais restoranais, kazino, dideliu poilsio centru su fitneso sale,
baseinu bei sauna.
Gastein – dar vienas Austrijos kurortas, esantis Aukštutinio Tauerno
Alpėse, kuriame galima susikurti dinamiškas atostogas. Gastein slėnis
yra ne tik vienas didžiausių ir gražiausių slidinėjimo regionų Austrijoje,
bet ir vieta, iš kurios lengva ir patogu pasiekti ir kitus Saltzburgo žemės
kurortus tokius kaip Flachau, Wagrein, Zell am See. Tad rinkdamiesi slidinėti Gastein slėnyje galite planuoti pilnas nuotykių atostogas, kurių metu
ne tik mėgausitės žiemos pramogomis, bet ir galėsite be vargo aplankyti
kitus Austrijos kurortus.
Gastein slėnyje yra išsidėstę trys pagrindiniai miestelei – Dofgastein, Bad
Hofgastein ir Bad Gastein. Pastarasis yra garsus Austrijos kurortas nuo
pat XIX a., siūlantis ne tik puikias žiemos sporto sąlygas, bet ir galimybę
pasimėgauti terminiais baseinais.
Šaltinis: Perpasauli.lt
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Daržovių apkepas su pievagrybiais
Reikės:
2 didelių bulvių, 500 g mocarelos sūrio, 100 g kietojo sūrio,
1 baklažano, 1 cukinijos, 250 g
pievagrybių, 1 didelio svogūno,
800 g konservuotų pomidorų
savo sultyse, 0,5 šaukštelio itališkų žolelių mišinio, 1,5 šaukštelio
džiovinto raudonėlio, druskos,
pipirų, rapsų aliejaus kepti.
Gaminimas:
Pirmiausia, pasiruošiame daržoves. Bulves nuskutame ir šiek tiek apverdame pasūdytame vandenyje, bet neišverdame iki galo. Atvėsusias
supjaustome griežinėliais. Svogūną nulupame ir supjaustome pusžiedžiais.
Cukiniją, baklažaną ir pievagrybius supjaustome griežinėliais. Baklažanų
ir cukinijų griežinėlius apkepame keptuvėje su šiek tiek aliejaus. Tada
beriame pievagrybius ir kepiname, kol nugaruos išsiskyrę skysčiai ir
grybai šiek tiek apskrus. Pagardiname druska ir pipirais. Imame gilų kepimo indą, dedame kelis šauktus pomidorų masės ir tolygiai paskirstome.
Beriame saują ar dvi mocarelos. Tada išdėliojame baklažanų griežinėlius,
vėl beriame mocarelos sluoksnį. Tuomet klojame cukinijų griežinėlius ir
šaukštu pašlakstome pomidorais. Užbaigiame dosniai apiberdami likusiu
mocarelos sūriu.

NAUDINGA ŽINOTI

Naminės priemonės, kurios iš tikrųjų
padeda
1.Cukrus sustabdo žagsėjimą.
Žagsėjimas nervina. Kartais
žmogus negali nustoti žagsėjęs
kelias valandas. Tačiau suvalgius
šaukštelį cukraus, nustosite žagsęję per minutę.
2. Natūralus jogurtas naikina
blogą kvapą iš burnos.
3. Alyvuogių aliejus padeda
įveikti egzemą.
4. „Listerinas“ gydo kojų nagų grybelį.
Burnos skalavimo skysčio „Listerin“ vonelės du kartus per dieną padės
išgydyti kojų nagų grybelį.
5. Kramtomoji guma mažina stresą.
6. Lipni juosta (skočas) gydo karpas.
Atsiukratyti karpų būna ne taip ir paprasta. Priklijuokite lipnios juostos
gabaliuką ant karpos ir palikite savatei.
7. Pieštukas padeda nuo galvos skausmo.
Galvos skausmas dažnai prasideda dėl nesąmoningo žandikaulių suspaudimo, kurio mes patys nejaučiame. Laikydami lengvai sukandę pieštuką,
mes padedame atsipalaiduoti žandikaulio raumenims ir galvos skausmas
pamažu praeina.
9. Degtinė naikina blogą kojų kvapą.
10. Alyvuogės ir citrina padeda nugalėti jūros ligą.
11. Pomidorai padeda išlaikyti odą sveiką.
Pomidoruose yra daug vitaminų C ir A, antioksidantų ir rūgščių. Jie gali
būti ypač naudingi prižiūrint riebią odą.

TEMA

Uoga, kurioje sukauptos
vertingiausios gydomosios savybės
Didžiausius stebuklus daro spanguolėse esantis rūgščių ir veikliųjų medžiagų kompleksas. Uogos sultingos,
jose yra antocianų, cukrų (gliukozės
ir fruktozės), glikozido vakcinino,
karotino, net 25 cheminių elementų
(aliuminio, geležies, fosforo, jodo, kalio, magnio, mangano, sidabro, vario
ir kt.), organinių rūgščių (benzoinės,
chino, citrinos, oleanolinės, ursolo;
užtat rūgštumėlis – akį traukia!), pektinų, B grupės, C, P, PP vitaminų.
Spanguolėse esama antibakterinių medžiagų, kurios naikina choleros
sukėlėjus, stafilokokus, streptokokus, žarnyno lazdeles. Gausi benzoinė
rūgštis veikia kaip antiseptikas efektyviau už beržo degutą, kalkių skiedinį,
rūgšties tirpalą.
Sutraiškytų uogų kompresais galima gydyti sumuštas, traumuotas vietas.
Netgi vyrauja nuomonė, kad spanguolės stabdo vyrų galvos plikimą. Šių
uogų kompresai gydo kai kurias odos ligas, mažina niežėjimą, slopina
skausmus ir vegetatyvinius procesus.
Žmogaus organizmas ypač gerai įsisavina šiose uogelėse esančias mineralines druskas. Spanguolių patariama valgyti sergant cistitais, cukriniu
diabetu, inkstų, kepenų ligomis, širdies kraujagyslių nepakankamumu. Jose
esantys organiniai junginiai švelniai stimuliuoja kasos ir kepenų veiklą.
Skatina šlapimo išsiskyrimą, tad saugo nuo inkstų akmenligės.
Šios uogos labai praverčia sergant mažakraujyste: nors jose geležies nedaug, bet organinės rūgštys padeda organizmui sėkmingai ją pasisavinti.
Uogose esanti celiuliozė ir pektinai padeda pašalinti iš organizmo toksines
medžiagas. Spanguolių patariama valgyti apsinuodijus alkoholiu, maistu,
smalkėmis, vaistais. Pektinai sujungia sunkiuosius metalus ir radioaktyvuosius jonus.
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SVEIKATA

MOKSLININKĄ ŠOKIRAVĘ TYRIMŲ REZULTATAI: KAIP MŪSŲ SVEIKATĄ VEIKIA MITYBA
Lietuvoje viešėjęs Colinas Campbellas, vienas garsiausių mokslininkų, tyrinėjančių mitybos įtaką mūsų
sveikatai, šia tema besidomintiems
žmonėms atskleidė viso savo gyvenimo mokslinės veiklos rezultatus.
Medikas prisipažino, kad pastarieji šokiravo jį patį, kadangi
parodė, kad anksčiau jo vertinti
gyvuliniai baltymai užsuka vėžio
vystymosi mechanizmą net tiems
žmonėms, kurie neturi didelio
polinkio juo sirgti. Tuo tarpu tinkamai subalansavę baltymų kiekį
racione, vėžio gali išvengti net
tie žmonės, kurie turi labai stiprų
genetinį polinkį.
Mokslininkas prisipažįsta, kad
vos pradėjęs savo, kaip mediko,
karjerą, jis žmonėms primygtinai
siūlydavo valgyti kuo daugiau mėsos ir pieno produktų, juolab kad ir
pats buvo išaugęs ūkyje būtent su
tokiais produktais.
„Tuo metu visi manė, kad svarbiausia žmogui gauti daug baltymų,
o svarbiausiu baltymų šaltiniu buvo
laikoma mėsa. Taigi ir aš ėmiau
skatinti mitybą, kurioje būtų daug
gyvulinių baltymų. Mes stengėmės
kuo geriau pamaitinti vaikus, ypač
skurdžiose pasaulio vietose, pavyzdžiui, Filipinuose. Buvo manoma,
kad vaikai negauna pakankamai
kalorijų, o taip yra todėl, kad jie
negauna pakankamai baltymų.
Mes visi buvo pamišę dėl baltymų.
Tačiau dirbdamas Filipinuose pastebėjau netikėtų dalykų. Nepaisant
mūsų pastangų, dauguma šeimų
buvo neturtingos ir negalėjo valgyti

daug mėsos, tačiau buvo ir šeimų,
kurioms nebuvo sudėtinga sau tai
leisti. Paradoksalu, bet pasirodė,
kad šių, turtingesnių, šeimų vaikai
buvo linkę dažniau sirgti vėžiu.
Vėliau atlikome tyrimą Indijoje
ir išsiaiškinome, kad galvijai taip
pat dažniau linkę sirgti vėžinėmis
ligomis, šiuo atveju – kepenų vėžiu,
jeigu jų pašaruose didesnis kiekis
įvairių baltymų. 5 proc. baltymų
pašaruose dar nedidino vėžio rizikos, tačiau jei baltymai sudarė 20
proc., poveikis buvo akivaizdus“,
- pasakojo C. Campbellas.
Pasak eksperto, šiandien vyrauja
nuomonė, kad vėžį sukelia chemikalai, esantys mūsų aplinkoje,
kadangi jie keičia mūsų genus. Kita
vertus, net ir virusai gali sukelti
vėžį, pavyzdžiui, hepatitas C. Taip
yra todėl, kad mes turime genetinį
polinkį sirgti vėžiu, jis užprogramuotas mūsų genuose. Mes arba
gimstame su tokiais genais, arba dėl
kancerogenų poveikio jie mutuoja
jau gyvenimo metu. Taigi vėžys didele dalimi laikomas genetine liga.
Tame tiesios yra. Visgi moksliniai
tyrimai rodo, kad viskas priklauso
ne nuo to, su kokiais genais gimstame, bet kokį poveikį jie mums turi
vėliau. C. Campbellas iškėlė idėją,
kad genų pasireiškimą galime kontroliuoti per mitybą, kuri yra daug
svarbesnė nei manoma. Todėl jis
ėmė tyrinėti šią sritį.
Pagrindinis baltymas, kuris sukelia vėžį, yra kazeinas. Daugiausiai
jo randama karvės piene. Tuo
tarpu sojų, kviečių baltymai, kaip

parodė mūsų eksperimentai, vėžio
vystymosi mechanizmo neužsuka,
net jeigu jų maiste yra 20 proc. Tą
patį galima pasakyti apie kitas ligas.
Maistinės medžiagos, kurias gauname iš gyvulinės kilmės maisto, mus
veikia visiškai kitaip nei augalinės
kilmės maistas“, - įsitikinęs mokslininkas.
3 vėžio vystymosi stadijos: koks
baltymų kiekis dar saugus
Vėžio vystymasis paprastai skirstomas į tris etapus. Iš pradžių
paprastos ląstelės tiesiog pradeda
mutuoti. Toliau jos dauginasi ir
auga. Pagaliau vėžys taip progresuoja, kad ir pats žmogus supranta,
kad turi problemą.
Mokslininkas taip pat aiškinosi,
koks gyvulinių baltymų kiekis dar
yra saugus mūsų organizmui. Pasak
jo, vėžio mechanizmas neužsisuka,
jei gyvuliniai baltymai mitybos
racione sudaro ne daugiau kaip
10 proc.
„Tai labai svarbu, kadangi baltymai mums iš tiesų labai reikalingi,
juos vartoti reikia, bet kai jų vartojame per daug, gauname atvirkštinį
rezultatą. Juk dar senovėje yra
pasakyta, kad kiekviena medžiaga
gali būti vaistas ar nuodas. Viskas
priklauso nuo suvartojamo kiekio“.

PAŽINK SAVE

VISUS KANKINA NENUGALIMAS
MIEGUISTUMAS: KAS KALTAS IR KĄ DARYTI?
Prasidėjusius apniukusių orų sezonui, kuris Lietuvoje trunka itin
ilgai, bene dažniausias skundas –
mieguistumas. Regis, išlįstų saulė
ir mieguistumą kaip ranka nuimtų.
Kuo pavojingas mieguistumas
Pasak Santariškių klinikų Miego
sutrikimų laboratorijos gydytojos Ramintos Masaitienės, pagal
tarptautinę miego sutrikimų klasifikaciją yra per 90 įvairių miego
sutrikimų. Vieni iš dažniausių su
jais susijusių skundų – nemiga
ir mieguistumas dienos metu.
Pastarasis simptomas skiriasi nuo
nuovargio, nors juos kartais painiojame. Nuovargis sumažėja pagulėjus, pailsėjus, užsiėmus mėgstama
veikla, kartais pasportavus, o mieguistumas mažėja tik jeigu pamiegame. Nemiga besiskundžiantys
žmonės dieną iš tiesų jaučiasi labai
blogai, pavargę, nedarbingi, tačiau
jei leisime jiems atsigulti ir miegoti,
neretai jie to negalės padaryti, taigi
jie nėra mieguisti.
17 valandų dirbusio žmogaus
sąmonė tarsi apsvaigusi nuo 0,5
promilės
Medikės teigimu, mieguistumas
priskiriamas prie budrumo sutrikimų ir yra skirstomas į kelias grupes.
Pirmąją sudaro mieguistumas, kurį
sukelia fiziologinės priežastys. Pavyzdžiui, labiau mieguistos būna
nėščios moterys, taip pat vyresni
žmonės arba žmonės greitai „peršokę“ keletą laiko juostų žmonės.
Prie fiziologinio mieguistumo
priskiriamas ir nepakankamo miego
sindromas. Tai gana dažnas sutrikimas, atsirandantis, kai žmonės
dėl didelio šiuolaikinio gyvenimo

tempo tiesiog nepakankamai miega.
Šio sindromo registruojama vis
daugiau, nes žmonės dažnai mano,
kad jiems užtenka miegoti, pavyzdžiui, 6 valandas. Nors jie iš tiesų
sugeba adaptuotis ir susitvarko su
darbu ir socialiniu gyvenimu, dėmesio koncentracijos, sprendimų
priėmimo greičio ir kt. tyrimai
rodo, kad jų budrumas yra nepakankamas ir jei jie išmiega 7 valandas
visi rodikliai akivaizdžiai pagerėja.
Taigi nepaisant subjektyviai geros
savijautos, 6valandų miego jiems
nepakanka. Kiti palyginamieji
tyrimai rodo, kad jeigu žmogus
nepertraukiamai dirba 17 val., jo
budrumas toks, tarsi kraujyje būtų
0,5 promilės. Jei žmogus dirba 24
val., budrumo lygis atitinka 1 promilės apgirtimo lygį.
Kitų dviejų didelių grupių susirgimų, kurių pagrindinis požymis
– patologinis mieguistumas, t.
y. šis simptomas nėra susijęs su
nepakankama miego trukme ar
fiziologiniais organizmo pokyčiais.
10-15 proc. naktį nevalingai judina
kojas, todėl neišsimiega
Kur kas dažnesnis miego sutrikimas – periodinių galūnių judesių
sindromas, kurį diagnozuoti ir nustatyti paplitimą kur kas sunkiau nei
dar dažniau pasitaikantį neramių
kojų sindromą, kurį patiria nuo 10
iki 15 proc. žmonių.
Dar viena dienos mieguistumo
priežastis – miego budrumo ritmo
sutrikimai. Su tuo susiduria ne
tik žmonės, kuriems tenka dirbti
pamaininį darbą, bet ir turintieji
vėlyvąjį arba ankstyvąjį miego
sindromą.

Kodėl knarkti pavojinga
Viena dažniausių ligų, kurį lydi
dienos mieguistumas, yra su knarkimu susijęs miego apnėjos sindromas. Žmogui, sergančiam sunkaus
laipsnio apnėja, tokie kvėpavimo
sustojimai gali kartotis daug kartų
per valandą. Per tokias kvėpavimo
pauzes krenta įsotinimas deguonimi kraujyje – organizmas neaprūpinamas deguonimi (badauja).
Visa tai griauna miego struktūrą,
todėl žmonės dienos metu būna
mieguisti, užsnūsta per posėdžius,
susirinkimus, jų darbas nėra produktyvus, didėja insulto, infarkto,
aritmijos ir staigios mirties rizika.
Kokių kūno ligų simptomas gali
būti mieguistumas
Tiesa, ne tik miego ligos sukelia
mieguistumą. Egzistuoja daugybė
tokį poveikį turinčių neurologinių,
infekcinių ir somatinių ligų, kurias
gali diagnozuoti tik medikas. Pavyzdžiui, mieguistumą gali sukelti
skydliaukės nepakankamumas, taip
pat nemažai psichikos ligų. Jis gali
būti netgi depresijos požymis.
Bene geriausiai žinoma somatinė liga, susijusi su mieguistumu,
yra hipotireozė, kai sumažėjus
skydliaukės hormonams sulėtėja
medžiagų apykaitos procesai organizme.
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TAILANDE GIMĖ NAUJASIS „MITSUBISHI
TRITON“ PIKAPAS

Vyrai gimdyvių kailyje: „tai
siaubinga!“

„Mitsubishi Motors Corporation“ Tailande pristatė naujos kartos
„Triton“ pikapą – vieną iš kompanijos visų laikų pardavimo rekordininkų, kurio ankstesnės kartos atstovai Europoje buvo žinomi L200
vardu. Užtenka vieno žvilgsnio ir tampa aišku – „Triton“ gimė iš naujo.
Naujojo „Triton“ modelio kėbulas bus gaminamas trijų versijų –
„Single Cab“, „Double Cab“ ir „Club Cab“. Siūlomi varikliai – taip
pat trys. Patyrę ir patikimi 2,5 litro darbinio tūrio dyzelinis ir 2,4 litro
darbinio tūrio benzininis variklis savo draugijoje šįkart turės ir naują
2,4 litro darbinio tūrio MIVEC šeimos dyzelį, išsiskiriantį galia ir nedidele anglies dvideginio emisija.
Naujasis „Triton“ pikapas jau dabar aprėpia įvairiausius vartotojų poreikius, tačiau automobilio varikliai,
važiuoklė ir techninė įranga bus pritaikyta kiekvienam regionui, kuriame jis bus parduodamas.

Senolių išmintis byloja: jeigu kūdikių
lauktųsi vyrai, o ne moterys, žmonija
būtų išnykusi jau seniai… Šiuos postringavimus pasiryžo patikrinti viena Rytų
Kinijos Shandong provincijos ligoninė,
kuri stimuliatoriami būsimiems tėčiams
leido pajusti gimdymo skausmus.
Tokios iniciatyvos ėmėsi Džinano miesto ligoninė, norėjusi parodyti vyrams moterų patiriamą kančią ir paskatinti
juos labiau gerbti savo vaikų motinas.
Siekiant atkurti sąrėmių jausmą ir gimdymo skausmus, ligoninės technikos
specialistai panaudojo elektros šoko mašiną, kurios davikliai buvo pritvirtinti
prie vyriškių pilvų.
Šio stimuliatoriaus stipris atitiko 30 paskutinių gimdymo sekundžių, tačiau
moterys dažnai tai turi ištverti kartais ir ištisas valandas ar net dienas. Pasak
eksperimento organizatorių, tai padės žmonėms suprasti, kokios nepaprastos
yra mūsų motinos.

„VOLVO“ PASKELBĖ, UŽ KIEK BUS GALIMA
ĮSIGYTI NAUJĄJĮ XC90
Rugpjūčio mėnesį pristatytas „Volvo Cars“ flagmanas – naujos kartos
„XC90“ – tapo pačiu prabangiausiu bei technologiškai pažangiausiu kompanijos modeliu ir atvėrė naują „Volvo“ istorijos puslapį. Markės atstovai
informuoja, kad šis modelis Lietuvą pasieks kitų metų kovo mėnesį.
Švediškų automobilių gamintojas savo flagmano kainas jau paskelbė.
Kitąmet „Volvo“ atstovybėse pasirodysiantis modelis kainuos nuo 196 423
litų (56 888 eurų).
Kitų metų pavasarį Lietuvoje debiutuosiantis „Volvo XC90“ išsiskirs
gausia bazine įranga ir visiškai naujais galingais 4 cilindrų varikliais.
Lietuvos rinkai skirti modeliai bus komplektuojami su dviejų tipų „Drive-E“ varikliais – dyzeliniais ir benzininiais. Naujos kartos „D5“ dyzelinis motoras išvystys 225 AG ir 470 Nm sukimo momentą. Su šiuo varikliu
naujasis „XC90“ iki 100 km/val. įsibėgės per 7,8 sek., išmes 152 g/km CO2, o vidutinės degalų sąnaudos siekia
5,8 l/100 km. „Volvo XC90“ su dyzeliniu „D5“ varikliu kaina – nuo 196 423 litų (56 888 eurų). Septynvietė
versija su dyzeliniu „D5“ motoru kainuos nuo 201 854 litų (58 461 euro).

MAŽASIS „AUDI A1“ ATSINAUJINA
2010 m. Europos rinkoje debiutavęs ir daugiau nei pusę milijono pirkėjų
priviliojęs mažasis „Audi A1“ šiemet atsinaujina. Gamintojas akcentuoja
pakeistą išorę, padidintą kėbulo spalvų bei jų derinių gamą ir išsaugotas A1
vizitine kortele tapusias vertybes – nediduko automobilio manevringumą ir
dinamiškumą bei aukštesnei klasei būdingą komfortą.
Viena iš esminių „Audi A1“ naujovių – naujas elektromechaninis vairo
stiprintuvas. Didėjant automobilio greičiui, jis mažina vairo pasukimui
reikalingą jėgą. Be to, šis stiprintuvas gali būti integruojamas į „Audi Drive
Select“ automobilio parametrų reguliavimo sistemą, leidžiančią vairuotojui priderinti automobilio parametrus
prie vairavimo stiliaus arba eismo sąlygų. Naudojantis šia sistema galima taip pat keisti pakabos standumą, ABS,
žibintų ir kitų sistemų veikimo parametrus.

PRADEDAMA BEORIŲ PADANGŲ GAMYBA
Bendrovė „Michelin“ padangos ir rato sujungimo į vieną idėją vystyti
pradėjo dar 2005 m. O lapkričio 20 d. Piemonte (Pietų Karolina, JAV)
atidarys šių padangų gamybai skirtą gamyklą, rašo autoblog.com.
Tai bus pirma tokio tipo padangų gamykla pasaulyje. „Michelin“ teigia,
kad novatoriškos padangos „Tweel“ tarnauja 3 kartus ilgiau už tradicines
pneumatines padangas.
Beorė padanga „Tweel“ – novatoriško dizaino išradimas, sukurtas pakeisti
standartines pneumatines padangas ir metalinius ratus išties puikiu sprendimu – rato smūgius į duobes ir kitus kelio nelygumus nuo šiol sugers ne
padangose esantis oras, o besideformuojantys rato stipinai. Išorinė rato pusė padengta tik protektoriaus gumos
sluoksniu, po kuriuo oro nėra. Tad važiuojant tokiais ratais nelieka jokios galimybės pradurti padangą.
Šaltinis: Delfi.lt

TEMA

NAUJOS KARTOS TROLEIBUSAS BUS
IŠBANDYTAS KAUNE
Permatomas ir itin lengvas, varomas elektros baterijomis, tam tikrą
atstumą galintis riedėti be laidų
– tokį naujos kartos troleibusą iš
1982-aisiais pagaminto bendrovės
„Kauno autobusai“ troleibuso
„Škoda“ kuria Klaipėdos įmonė
„Vėjo projektai“.
Kaip įmonei sekasi įgyvendinti
savo projektą, domėjosi bendrovės
„Kauno autobusai“ generalinis
direktorius Kęstutis Derliūnas,
Technikos tarnybos vadovas Mindaugas Klimašauskas, Energetikos
departamento vadovas Eugenijus
Šmitas, projektų vadovas Saulius
Alekna ir Troleibusų kėbulų skyriaus vadovas Saulius Gavėnas.
„Iš mūsų senojo troleibuso beliko tik rėmas ir lengva užuomina
į senąsias transporto priemones,
– šypsosi bendrovės „Kauno autobusai“ generalinis direktorius

Kęstutis Derliūnas, apžiūrėjęs
kuriamą naują troleibusą. – Naujosios technologijos senutę „Škodą“
pavertė interaktyviu meno kūriniu,
nes troleibuso išvaizdą bus galima
programuoti ir pakeisti akimirksniu“.
Kuriant naujos kartos miesto
troleibusą, buvo sustiprinta senojo „Škoda“ rėmo konstrukcija,
važiuoklė, atnaujinta vairuotojo
vieta, įmontuota laboratorija, kuri
važinėjant leis rinkti įvairius duomenis. Troleibuso „Škoda“ rėmas
apgaubtas derva dengtu stiklo ir
anglies pluoštu – toks medžiagų derinys lengvas, bet tvirtas.
Grindys ir turėklai gaminami iš
beržo medienos. Visa tai gerokai
sumažina troleibuso svorį: jis
tampa 35 proc. lengvesnis – vietoj
12,5 tonos sveria 7, tad išeikvos
perpus mažiau elektros energijos

Lankstus išmanusis telefonas,
galintis tapti apyranke
Parodoje CEATEC 2014 kompanija
Kyocera pademonstravo gana įdomų
prototipą, kuris vadinasi Proteus, praneša
puslapis Slashgear. Šio įrenginio idėja
gana paprasta – jį galima naudoti tiek kaip
išmanųjį telefoną, tiek ir kaip išmaniąją
apyrankę, kurią galima nešioti ant riešo.
Pirmoji Proteus modifikacija gali būti
standartiniu išmaniuoju telefonu, kuris nesiskirs nuo kitų kompanijų sprendimų. Antroji būsena numato telefono transformavimąsi į apyrankę. Tokiu
būdu, turime pažangų laikrodį su plačiu funkcionalumu, tarp kurių galima
rasti ir eilę biometrinių daviklių.
Galiausiai trečioji modifikacija – tarpinė grandis tarp pirmos ir antros formos.
Kyocera atstovų teigimu, toks nepilnas išlenkimas leis įrenginį užkabinti,
pavyzdžiui, už dviračio vairo ar kito paviršių, ir taip naudoti įrenginį kaip
tam tikrų parametrų matuoklį.

Pusės milijardo vertės žvaigždės
formos jachta
Ši nauja superjachta – pavadinta STAR – iš pirmo žvilgsnio net nepanaši į
laivą, o veikiau primena keistą ledkalnį.
Viskas stoja į vietas, žinant, kad jis buvo specialiai sukurtas būti nepanašiu
į jokią kitą 132 metrų ilgio ir beveik 61 metro aukščio jachtą.
Pradinė STAR idėja kilo, kai Malybaevas iš FIRMA agentūros, drauge su
Lobanovu nusprendė, kad nepaisant modernios architektūros automobilių
dizain pasiekimų, jachtos atrodo pernelyg panašios.
STAR buvo kuriamas kaip nuosava jachta, bet taip pat galėtų būti išskirtiniausiu plaukiojančiu viešbučiu, kadangi jame telpa 200 svečių ir yra 36
miegamos vietos.

Japonai išbando magnetinės
levitacijos traukinį
„Central Japan railway company“
paskelbė aštuonias dienas testuosianti
bandomąjį magnetinės levitacijos „Shinkansen“ (nauja magistralės linija, - red.
past.) traukinį Yamanashi prefektūroje.
Magnetinės levitacijos traukiniai yra
dar greitesnį, negu žymieji taip pat Japonijoje naudojami „traukiniai – kulkos“,
kurių vidutinis greitis yra apie 320 km/h.
Šių traukinių speciali magnetinių pagalvių technologija leidžia jie tiesiogine
prasme „skristi“ virš bėgių.

Ateities apsipirkimo koncepcija
nei dabartiniai troleibusai. Be
to, troleibusui važiuoti nereikės
laidų – 20 kilometrų jis turėtų
nuriedėti varomas baterijų. Nuvažiuoti vieną kilometrą reikės 0,8
kilovatvalandės elektros vietoj 1,6
kilovatvalandės.
Tikimasi, kad gerokai taupesnė
ir savo išvaizda patraukli transporto priemonė kauniečiams bus
pristatyta jau pavasariop. Naujasis troleibusas turėtų sulaukti
pripažinimo ir pritraukti į viešąjį
transportą daugiau keleivių.

Gamtos įkvėpta holograminė
apsipirkimų sistema „Ateities
medžiotojas-rinkėjas“ (angl.
Future Hunter-Gatherer) tapo
tarptautinio, jau 12 kartą surengto, koncepcinių buitinių
prietaisų dizaino konkurso
„Electrolux Design Lab 2014“
nugalėtoja.
Ši Didžiosios Britanijos šv. Martyno koledže studijuojančios kinės Pan Wang
sukurta koncepcija apsipirkimo procesą padaro ne tik smagesniu vartotojui,
bet ir paaiškina vaikams, iš kur ant jų stalo atsiranda maisto produktai.
Tai prietaisas, projektuojantis hologramą, kuri leidžia vartotojui žaisti – rinkti
maisto produktus žvejojant, medžiojant ar renkant juos tiesiai iš gamtos. Informacija apie produktus, kuriuos vartotojas pats susirenka žaidime, perduodama
į vietinę maisto produktų parduotuvę, ir jie pristatomi vartotojui į namus.
Šaltinis: Technologijos.lt
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02:20 Programos pabaiga.

05:50 "Dingæs pasaulis".
07:25 Programa.
07:29 TV parduotuvë.
07:45 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:55 Didysis pasivaikðèiojimas.
10:00 VMG kulinarinis
þurnalas.
11:00 Spàstai tëèiui.
13:25 Keliauk! Paþink!
Pasidalink! Iðtisus
metus.
13:30 "Vangelija".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Mikropasauliai".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
Debatø laida.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Laukiniø kaèiø
nuotykiai".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
00:25 "Neðiotojai".
02:10 Didysis pasivaikðèiojimas.
02:55 "Kruvina þinutë".
04:30 "Neðiotojai".

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.
Gyvatës rojuje.
21:00 Grubus þaidimas.
22:00 Grubus þaidimas.
23:00 Bebras.
00:55 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 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Abu Dabio
prizo lenktynës.
21:30 Bobo uþkandinë.
22:00 Raudonoji naðlë.
23:00 24 valandos.
00:00 Labas rytas.
02:10 Programos pabaiga.

05:35 Nusikaltimas ir
bausmë.
06:15 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
07:20 Programa.
07:24 TV parduotuvë.
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 "Air America".
15:00 Tarptautinis buðido
turnyras "KOK World
GP 2014" ið Kiðiniovo
(Moldova).
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Ðeima- jëga!
19:00 Þinios.
19:30 "Laukiniø kaèiø
nuotykiai".
20:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
21:00 Þinios.
21:30 Kaimo diena.
21:33 "24/7".
22:30 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:30 "Paramedikai".
01:50 "24/7".

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.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Ðeimynëlë.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
19:00 Detektyvë
Dþonson.
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Ouðeno tryliktukas.
23:55 Sostø karai.
00:45 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Kobra 11.
11:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
12:00 Aferistas.
13:00 Simpsonai.
13:30 Naujokë.
14:00 Naujokë.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Agentûra
S.K.Y.D.A.S.
17:00 Kobra 11.
18:00 Aferistas.
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 3. Budelio
dukra.
01:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
02:00 Programos pabaiga.

05:15 Reporteris.
05:45 Lietuva tiesiogiai.
06:15 "Mikropasauliai".
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 Namø daktaras.
08:00 Vantos lapas.
08:30 Giriø takais.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 Kitoks pokalbis.
10:30 Nuoga tiesa.
11:30 Pasaulis X. "DÉJÀ
VU stebuklai ir
gydantys sapnai".
12:30 "24/7".
13:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Þinios.
18:40 "Sukèius".
19:50 "Kulinaras".
20:55 VMG sala.
21:00 Nuoga tiesa.
22:00 Reporteris.
22:47 Orai.
22:50 Didysis pasivaikðèiojimas.
23:50 "Dingæs pasaulis".
00:50 VMG sala.
00:55 Reporteris.
01:40 Lietuva tiesiogiai.
02:10 "Pragaras ant ratø".
02:55 Reporteris.
03:30 Lietuva tiesiogiai.
04:00 "Mikropasauliai".
04:30 "Pragaras ant ratø".

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 Èaplinas.
10:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:00 Durys atsidaro. (k.)
11:30 Lietuva gali. (k.)
12:00 Ðv. Miðios, skirtos
Lietuvos kariuomenës
dienai.
13:00 Istorijos detektyvai.
14:00 Duokit ðansà. (k.)
14:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
15:00 Tikri vyrai. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:30 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis balsas.
23:15 Premjera. 37
lemtingos dienos.
02:15 Senis.
03:15 Istorijos detektyvai.
(k.)
04:00 Auksinis balsas. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis. (k.)
10:15 Kelias. Laida
evangelikams. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Arti. Toli. (k.)
11:40 Þinios. Ukraina.
11:55 Futbolas.
SMScredit.lt A lyga.
"Kruoja" - "Trakai".
14:00 Amþinai graþi
suknelë.
14:30 Lietuvos nacionalinio
dramos teatro 75meèiui.
17:05 Lietuviø dokumentika.
(k.)
18:00 Þinios.
18:15 Vilniaus Ðv.
Pranciðkaus Asyþieèio
(Bernardinø) parapijos
200 metø jubiliejui.
19:10 Muzika gyvai.
Pasaulinis akordeonistø
konkursas "Pasaulio
trofëjus".
20:15 Kultûra.
20:30 Kelias á laimæ 2.
21:30 Baidyklë.
23:00 Panorama. (k.)
23:30 Jono Meko filmø
retrospektyva.
00:35 Jono Meko filmø
retrospektyva.
00:55 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:30 Dienos programa.
06:35 Ðio rudens valgiai.
07:10 Sodininkø pasaulis.
07:45 Nuotakos
siaubûnës.
08:40 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:30 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:25 Kalahario dykumos
surikatos.
11:00 Gepardø
dienoraðèiai.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Mano virtuvë.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Ðio rudens valgiai.
13:30 Sodininkø pasaulis.
14:00 Superauklë.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Goko drabuþiø
kelionë.
16:35 Bûrëja.
17:10 Princas ir að.
Karaliðkas medaus
mënuo.
19:05 ROMANTIKA Inga
Lindstrom. Ðirdies
princesë.
21:00 Muðkietininkai po
dvideðimties metø.
22:55 Atpildas.
01:30 Sekso magistrai.
02:30 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
Ilgai ir laimingai 2.
Naujieji Snieguolës
nuotykiai.
11:25 Þiedø valdovas. Dvi
tvirtovës.
14:45 Didingasis amþius.
16:35 Dvideðimt minuèiø.
17:30 Dvideðimt minuèiø.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS.
PREMJERA Karate
vaikis.
21:50 Laukiniai ðernai.
23:55 Broliai.
02:00 Norim dar! Su
Radistais.
03:35 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 Gelbëtojai.
13:05 Majoras Peinas.
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 2.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
20:50 Marlis ir að.
Ðuniukø metai.
22:40 Paranoja.
00:50 Ryklys vaiduoklis.
02:30 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 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Portugalijoje.
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
Atsitraukimas.
23:00 AÐTRUS KINAS
Kasyklos.
00:20 Farai.
00:50 Prokurorø
patikrinimas.
01:55 Bamba TV.

05:40 Laðas po laðo. (k.)
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (k.)
07:00 Ðventadienio
mintys
07:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
08:00 Giriø horizontai.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:25 Vakavilis.
09:50 Èaplinas.
10:00 Gustavo
enciklopedija.
10:30 Broliø Grimø
pasakos.
11:45 Mokslo ekspresas.
12:00 Lietuvos
kariuomenës dienai.
12:30 Tautos balsas. (k.)
13:00 Puaro 10.
15:00 Placebo efektas.
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Alytaus
"Dzûkija" - Klaipëdos
"Neptûnas".
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
18:30 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
21:00 Mes didþiuojamës.
23:00 Lilehameris.

08:05 Dainø dainelë 2014.
09:30 Amþinai graþi
suknelë. (k.)
10:00 Septynios Kauno
dienos.
10:30 Didþioji Lietuva. (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 Dþiakomas Puèinis.
Opera "Toska".
16:30 Mokslo sriuba. (k.)
16:40 Vilniaus Ðv.
Pranciðkaus Asyþieèio
(Bernardinø) parapijos
200 metø jubiliejui.
17:40 Vertimai - virsmai. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 ...formatas. (k.)
19:00 Ðiuolaikiniø lietuviø
autoriø knygos.
19:50 Koncerto "Gimæ
Rygoje" uþkulisiai.
20:40 Nacionaliniai
Kristijono Donelaièio
metø skaitymai.
21:30 Lietuvos kariuomenës
dienai.
22:00 LRT OPUS ORE.
Grupës "Garbanotas
Bosistas" koncertas.
23:00 Panorama. (k.)
23:30 Dþiazo muzikos
vakaras.

06:45 Dienos programa.
06:50 Mylëk savo sodà.
07:45 Nuotakos
siaubûnës.
08:40 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:30 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:25 Kalahario dykumos
surikatos.
11:00 Gepardø
dienoraðèiai.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Mano virtuvë.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Goko drabuþiø
kelionë.
16:35 Bûrëja.
17:05 Viengungis.
18:05 Viengungis.
19:05 Deividas Bleinas.
Svaigulys.
20:00 Nustebink mane.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS Agata
prieð Agatà.
22:45 Þinau, kà veikei anà
vasarà.
00:50 Nustebink mane.
01:50 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
Prezidento duktë.
12:10 Pëdsekys ir auksinio
rakto legenda.
13:45 Mano puikioji
auklë.
14:20 Mano puikioji
auklë.
14:55 Didingasis amþius.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 Að esu legenda.
23:40 PREMJERA Zombiø
þemë.
01:20 Raudonkepuraitë.
03:15 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 Gelbëtojai
Australijoje.
13:05 Nuleist periskopà!
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 Beþdþioniø
planetos sukilimas.
23:35 Domas Hemingvëjus.
01:25 Programos pabaiga.

05:30 Þingsnis po
þingsnio. Bûstas. (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 6.
14:00 Laba diena,
Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas
14.
17:10 Didysis Gregas 3.
18:15 Ðiandien.
18:50 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
19:50 Meilë kaip
mënulis.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama. Verslas.
Kultûra. HD.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 LRT forumas.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 LRT forumas.
22:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Placebo efektas.
01:00 Senis.

08:00 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Ðventadienio
mintys.
12:15 Muzika gyvai.
13:20 Ðiuolaikiniø lietuviø
autoriø knygos. (k.)
14:10 Koncerto "Gimæ
Rygoje" uþkulisiai.
15:00 Kultûra. (k.)
15:20 Arti. Toli. (k.)
16:00 Gimtoji þemë.
16:25 Giriø horizontai.
16:50 Kaimo akademija.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:30 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Durys atsidaro.
Kultûros þurnalas.
20:15 Lietuviø kinas
trumpai. (k.)
20:45 Linija, spalva,
forma.
21:30 Paryþiaus mokyklos
dailininkai ið
Baltarusijos.
22:00 37 lemtingos
dienos.
00:45 Panorama. Verslas.
Kultûra. (k.)
01:15 Dëmesio centre.

06:45 Dienos programa.
06:50 Keksiukø karai.
07:45 Linksmieji þvëreliai.
08:10 Didysis filmukø
ðou.
08:35 Þmogus-voras.
09:00 Antinas Gudruolis.
09:25 San Francisko
raganos III.
10:15 Duok letenà!
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 Julie ir Julia.
23:15 Slapti reikalai.
00:40 Goko drabuþiø
kelionë.
01:40 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 Laukiniai ðernai.
10:50 Prezidento duktë.
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.

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 Garfildas 2.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Kung Fu Panda.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
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.

08:45 Teleparduotuvë.
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.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:05 Labas rytas.
21:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
22:00 Dþo.
23:00 24 valandos.
00:00 Olimpo apgultis.
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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.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 35 (plastikiniai langai, ðarvo durys, ástiklintas balkonas). Jurbarkas,
tel. 8 675 14 445.
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,
su baldais, su buitine technika, rûsys, stovëjimo vieta).
Jurbarkas, tel. 8 683 45 568.
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 (II a., 51 kv. m,
mûrinis, po kapitalinio remonto) Kæstuèio. Jurbarkas,
tel. 8 685 00 647.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I
a., renovuotas namas, reikalingas kosmetinis remontas,
78 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.
2 k. butà Gedimino g. (I a.,
labai geras remontas, signalizacija, draudimas, su baldais,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 699 56 414.
2 k. butà Jurbarko r.,
Smalininkuose (mûrinis, yra
vandentiekis, WC, vonia, pagalbiniai pastatai). Jurbarkas,
tel. 8 685 00 647.
2 k. butà Kalnënuose (II a., be
patogumø, 15 000 Lt). Tel. 8
657 84 950.
2 k. butà Kæstuèio g. (IV a.,
blokinis namas, suremontuotas, 70 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 615 25 900.
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 (I a., 62
kv. m, naujai suremontuotas,
apðiltintos sienos, grindys, pl.
langai, vonia ir WC sujungti, prieðkambaris ir virtuvë
kartu, ámontuojami virtuvës
baldai, balkonas, signalizacija,
sandëliukas, 85 000 Lt/24 640
Eur). Tel. 8 656 51 966.
2 k. butà Lybiðkiuose, Erþvilko
sen. (II a., daliniai patogumai,
kaina sutartinë). Tel. 8 650
60 126.
2 k. butà Kauno g. (III a., 38
kv. m, III aukðtø name, blokinis, 25 000 Lt, virð „Senosios
mësinës“, ðarvo durys, plastikiniai langai). Jurbarkas, tel.
8 663 63 779.
2 k. butà „susivienijime“,
Lauko g. (III a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 54 000 Lt, paliekame dalá baldø). Jurbarkas,
tel. 8 618 76 512.
2 k. butà Þemaitës g. 25 (II a.,
47 kv. m, 45 000 Lt). Galima
derëtis. Jurbarkas, tel. 8 618
39 272.
2 k. butà Algirdo g. (V a.,
V aukðtø name, 49 500 Lt.
Patogus, gero planavimo
butas, geroje vietoje, prie
Vytauto parko, su tvarkinga
laiptine ir gerais kaimynais).
Jurbarkas, tel. 8 682 24 463.
2 k. butà Kauno g. 36 (II a., 38
kv. m, 30 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 610 62 994.
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.
3 k. butà centre, Dariaus ir
Gireno g. (V a., plastikiniai
langai, balkonas, ðarvuotos
durys). Kaina sutartinë. Tel.
8 698 31 889.
3 k. butà Kæstuèio g. (III a.,
vidurinë laiptinë, suremontuotas). Jurbarkas, tel. 8 658
83 300.
3 k. butà miðkø ûkyje (73 kv.
m, vietinis ðildymas, dviejø
tarifø elektra, ûkinis pastatas,
malkinë, 65 000 Lt). Tel. 8 639
41 188.
4 k. butà (89.kv. m, blokinis,
su baldais. Vaizdas i Nemunà,
2 balkonai, rûsys). Jurbarkas,
tel. 8 685 00 647.
4 k. butà V. Kudirkos g. (V
a., 78 kv. m, gera bûklë).
Jurbarkas, tel. 8 643 43 180.
4 k. butà Parko g.,
Smalininkuose (II a. ið V, 72
kv. m, árengtas). Tel. 8 655
58 757.
4 k. butà Valanèiaus g. (V
a., 73 kv. m, renovuotas namas, daug privalumø, maþi
mokesèiai, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 639 13 107.

10

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.
Mûriná namà su rûsiu (2 a.,
vasarinë, ûkiniai pastatai, 17
a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r., tel. 8 683 22 423.
Garaþà Mokyklos g. 2A (prie
ATÁ, 39 kv. m, 7 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 616 96 294.
Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19
kv. m, 5 arai þemës, 8 000 Lt).
Tel. 8 612 70 770.
Mediná namelá netoli
Nemuno (daliniai patogumai,
2 a þemës, 110 000 Lt) ir 2 k.
butà (mediniame name, daliniai patogumai, 55 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.
Namà (mûrinis, ðildomas kietuoju kuru, miesto komunikacijos, mûrinis ûkinis pastatas,
19 a þemës). Jurbarkas, tel. 8
683 69 300.
Namà 20 km nuo Jurbarko
(25 000 Lt).. Tel. 8 690 71 890.
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 Jurbarko rajone,
Vajotø k. (115 kv. m,
II a., mûrinis, 48 440 Lt.
Reikalingas remontas, 40 a
þemës). Jurbarkas, tel. 8 699
17 184.
Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas, 6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlis, trifazis,
iðasfaltuotas privaþiavimas).
Jurbarkas, tel. 8 685 84 670.
Namà miesto centre (medinis, visos miesto komunikacijos, internetas, SAT, 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.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo
g., Jurbarkas, tel. 8 623 50
088.
Sklypà A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
50 000 Lt. Sklypas ramioje
vietoje, prie Kalnënu 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.
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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 su nameliu
Smukuèiuose (15 000 Lt).
Tel. 8 681 37 219.
Sodà Smukuèiuose (su
nameliu Nr. 436, 12 arø
þemës sklypas, nuo pagrindinio kelio 700 m, 45 000 Lt).
Tel. 8 613 35 055.
Þemës-miðko sklypà
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.
Þemës sklypà Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties 7,6 ha
sklypas, jame 1,5 ha miðkas).
Jurbarkas, tel. 8 691 60 581.
Þemës sklypà Smalininkuose
(15 arø, 20 000 Lt, galimas
pirkimas su sodyba, 85 000
Lt). Jurbarko r., tel. 8 685
31 383.

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 kambarysrûbinë, ðiltas, tvarkingas,
su virtuvës baldais, stotelë
prie namo, iki centro kelios minutës) keièia á namà
Skirsnemunëje. Tel. 8 696
61 320.

n u o m o j a
Iðnuomoju garaþà prie ligoninës. Jurbarkas, tel. 8 676
67 965.
Iðnuomoju 3 k. butà Kauno
g. (II a., 62 kv. m, be baldø).
Jurbarkas, tel. 8 630 50 728.
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
Þemës sklypà Partizanø g.
(20 arø). Tel. 8 656 04 035.

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

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kalnupës g. Tel. 8
675 20 011.
Skubiai 1,5 k. butà
Priestoèio g. 14 (30 kv. m,
atskiri kambariai, dviejø
aukðtø plytinis namas, II
a., aukðte tik po vienà butà,
uþdaras kiemas, 115 000
Lt/33 306 Eur). Klaipëda,
tel. 8 605 20 509.
Þemës sklypà Pipirø k.
(pakeistos paskirties, dviaukðèiø ir vienaaukðèiø
namø satybai, 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 viso
namo iðpirkimo, pinigø
skolinimo ar kitokius investavimo variantus. Tel. 8
645 92 641.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Gelgaudiðkyje
(II a., 26 kv. m, 14 000 Lt).
Ðakiø r., tel. 8 620 65 524.
2 k. butà Kiduliuose
(pastatyta nauja apðildymo
sienelë, pl. langai, didelis,
graþus balkonas, butas labai
ðiltas, pigus iðlaikymas, 51
600 Lt/ 15 000 Eur). Tel. 8
642 68 767.
Sodybà gyvenvietëje Ðakiø
r., 7 km Jurbarko (kaina
sutartinë). Tel. 8 620 55 756.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Gyvenamàjá namà Koðiø
k., Ðilalës r. (65 kv. m, 3
kambariai, virtuvë, 1978
m. statybos, remontas, 60 a
þemës sklypas aplink namà,
35 000 Lt/10 200 EUR).
Be tarpininkø. Tel. 8 681
54 182.
Miðkà Burbiðkiø k. (1,5
ha) ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, 3 ha) viename
plote. Ðilalës r., tel. 8 656
24 052.
Namo dalá Upynoje, Ðilalës
r. (yra du garaþai). Tel.: 8
449 46 683, 8 601 78 908.
Sodybà Girdiðkëje, P.
Andriukaièio g. 2 (su þeme).
Ðilalës r., tel. 8 699 82 243.
Sodybà Maldûnø k. (negyvenama, 200 m nuo autostrados, 9 ha þemës, labai
graþi, natûrali vieta, daug
medþiø, tvenkinys, bebrai,
65 000 Lt). Ðilalës r., tel. 8
685 86 266.

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

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
1 k. butà (IV a., suremontuotas, 65 000 Lt). Þemaitës g.
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, suremontuotas,
ðildomas krosnimi, labai ðiltas. Yra balkonas, rûsys,
malkinë. Galimybë ásivesti
komunikacijas). Tauragë, tel.
8 685 21 831.
1 k. butà (V a., mûrinis namas, 29 kv. m, prie IKI parduotuvës, geroje vietoje).
Tauragë, tel. 8 670 97 101.

1 k. butà be patogumø arba
iðnuomoja. Tauragë, tel.: 8
636 00 128, 8 633 96 840.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
28 (miesto centre, 55 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 687 93 726.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38 (I a., yra balkonas, virtuvë,
vonia, rûsys, 28 kv. m, tinka
komercinei veiklai, reikalingas remontas). Tauragë, tel.
8 635 42 191.
1 k. butà Moksleiviø al. (V a.,
ið penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas balkonas). Tauragë,
tel. 8 654 92 440.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (II a., 32 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 45 000 Lt,
didelis balkonas, virtuvë
atskirai, su visais baldais).
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.

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

1 kambará (bendrabutyje,
9 000 Lt), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 654 06 971.
1 kambará su virtuve Dvaro g.
13 (45 kv. m, 11 000 Lt). 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.
2 k. butà (I a., be patogumø,
miesto centre yra vanduo,
kanalizacija, vietinis ðildymas,
8 arai þemës, 40 000 Lt). Tel.
8 616 56 577.
2 k. butà (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, visi patogumai, 33 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 630 46 003.
2 k. butà Eièiø gyvenvietëje
(visi patogumai, 45 000 Lt),
galima derëtis. Tauragës r.,
tel. 8 655 22 929.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
74 000 Lt). Tauragë, tel. 8 615
50 707.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûriniame name, 50 kv. m,
tvarkingas, galima su baldais,
89 000 Lt). Tauragë, tel. 8 652
63 566.
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.
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2 k. butà SKUBIAI
Skaudvilëje (I a., plytinis
namas, 10 000 Eur). Tauragë,
tel.: 8 647 77 125.
2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 20 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 699 47 257.
2 k. butà Tauragës Dvare
(II a., suremontuotas, su
nuosavu ðildymu, galima
iðsimokëtinai). Tauragë, tel.
8 600 64 770.
2 k. butà Tauragës Dvare 10
(V a., 35 kv. m, tvarkingas,
36 000 Lt). Tauragë, tel. 8
654 61 176.
2 k. butà Vasario 16-osios
g. 5 (IV a., plastikiniai langai, ðarvo durys, su daliniais
baldais, 80 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 670 05 378.
2 k. butà Vytauto g. 76 (IV
a., bendrabuèio tipo, virð
„Migdulës“ vaistinës, galima
su baldais, tvarkingas, yra
rûsys, 50 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685
87 894.
2 k. butà Vytauto g. 77.
Tauragë, tel.: 8 446 51 472, 8
614 00 680.

2 k. butà Þalgiriø mikrorajone (V a., vidurinë laiptinë,
su visu inventoriumi, 71
000 Lt). Tauragë, tel. 8 658
61 209.

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 15089.
3 k. butà (I a., geroje vietoje, bute atliktas graþus
Euroremontas, viskas naujai
pakeista). Tauragë, tel. 8 615
94 130.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.
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 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 (atliktas dalinis remontas).
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.
Administraciná pastatà
Laisvës g. 85 (550 kv. m,
árengta parduotuvë, 11 arø
þemës, 260 000 Lt). Arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
685 86 266.
Aikðtelæ su sandëliais (prie
kelio Tauragë-Sovetskas, buvæs automobiliø demontavimas, 1,7 ha þemës aikðtelës
plotas, 900 kv. m sandëliai,
280 000 Lt). Arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 685 86 266.
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.

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

Garaþà T. Ivanausko g.,
„Rato“ bendrijoje (yra duobë,
rûsys, trifazis, saugomas). Tel.
8 616 13 373.
Garaþà Tauragës Dvare (yra
dokumentai, yra duobë).
Tauragë, tel. 8 655 44 513.
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14 Lt/4,05 Eur.

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.
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, naujas
peèius, centras, 50 000 Lt),
galima iðsimokëtinai. Tel. 8
655 71 191.
Metaliná garaþà (surenkamas, geros bûklë, 1 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 670 90 759.
Miðkà Pagramanèio regioniniame parke (2,60 ha). 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.
Mûriná namà Molupio k. (12
km nuo Tauragës, ûkiniai
pastatai, yra patogumai, 140
000 Lt). Tauragë, tel.: 8 622
02 593, 8 698 79 891.
Namà Àþuolø g. 3 (120 kv.
m, 385 000 Lt, arba keièia
á 2 k. butà Tauragëje arba
Klaipëdoje) ir þemës sklypus
(galima pasirinkti, 30 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 682 52 351.
Namà 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. (dalinis remontas). 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Namà Ðikðniø k. (39 arai
þemës, 65 000 Lt). Tauragës
r., tel. 8 655 03 485.
Namà Taikos g.8 (reikalingas
remontas, 110 000 Lt), galima
derëtis. 1 k. butà Laukesoje
(po remonto, 14 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 682 52 351.
Namà 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.
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 Eidintø k. (namas
raudonos sp. plytø, ûkiniai
pastatai ir lauko virtuvë mediniai, 40 arø sodybinio sklypo,
plastikiniai langai, ðildomos
grindys, vonia, visa teritorija
aptverta, 32 000 Lt), galima
derëtis. Tauragës r., tel. 8 650
67 639.

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

Sodybà Norkiðkës k. (mûrinis
namas, ûkinis pastatas, 2
garaþai, apie 4 ha þemës).
Tauragë, tel. 8 614 72 396.

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

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

Namà Medvëgalio g. (mûrinis,
260 000 Lt, ramioje vietoje,
visos miesto komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 678 23 335.

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.

Namo dalá Sodø g. 1 (I a.,
50 kv. m, II aukðtø name,
57 000 Lt. Geros bûklës namas, netoli miesto centro.
Viduje reikalingas remontas).
Tauragë, tel. 8 656 38 548.
Pusæ namo netoli miesto centro. Tauragë, tel. 8 638 54 618.
Renovuotà namà Tauragës
mieste. Tel.: 8 616 89 289, 8
446 59 751.
Sandëlius Gaurës g. (1 kv.
m - 160 Lt). Tauragë, tel. 8
656 04 035.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
nuotykiø parko (480 kv. m, su
18 arø þeme, graþioje vietoje,
100 000 Lt). Tauragë, tel. 8
657 99 145
Sodà Bernotiðkëje (6 arai,
mûrinis namelis, 2 ðiltnamiai, ðulinys, elektra, vanduo,
kanalizacija, ðalia vandens
telkinys, 35 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 602 62 264.
Namà Putinø g. (16 arø
þemës, namas apðiltintas, skardinis stogas, miesto vanduo
ir kanalizacija, metalinë tvora,
kiemas trinkelëmis, didelis
ûkinis pastatas su garaþu,
300 000 Lt). Tauragë, tel. 8
670 26 507.
Namà Santakos g. 4 (naujai
pastatytas, miesto komunikacijos, be vidaus apdailos).
Tauragë, tel. 8 638 58 965.
Namà Skaudvilëje (graþi
vieta, netoli uþtvanka, netoli kultûros namai, mokykla,
netoli miestelio centro).
Tauragës r., tel. 8 670 28 404.
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.

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.

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

Vokiðkà sodybà Vilkyðkiø
sen. (netoli Nemuno ir Jûros
santaka, uþ 400 m tvenkinys,
graþus senas miðkas, didelis
namas, ûkinis, garaþas, galima
gyventi). Tauragës r., tel.: 8
699 25 878, 8 652 36 716.
Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 20 000 Lt).
Tel. 8 685 86 266.
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 Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi sodyba, 32 000 Lt). Tel. 8
685 86 266.

Þemës sklypà P. Ðemetos
g. 44 (namo statybai, su
praeinanèiom komunikacijom, graþi, rami vieta, arti
MAXIMA, NORFA, 9 arai,
55 000 Lt). Tauragë, tel. 8
615 13 160.
Þemës sklypà (graþi aplinka,
ðalia miðkas, ðalia Tauragës,
uþ Stragutës, Pypaliø k.,
ant Miluðos upës kranto, 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 A.
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.
Þemës sklypus V. Maèernio/T.
Ivanausko g. (2 sklypai po 30
arø, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 631 96 921.
Þemës sklypus netoli
Ta u r a g ë s , J o n i ð k ë s k . ,
Joniðkës g. (prie pagrindinio
kelio, apðviesta, uþdaras kvartalas, elektra, 1 aras - 5 000
Lt). Tauragë, tel. 8 654 87 362.
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+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista,
neiðpirkta, atsiskaitau pirkimo dienà Tauragës rajone.
Tel. 8 699 82 177.

+Iðnuomoja 1 k. butà (daliniai patogumai). Tauragë,
tel. 8 670 98 441.

Butà iðsimokëtinai, su daliniais patogumais, mieste.
Tauragë, tel. 8 637 70 729,
skambinti po 20 val.
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 mikrorajone, 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).

+Iðnuomoja 1 k. butà (su
patogumais, prie autobusø
stoties, be baldø). Tauragë,
tel. 8 655 49 362.
+Iðnuomoja 1 k. butà be
patogumø. Tauragë, tel. 8 654
10 075.
+Iðnuomoja 1 k. butà Vytauto
g. 14. Tauragë, tel. 8 652 60
868.
+Iðnuomoja 1 k. butà.
Tauragë, tel. 8 652 21 225.
+Iðnuomoja 2 k. butà (renovuotame name, be miegamojo
baldø). Tauragë, tel. 8 635
44 737.
+Iðnuomoja 2 k. butà be
patogumø (yra dalis badø).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.
+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, tinka ávairiai veiklai
(geras privaþiavimas, prie
pagrindinio kelio). Tauragë,
tel. 8 691 55 179

Katarakta – klastinga akių liga
Silpstantis regėjimas yra pagrindinis vienos dažniausių
akių ligų – kataraktos – simptomas. Kas tai per liga, kaip
ją gydyti, klausiame ilgametę darbo patirtį sukaupusio
„Akių chirurgijos centro“ gydytojo oftalmologo Algirdo
Šidlausko.
- Katarakta – kokia tai liga?
- Katarakta – akies lęšiuko drumstumas, pasireiškiantis
matymo pablogėjimu viena ar abiem akimis. Didžiąją
katarakta sergančių žmonių dalį sudaro vyresni žmonės,
kadangi lęšiuko drumstėjimas dažniausiai išsivysto kaip
organizmo senėjimo procesas. Sulėtėjus medžiagų apykaitai palaipsniui formuojasi drumstys ir lęšiukas netenka
skaidrumo.
- Ar dėl kataraktos galima apakti?
- Taip, ligai progresuojant regėjimas blogėja, žmogus
skiria tik šviesą nuo tamsos ar visiškai apanka.
- Kokie pagrindiniai kataraktos požymiai?
- Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai
tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką. Daiktai
dvejinasi, pamažu nyksta spalvos, kad ir kokius akinius
žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Sergant katarakta darosi sunku skaityti, sudėtinga vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai dirbant kasdienius darbus. Kai lęšiuko drumstis pradeda kliudyti pilnaverčiam
gyvenimui, darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis į specialistą.
- Kaip šiais laikais gydoma katarakta?
- Vienintelis visame pasaulyje kataraktos gydymas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant
dirbtiniu. Vaistų kataraktai gydyti nėra. Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį suskaidomas ir išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis.
- Ar kataraktos operacija skausminga?
- Kataraktos operacija yra neskausminga procedūra, dažniausiai trunka apie 30 minučių, po operacijos
nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai iškart gali vykti namo. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos taikant vietinį nuskausminimą, netaikant bendrosios anestezijos, todėl operacijos
metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo.
- Kokių rezultatų galima tikėtis po operacijos?
- Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: naudojamos mikrochirurginės
įrangos, pasirinkto lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra kitų akies,
sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus regėjimo pagerėjimas pastebimas iškart po operacijos, tačiau visiškas išgijimas gali užtrukti ir keletą savaičių.
Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centras“ – tai naujausią įrangą, bei profesionaliausią darbuotojų komandą turintis
specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. „Akių
chirurgijos centras“ suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus
nelaukiant eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. Šiame centre operacijos atliekamos naudojant naujausią įrangą ir kokybiškiausias priemones. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę
gydytojai profesionalai, atlikę tūkstančius kataraktos operacijų. Visa naudojama įranga yra labai patikima,
pagaminta savo srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite
savo regos problemas šios srities profesionalams. „Dažnai žmonės mano, kad operaciją galima atidėti
vėlesniam laikui, tačiau tai klaidingas mąstymas. Katarakta yra pamažu progresuojanti liga, kai regėjimas vis blogėja ir gali baigtis apakimu, todėl pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama
pasikonsultuoti su gydytoju. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra
ryškių pakitimų“, - teigia „Akių chirurgijos centro“ gydytojas Algirdas Šidlauskas.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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+Malkas (trinkelëmis, miðrios). Tauragë, tel. 8 650 12 062.
+Parduodame akmens anglis, baltarusiðkus durpiø
briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Pramonës g.
8, Rietavas, tel. 8 686 09 222.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglis, 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
(skirtas 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.
Sausas, skaldytas miðrios
medienos malkas. PIGIAI!
Atveþame. Tauragë, tel. 8 655
44 937.
Spygliuoèiø ir lapuoèiø malkas, kaladëlëmis arba skaldytas. Atveþame. Jurbarkas, tel.
8 626 69 655.
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.

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.
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.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis, geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios
kambariui), skalbiniø dëþæ
(pinta). Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Komodà, indaujà, prieðkambario komplektà. Tauragë,
tel. 8 651 61 037.
Minkðtàjà dalá (kampà, 600
Lt). Tauragë, tel. 8 655 49
315.
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.
Spintà (5 durø, 400 Lt), sekcijà (400 Lt). Tauragë, tel. 8
685 19 599.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms
(kakavos sp.), lininius siûlus,
pagalves (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

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

p a r d u o d a
Buitiná dujø balionà (70 Lt).
Tauragë, tel. 8 632 02 112.
Naudotà ðaldiklá ZANUSSI
(keturiø stalèiø, 150 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 618 83 689.
Neðiojamàjá kompiuterá
„Lenovo Ideapad“ (naujas, be
garantijos, 850 Lt). Tauragë,
tel. 8 601 48 492.
Ðaldytuvà SNAIGË, 350 Lt.
Tauragë, tel. 8 690 98 650.
Siuvamàjà maðinà „Veritas“
(kojinë, 100 Lt), el. siuvamàjà
maðinà „Singer“ (100 Lt).
Tauragë, tel. 8 638 30 407.
Ðaldiklá (6 kamerø, naudotas),
duris (5 vnt.). Jurbarkas, tel.: 8
623 07 190, 8 447 55 680.

+Aviþas ir kvieèius. Tauragë,
tel. 8 681 40 312.
+Kvieèius (2,8 tonos, 1 400
Lt). Tauragë, tel. 8 658 03
315.
+Þieminius, paðarinius kvietrugius ir mieþius (1 tona
- 500 Lt). Perkant 5 tonas,
atveþu. Tauragë, tel. 8 603
60 065.
2 buliukus ir 3 telyèias (gimæ
2014-05, galima pirkti atskirai po vienà). Rietavas, tel.
8 652 75 075.
5 verðiø verðingà juodmargæ
karvæ, 2 600 Lt. Jurbarko r.,
tel. 8 616 09 447.
Anglø kokerspanieliø veislës patinëlá su LKD kilmës
dokumentais (6 mën., mikroschema, 450 Lt). Ðilalë, tel. 8
690 09 492.

Þalmargæ telyèià, verðiuosis
balandþio mën. Tauragë, tel.
8 654 23 606.
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Perku buvusius popierinius pinigus - talonus, “vagnorkes”. Tel.: 8 447 72 293, 8
688 95 538.
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.

d o v a n o j a
Apsiverðiavusià 5 verðiø karvæ
arba juodmargæ verðingà telyèià. Tauragës r., Skaudvilë,
tel. 8 603 10 646.
Avis (merinosø veislës, 1 vnt.
- 400 Lt, miðrios, 1 kg gyvo
svorio - 4 Lt). Tauragë, tel. 8
685 19 817.
Avytes (jaunos, Romanovø
ir Beriðon diuðar veislës
miðrûnës, stambios, ëringos,
augintos natûralioje aplinkoje
Nemuno lankose, viena - 280
Lt). Jurbarkas, tel. 8 614 33
842.
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.
Darbinæ kumelæ (13 m., rami,
2 300 Lt). Tauragë, tel. 8 670
58 363.
Didelius triuðius (12 vnt. po 20
Lt). Pagëgiai, tel. 8 634 17 194.
Dvi telyèias (apsëklintos 08
ir 09 mën., pieninës, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 618
21 996.
Karvæ. Ðilalë, tel. 8 618 76 454.
Karvæ (2 verðiø, verðinga).
Tauragë, tel.: 8 446 44 783, 8
636 17 225.
Karvæ (pieninga, pirmaverðë),
verðingà telyèià (verðiuosis
vasario mën.). Tauragë, tel. 8
675 33 517.
Karvæ. Tauragë, tel. 8 644
43 704.
karvæ (pirmaverðë, verðinga,
galimas pasirinkimas ir atveþimas), telyèià (verðinga, sausio
mën.), telyèaitæ (1,5 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 633 14 009.
Kiaulæ (geros veislës, su
treèiais parðiukais) ir kiaulæ
skerdimui. Oþkà (sukergta).
Kainos sutartinës. Tel. 8 609
88 491.
Kiaules (150-180 kg).
Jurbarkas, tel. 8 684 10 051.
Kiaules (ekologiðkai uþaugintos) ir þàsis. Tauragë, tel. 8
641 40 317.
Kiaulæ (160 kg, 1 kg - 6 Lt).
Jurbarkas, tel.: 8 644 41 946,
8 447 49 968.
Kiaulæ (5,50 Lt/ kg), èihuahua
ðuniukus (mini, kambariniai,
paskiepyti). Jurbarkas, tel. 8
658 83 300.
Kiaulæ (skerdimui). Tauragë,
tel. 8 681 69 688.
Kliaules (skerdimui).
Tauragës r., tel. 8 672 64 933.
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, karvæ
ir pieninæ 7 verðiø karvæ, visos
verðingos. Tauragës r., tel. 8
674 01 521.
Mësinæ miðrûnæ telyèià (sementaliø veislës, verðinga).
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.
Mieþius. Jurbarkas, tel. 8 612
31 475.
Naminá sviestà (ið ðvieþios
grietinëlës). Tel. 8 627 16 188.
Parðelius. Jurbarko r.,
Girdþiai, tel.: 8 673 21 450, 8
616 05 059.
Parðelius, parðà skerdimui ir
dvi karves. Erþvilkas, tel. 8
612 53 854.
Paðarines bulves (1 maiðas 10 Lt) ir runkelius (1 maiðas
- 15 Lt). Tauragës r., tel. 8 638
39 277.
Pieningø karviø telyèaites, 350
Lt. Tel. 8 643 62 862.
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.
Ðvieþiapienæ pirmaverðæ
karvæ ir melþimo aparatà,
maþai naudotas. Tel. 8 681
67 648. Svogûnus, moliûgus,
cukinijas. Skambinti nuo 19
val., Tauragë, tel. 8 685 82 785.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
nebrangiai). Tauragë, tel. 8
633 89 782.
Telyèias (verðingas). Tauragë,
tel. 8 679 28 440.
Telyèià (stambi, geros karvës).
Tauragës r., tel. 8 638 65 596.
Telyèià (verðinga, verðiuosis
sausio pabaigoje, 2 100 Lt).
Tauragës r., tel. 8 611 31 439.
Triuðius ir jø skerdienà.
Tauragë, tel. 8 655 08 397.
Triuðius (veislei ir skerdimui).
Jurbarkas, tel. 8 447 54 899.
Verðingas telyèias, kainos
sutartinës, 2 300 Lt. Ðilalë, tel.
8 605 60 850.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
ir belgø aviganiø ðuniukus
(grynaveisliai, 250 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.

Dovanoju vokieèiø aviganiø
veislës ðuniukus (miðrunai, 6
sav.). Tel. 8 671 80 735.

Dyzeliná kurà (1 l - 2,5 Lt).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.

Priimu gyventi pensinio
amþiaus þmogø. Tauragë,
tel.: 8 446 51 765, 8 644 66 065.
Reikalinga pagyvenusio
amþiaus moteris be þalingø áproèiø, galinti gyventi
Pagramanèio k. (galimas
bendras smulkus verslas,
tam yra sàlygos, pageidauja, kad turëtø vairuotojo
paþymëjimà). Tauragë, tel. 8
656 24 052.

Elektros gaminimo generatoriø (12 kW, su valdymu,
2 800 Lt). Naujus brezento
tentus (12 Lt/m). Tel. 8 672
72 619.

p a r d u o d a

Ðuniukà (kiemsargis, maþas, 7
savaièiø, rudos sp.). Tauragë,
tel. 8 638 30 407.

p a r d u o d a

Kailinius (40 ir 50 dydþio),
þieminius moteriðkus paltus
(48 dydþio, 10 Lt), naujus
ðalikus (vyriðki, graþûs), beretes (3 Lt), vyriðkas apatines
kelnes (baltos sp.), ðvarkus (ávairiø dydþiø), pigiai.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
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.
Marmità, miegamà fotelá,
indaplovæ, vaikiðkus drabuþëlius. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.
Masaþinæ këdæ-lovà
EASTRON (maþai naudota).
Tauragë, tel. 8 616 24 563.
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.
Teniso stalà „Stiga“ ( vokieèiø g-bos, 400 Lt). Tauragë,
tel. 8 675 20 011.
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.
Elektros gaminimo stoti nuo
10 kW arba generatoriø su
valdymu. Metalo apdirbimo
stakles. Tel. 8 672 72 619.

+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.
Lauko akmenis ávairaus dydþio, galima skaldyti (1 tona
- 130 Lt). Tauragë, tel. 8 650
32 772.
Metalo konstrukcijø sandëlio
12 m ploèio, 5 m aukðèio
kolonas, dviðlaites konstrukcijas - 130 Lt/m. El. gaminimo
stotá, 60 kW – 8 000 Lt. Tel. 8
672 72 619.
Naujas duris (2 vnt., vidaus,
plauðinës, 80 x 200 cm, 200
Lt). Tauragë, tel. 8 681 38 865.
Obliø, kanalizacijos dangèius
su þiedais, dujø balionus.
Tauragë, tel. 8 681 52 821.
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
konteinerius. Ðvarus konteineris - 160-200 Lt, neplautas
- 90-120 Lt. El. p. 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.
„Zeimerá“ (trifazis, 5,5 kW,
1500 aps./min.), trifazes græþimo stakles (sovietiniø laikø).
Tauragës r., tel. 8 670 37 768.
Senovines raudonas plytas, 14
000 vnt. ir grindinio akmenis
(taðyti, 5 000 vnt), bordiûrus.
Kaunas, tel. 8 699 99 395
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
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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.
VW PASSAT (1991 m., nesmarkiai dauþtas, vaþiuojantis, 1,6 l, dyzelinas, 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.
VW PASSAT (1997 m., 1,9
l, dyzelinas, 81 kW, TA, universalus, tamsiai mëlynos
spalvos perlamutras, 2 200
Lt). Tauragë, tel. 8 620 37 653.
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, ksenonai, 14 200 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.

BMW

PEUGEOT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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

PEUGEOT 405 (1989 m., 1,4
l, benzinas, TA iki 16 m., draudimas, geros bûklës). Tauragë,
tel. 8 681 78 335.

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.

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.

p a r d u o d a
AUDI 100 (1988 m., 1,8 l,
variklio defektas, TA iki
2016 m., visà arba dalimis).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.

p e r k a

AUDI 80 (1991 m., 1800 cm3,
benzinas, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, juoda sp., 4/5,
980 Lt, domina keitimas,
nëra TA). Raseiniai, tel. 8
648 07 954.

Àþuolo, eglës, berþo, juodalksnio ràstus. Statø miðkà
nukirtimui. Moka brangiai.
Tel. 8 670 60 331.

AUDI A4 (1999 m., 1,9 l,
TDi, TA iki 2016 m., pilkos
sp., 7 500 Lt). Tauragë, tel. 8
620 88 046.

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

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

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

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

AUDI

p a r d u o d a

UAB „ZTS“ parduoda:
OPEL ZAFIRA (2003 m.,
2,2 l, dyzelians, pilka spalva) ir
AUDI A3 (2002 m., 1,9 TDI,
4 durys). Kreiptis: Pramonës
g. 1A, Jurbarkas, tel. 8 698
01 725.

CITROEN

Àþuolo ðakas, àþuolo lentas
ir storas lentas. Tel. 8 650
94 430.

OPEL

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

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.

FORD
p a r d u o d a
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.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MERCEDES-BENZ E220
(1997 m., 2200 cm3, dyzelinas,
70 kW, sedanas, pilka sp. , 4/5,
270 000 km, TA iki 2016-07,
3 900 Lt). Tauragë, tel. 8 659
66 421.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (2004
m., 19 kub. cm, 88 kW, dyz.,
TA iki 2015 08, pilka sp., 7 700
Lt). Tel. 8 638 55 920.

RENAULT
p a r d u o d a
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, 3 200
Lt). Tauragë, tel. 8 608 65 868.
RENAULT MEGANE (1998
m., 1,6 l, benzinas, TA iki
2016 m., draudimas, sidabrinë
spalva, pridedamas þieminiø padangø komplektas).
Jurbarkas, tel. 8 650 36 061.
RENAULT SCENIC (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.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT INCA (1999 m., dyzelinas, 47 kW, mechaninë pavarø
dëþë, komercinis, sidabrinë
sp., 2/3, 70000 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.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Automobilio priekabà
(1,86/1,61, TA iki 2016-0930, 750 Lt). OPEL VECTRA
(2000 m., 2,0 l, TDI, 74
kW, universalus, 3 500 Lt).
Traktoriø. 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 - nevaþiuojancius, su
defektais, po avarijø. Pasiimu
su savo transportu, vietoje
sutvarkau dokumentus. Tel.
8 606 56 709.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà.
Pasiimu pats. Atsiskaitau ið
karto. Tel. 8 653 58 120.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia TA, gali bûti su defektu, tinkamas ardymui.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
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 7000 Lt.
Tauragë, tel. 8 634 44 067.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1995 m., 1,6 l,
benzinas, ðildomos sëdynës,
kablys, gera bûklë). Tel. 8
615 45 427.
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.

p a r d u o d a
AUDI 80 (1,8 l), VW PASSAT
B 3 ( 1 , 8 l ) , R E N A U LT
LAGUNA (1998 m., 2 l, automatinë pav. dëþë), OPEL
ASTRA (1995 m., 1, 4 l,
benzinas), FORD GALAXY
(1998 m., 1,9 TD) visi dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 606 56 709.

AUDI C4 AVANT (1992
m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8
l, benzininës ir dyzelinës),
AUDI A6 AVANT (2,6 l),
VW PASSAT (1995 m., universalus, 1,9 l, TDi, 66 kW)
dalimis. Tauragë, tel. 8 630
12 397.
GAZ-53 priekiná tiltà. MAZ
sankabà (viskas nauja).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
GAZ-53 ratlankius, padangas
(1 vnt., 320/45/R18, 1 vnt.
280/20). Tauragë, tel. 8 691
55 179.
Navigacijà TOM-TOM.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.
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 R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës),
lietus ir skardinius ratlankius
VW GOLF (1996 m., 1,9
l, dyzelinas), RENAULT
LAGUNA (1999 m., 2,2 l,
TD), MAZDA 626 (1995
m., 2 l, dyzelinas) dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
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.
SEAT ALHAMBRA (1,9
l, TDi), AUDI A6 (1997
m., 2,5 l, TDi), CITROEN
EVASION (1,9 l, TD),
NISSAN TERANNO (1994
m. 2,4 l, benzinas), IVECO
35 (1994 m., 2,5 l, TD),
SCENIC (1997 m., 1,9 l, TD),
PEUGEOT 406 (1,9 l, 2,1 TD
dalimis. Tauragë, tel. 8 636
91 238.
VW SHARAN (1998 m.,
benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.
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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.

Grûdø malûnus (5,5 kW, 800
Lt, 7,5 kW, 1 200 Lt, yra atsarginiø sietø miltø rupumui
reguliuoti, 800 Lt). Tauragë,
tel. 8 634 98 078.
Grûdø traiðkytuvà, malkø
skaldyklæ, adatà filtrà (ið
þemës vandeniui traukti),
ðakø kapoklæ. Tauragë, tel. 8
676 57 000.
Kultivatoriø (pakabinamas,
su voleliais), plûgà (vokiðkas,
vartomas), svarstykles, grûdø
malûnà, grûdø „ðnekà“, savadarbes priekabas. Jurbarkas,
tel. 8 616 41 686.
Lenkiðkà pjaunamàjà, 1 100
Lt. Jurbarkas, tel. 8 689 74
654.

p a r d u o d a
Motorolerá (500 Lt). Ðilalë,
tel. 8 629 65 605.

Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines jø
detales. Tauragës r., tel.: 8
685 26 204, 8 639 07 345.
MTZ-82l (1989 m.). Tel. 8
606 25 527.

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.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà, srutoveþá, frezà, purkðtuvà, kultivatoriø, plûgà, ðienapjovæ, grëblá, T-25, MTZ-80.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Dygliuotas grandines traktoriaus ratams (norvegiðkos).
Tauragë, tel. 8 602 62 264.
Dokumentus traktoriaus
MTZ, 800 Lt. Tel. 8 688 84
074.
Grûdø malûnus, burokø tarkas, separatorius, sviestmuðes,
dþiovintuvus, mësmales, siurblius, atveþa. Tel. 8 678
48 410.

Plastmasinæ talpyklà (1000
l, nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8
657 96 952.
Priekabà ir puspriekabæ.
Ðilutë, tel. 8 682 10 432.
Ðieno-ðiaudø (èekoslovakø gbos), plûgus (3 korpusø, rusø
g-bos), cisternas (metalinës,
su vaþiuokle, 3 kub. m, ir 6
kub. m). Tel. 8 613 18 759.
Traktoriaus MTZ-50 stiklus,
T-150 stiklus, DT-75 stiklus.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Traktoriø T-6 su darbiniu
velenu, krautuvà, priekabà,
vandens cisternà, akëèias.
Jurbarko r., Girdþiai, tel. 8
683 22 423.
Traktoriø FORD 4000
(65 AG, tvarkingas, viskas
veikia, vairo stiprintuvas,
variklio paðildytuvas, TA,
ið Norvegijos, 9 500 Lt).
Tauragë, tel. 8 602 62 264.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonėmis
vairuotojas, buhalteris, šaltkalvis remontininkas,
pardavėjas kasininkas, duonos kepėjas, plataus
profilio statybininkas, apdailininkas, statybos
darbų vadovas, gamybos darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, autobuso vairuotojas, barmenas padavėjas, nekvalifikuotas
pieno ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, skerdikas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių šaltkalvis, barmenas padavėjas, buhalteris, drabužių
siuvėjas, elektroninės įrangos mechanikas, fasavimo ir pakavimo automato operatorius, gamybos
inžinierius, logopedas, padavėjas, pagalbiniai
darbininkai, pagalbinis parduotuvės darbininkas,
pamainos meistras, pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, plytelių klojėjas, psichologas, stalius, suvirintojas, suvirintojas elektra ir dujomis,
tinkuotojas, vairuotojas ekspeditorius, virėjas,
šaltkalvis, ūkvedys, žiniasklaidos korespondentas.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi autobusų vairuotojai,
virėjai, komandos lyderis, dailidės, klojinių
montuotojai.
Vokietijoje reikalingi asmens priežiūros darbuotojai.
Danijoje reikalingi suvirintojai.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, žuvies perdirbimo operatoriai, sandėlio darbininkai.
Čekijos Respublikoje reikalingi vairuotojai CE
kategorijų.
Airijoje reikalingi J2EE programuotojai.
Lenkijoje reikalingi siuvėjai, eksporto pardavimų vadybininkas, tolimųjų reisų vairuotojai su
CE kategorijomis.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, buhalteris,
pardavimo vadybininkas, degalinės operatorius,
elektrinio krautuvo vairuotojas, maitinimo paslaugų administratorius, medkirtys, vairuotojas
ekspeditorius, pardavėjas kasininkas, pardavimo
vadybininkas, siuvėjas, skalbimo mašinų operatorius, stalius, šaltkalvis elektrikas, traktorininkas,
valytojas, valiutos keitimo kasininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, baldų apmušėjas, baldų
pramonės darbininkas, dešrų cecho darbininkas,
elektrikas, katilinės operatorius, konditeris, logistikos specialistas [vadybininkas], maitinimo
įmonės vadovas, medinių baldų apdailininkas,
miškų ūkio darbininkas, mėsos išpjaustytojas,
nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo
vadybininkas, plataus profilio statybininkas,
produkto vadybininkas, sandėlininkas, skerdikas,
stalius montuotojas, suvirintojas, suvirintojas
elektra, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technologijų inžinierius,
tiekimo sandėlio krovikas, vairuotojas ekspeditorius, valiutos keitimo kasininkas, valytojas,
veterinarijos felčeris, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: autošaltkalvis, autovežio vairuotojas CE kategorijų, barmenas, buhalterė, CE kat.
vairuotojas, elektromontuotojai, elektros darbų
vadovas, fejerverkų pardavėjas konsultantas,
kiemo tvarkytojas (neįgaliam asmeniui), kokybės
kontrolierius (-ė), logistikos analitikas, maisto
pramonės įrengimų technikas - technologas,
masažuotoja (-as) 0,5 etato, operatorius, padangų
montuotojas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
pardavimo projektų vadovas (-ė), pardavimo
vadybininkas, parduotuvės vedėjas, santechnikas,
socialinis pedagogas, statinio statybos vadovas,
statybininkas, tarptautinio krovinių vežimo transp.
priem.vairuotojas, technologas metalo apdirbimui
- naujai gamybai, transporto vadybininkas, vairuotojas BC kat., vairuotojas-ekspeditorius, valytojas
(-a), valytojas (neįgaliam asmeniui).
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: baldų pramonės darbininkas, kompiuterių specialistas, korpusinių baldų surinkėjas,
langų surinkėjas, operatorius, sandėlio apskaitininkas (-ė), sandėlio darbininkas, socialinis
darbuotojas, vadybininkas - administratorius, vairavimo instruktorius, vairuotojas-ekspeditorius,
valytoja(-as) su negalia, žemės ūkio technikos
pardavimų vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas,
budintis vaikų ligų gydytojas, duonos kepėjas,
gydytojas slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriuje, gydytojo radiologo asistentas, logistikos vadybininkas, mėsos cecho darbininkas,
mūrininkas, nekvalifikuotas ūkio darbininkas,
operatorius, pardavėjas kasininkas, parduotuvės
vedėjas, psichologas, sandėlio darbininkas, statybininkas, tiekimo vadybininkas, visuomenės
sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius, apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas, autobuso vairuotojas, automatikos
įrangos derintojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, baldų pramonės darbininkas, baldžius, baleto šokėjas, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, bokštinio krano
operatorius, botanikas mikologas, budintysis mechanikas, buhalteris, buitinių prietaisų montuotojas,
degalinės operatorius, dirigentas, drabužių siuvėjas,
draudimo agentas [vadybininkas], elektrikas,
elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromonteris,
elektronikos inžinierius, elektroninės įrangos taisymo meistras, elektros inžinierius, elektros įrangos
techninės priežiūros elektrikas, filologas, finansų
direktorius, floristas, frezuotojas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos meistras, gatvės prekystalio
pardavėjas, geodezininko ir markšeiderio padėjėjas,
gestų kalbos vertėjas, gydytojas psichiatras, greitojo
maisto ruošimo darbuotojas, hidraulikos technikas,
indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų sistemos eksploatavimo technikas, interjero
dizaineris, internetinių paslaugų kūrėjas, įrangos
meistras, jūrų laivų brokeris, kasininkas, kelių remontininkas, kepėjas, kirpėjas, klientų aptarnavimo
skyriaus padėjėjas, kompiuterių sistemų inžinierius,
konditeris, konferencijų ir renginių organizatorius,
kosmetologas, krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas
šiltnamio darbininkas, laivavedys, laivo korpuso
remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, logistas, logistikos
specialistas [vadybininkas], logopedas, maisto
gamybos vedėjas, manikiūrininkas, mažosios
kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas, mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,
vaikų dienos priežiūra}, mechanikos technikas,
medinių baldų surinkėjas, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
minkštųjų baldų apmušėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, nekvalifikuotas surinkėjas,
operatorius pakuotojas, padangų montuotojas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, pastatų statybos inžinierius, pastatų
surenkamųjų konstrukcijų montuotojas, pastolių
statytojas, plataus profilio statybininkas, plieninių
konstrukcijų surinkėjas [montuotojas], plytų mūrininkas, popieriaus technologas, pramonės įrangos
mechanikas, prekių atsargų krovėjas, prekių fasuotojas, produkto vadybininkas, programuotojas,
projekto vadovas, projektuotojas konstruktorius,
restorano virėjas, rinkotyros padalinio vadovas,
rinkotyros specialistas [vadybininkas], rusų kalbos
mokytojas, sandėlininkas, santechnikas, sekretorius
referentas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, socialinės
psichologijos psichologas, socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, socialinis
pedagogas, specialiųjų statybos darbų vadovas,
statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas,
statybos projekto vadovas, stiklo apdailininkas,
stogdengys, stogdengys skarda, suvirinimo darbų
inžinierius, suvirinimo ir dujinio pjaustymo įrangos derintojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis
ir elektra, suvirintojas elektra, šaldymo ir oro
kondicionavimo įrangos mechanikas, šaltkalvis,
šiukšliavežio vairuotojas, taksi vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, telekomunikacijų įrangos montuotojas,
teritorijų planavimo specialistas, tiekimo padalinio
vadovas, tiekimo sandėlio krovikas, tinkuotojas,
turizmo vadybininkas, vairuotojas ekspeditorius,
valytojas, vamzdžių klojėjas, vėdinimo vamzdyno
montuotojas, vertėjas, veterinarijos felčeris, vidaus
santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas,
vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešbučio patarnautojas, viešosios nuomonės
apklausos statistikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, vyriausiasis veterinarijos gydytojas, žemės
ūkio specialistas, žuvies rūkyklos darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas, buhalteris, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivų statybos technikas, logistikos specialistas [vadybininkas], lopšelio-darželio
auklėtojas, matematikos mokytojas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, padangų keitimo
ir atnaujinimo darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas, sandėlininkas, santechnikas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technologijų technikas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: buhalteris, choreografijos mokytojas,
draudimo agentas [vadybininkas], gaterininkas,
kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, maisto gamybos vedėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, nekvalifikuotas pastatų statybos
darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, plataus profilio staklininkas, santechnikas,
siuvėjas, skalbėjas (rankomis), svėrėjas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, virėjas, visuomenės sveikatos specialistas, vyriausiasis veterinarijos
gydytojas, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: elektromonteris, gintaro šlifuotojas,
pardavėjas, plataus profilio statybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių šaltkalvis, elektrikas,
kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, lopšelio-darželio auklėtojas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
statybos inžinierius, valytojas, verslo paslaugų
vadybininkas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
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SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: buhalteris, elektrikas, elektros inžinierius, pagalbinis darbininkas, valytojas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, virėjas, žemės
ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: baldžius, darbų saugos specialistas,
gydytojas echoskopuotojas, gydytojas otorinolaringologas, kalvis, mikroautobuso vairuotojas,
siuvėjas operatorius (-ė), suvirintojas elektra ir
dujomis, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), apsaugos darbuotojas, barmenas padavėjas, elektrinių krautuvų
operatorius, gamybos darbininkė (as), geležinkelio
bėgių remonto meistras, kredito tarpininkas, siuvėjas (-a), vadybininkė, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, darbų vadovas (-ė) žemės
ūkio srityje, elektrinių krautuvų operatorius, klientų
aptarnavimo specialistas Kelmės pašte, miško
darbininkas, NT administratorius/ė, operatorius, padavėjas-tvarkytojas, šėrikas-ūkio darbininkas, traktorininkas, vadybininkė, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikinėtojas, fermos vedėjas, gaterininkas- medienos apdirbimo staklininkas,
grybų skynėjas-rūšiutojas, inžinierius-energetikas,
pamainos meistras, pardavėjas kasininkas, pardavėjas konsultantas, sandėlininkas, siuvėjas operatorius
(-ė), traktorininkas, valdymo pulto operatorius (ė).
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, automobilių
pardavėjas-konsultantas (-ė), automobilių šaltkalvis, buhalteris (-ė), elektrinių krautuvų operatorius,
gamybos vadovas (-ė), klientų konsultantas (-ė)
latvių kalba, koordinuotojas - frezuotojas, nekilnojamo turto agentė (-as), pirkimų vadybininkas,
siuvėjas, siuvimo technologas-meistras, statybos
darbų vadovas, suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, transporto vadybininkas, ūkio darbininkas,
vadybininkė, vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, autokrautuvo
vairuotojas, automobilių elektrikas, automobilių
kėbulų paruošėjas, automobilių šaltkalvis, autošaltkalvis-autoelektrikas, baldų perkraustytojas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, betonuotojas,
buhalteris, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje,
dizaineris maketuotojas, elektromonteris, elektroninių ryšių tinklų montuotojas, gydytojo odontologo
padėjėja (-as), jūros gėrybių cecho darbuotojas
(-a), kiemsargis (-ė) su negalia, kirpėjas (-a), klientų aptarnavimo specialistas (-ė), konditeris,
konsultantas-kasininkas, krovikas, laiškininkas,
medienos cecho darbininkas, metalo apdirbimo
cecho gamybos vadovas, metalo tekintojas, mūrininkas, nekilnojamo turto administratorė (-ius),
pardavimo vadybininkas, pardavimo vadybininkas
baltijos šalims, plataus profilio statybininkai, sandėlio darbininkas, savivarčio vairuotojas, siuvėjas,
baldų aptraukėjas, porolono pjovėjas, statinio statybos projektų vadovas, stogdengys, suvirintojas,
šaltkalvis, šiltnamio darbuotojas (-a), tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
transporto vadybininkas, vadybininkas (-ė), vadybininko asistentas, vairuotojas, vairuotojas turintis
adr pažymėjimą, valytoja/-as (su negalia), virėjas,
vykdantysis vadovas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, automobilinio krano operatorius/vairuotojas, automobilių
plovėjas,-ja, baldų pramonės darbuotojai, darbininkas, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje,
gamybos darbininkai (-ės), krovėjas šventiniu
laikotarpiu, kūrikas, melžimo įrangos operatorius,
minkštųjų baldų gamintojas, nekilnojamo turto
agentė (-as), operatorius, pagalbinis darbuotojas,
pardavėja (-as) šventiniu laikotarpiu, pardavėjas,
pardavėjas - konsultantas, pardavimo vadybininkas,
paruošėja(s), plataus profilio statybininkas, siuvėja,
sukirpėja, paralono pjovėjas, aptraukėjas, stalius,
suvirintojas, šiltnamio darbuotojas (-a), tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
vairuotojas -ekspeditrius, vilkiko vairuotojas, vyriausiasis virėjas ir virėjas, žemės ūkio darbuotojas,
žemės ūkio technikos pardavimų vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apdailininkas- fasado
dažytojas, apsaugos darbuotojas, autovežio vairuotojas CE kategorijų, baldų konstruktorius, bendrųjų
statybos darbų vadovas, betonuotojas, darbininkas,
darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje, elektrikas,
elektromontuotojai, gydytojas odontologas, inžinierius, -ė, kiemsargis/ė su negalia, konditeris,
konsultantas pardavėjas, melžėjas, nekilnojamo
turto administratorė (-ius), nekvalifikuotas statybų
darbininkas, odontologo padėjėjas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavėjas konsultantas, paslaugų
pardavimo vadybininkas, projektų vadovas, -ė, rąstininkas, siuvėja, sukirpėja, paralono pjovėjas, aptraukėjas, siuvėjas, stalius (baldžius), stogdengys,
suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas,
šiltnamio darbuotojas (-a), tarptautinių pervežimų
vairuotojas, vadybininkas (ė), vadybininkas skyriaus vedėjas, vairuotojas - ekspeditorius CE
kategorijų, vairuotojas C kategorijos, vairuotojas
CE, vairuotojas E kategorijos, vairuotojas ekspeditorius, vidaus apdailininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Traktoriø MTZ-50 (1987
m., D-50 variklis, 6 500 Lt).
Tauragë, tel.: 8 606 53 198, 8
637 64 752.
Traktoriø MTZ-50 (su MTZ80 varikliu, 7 000 Lt), traktoriø MTZ-82UK (12 500 Lt),
traktoriø T-25 (be variklio, 4
000 Lt). Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-25 (su kabina,
10 500 Lt), viengubas lëkðtes
(1 400 Lt). Tauragë, tel. 8 650
32 772.
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.
MTZ-95 iki 2000 m., ið uþsienio. Tel. 8 606 25 527.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà, ðienoðiaudø presà (vokieèiø g-bos),
javø kombainà NIVA SK-5M,
traktoriø T-150K. Tel. 8 687
68 813.
Traktoriø T-25, variantus
siûlyti iki 7 000 Lt. Ðilutë, tel.
8 618 23 694.

+Lietuviø kompanija NM
FLOORING SERVICES
LTD Anglijoje ieðko kvalifikuotø mediniø grindø
klojikø-dëjikø. Iðsamesnë
informacija teikiama.
Tel.:+4474757 35 714, 8 630
15 777.
+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
+Reikalinga smulkiø gyvûnø kirpëja. Gali bûti be
darbo patirties. Apmokome.
Tauragë, tel. 8 658 34 352.
+Reikalingas automobilio
këbulø paruoðëjas daþymui,
visos socialinës garantijos.
Arba iðnuomojama darbo
vieta. Tauragë, tel. 8 686 64
561.
+Reikalingas veterinarijos
specialistas smulkiøjø gyvûnø
gydyklai. Tauragë, tel. 8 686
04 765.
+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.
Automobiliø servisui reikalingas këbulø lygintojastampytojas. Geros darbo
sàlygos. Jurbarkas, tel. 8 687
47 491.
Maþosios Lietuvos Jurbarko
kraðto kultûros centrui reikalingas choreografas (-ë). Tel.
8 607 95 971.
Pieno ûkiui reikalingas
darbuotojas. Mokamas atlyginimas. Soc. garantijos.
Apgyvendinama. Tel. 8 685
06 794.

Reikalinga slaugë senyvai
gulinèiai moteriai, galinti
gyventi kartu. Jurbarko r., tel.
8 652 05 748.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kategorijø)
dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.
Reikalingas autoveþio
vairuotojas darbui Europoje.
Mokame uþ kilometrus.
Vaþiuojame ilgais atstumais.
Reikalinga patirtis. Kreitis:
UAB „ZTS“, Pramonës g.
1A, Jurbarkas, tel. 8 698 01
725.
Reikalingas darbininkas dirbti su gyvuliais. Pageidautina,
kad mokëtø vairuoti traktoriø. Apgyvendiname,
mokame atlyginimà.
Pagëgiai, tel. 8 654 43 760.
Reikalingas vairuotojas
(pageidautina ið Jurbarko)
Skandinavijos kryptimi.
Reisai savaitiniai. Savaitgaliai
namie. Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 615 44 567.
Reikalinga melþëja ir traktorininkas. Aprûpiname gyvenamuoju plotu. Suteikiame
soc. garantijas. Tel. 8 685
30 887.
Statybos ámonei reikalingi ávairiø profesijø statybininkai. Soc. garantijos,
atlyginimas pagal darbo rezultatus, komandiruotës.
Jurbarkas, tel. 8 655 72 900.
TETE-A-TETE kazino ieðko
administratorës Jurbarke.
Siøsti CV: aidaglobiene@
gmail.com.

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.

28 m. vidaus apdailos meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8 631
12 112.
40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus
Jurbarko rajone. Tel. 8 694
43 425.
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 kategorijø
paþymëjimà, vairuotojo kortelæ,
95 kodà. Tel. 8 686 25 905.
Ieðko darbo, kasa ir valo ðulinius, suranda vandená. Tauragë,
tel. 8 691 45 548.
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.
Moteris, mylinti vaikuèius,
ieðko auklës darbo. Turi darbo
patirties. Gali priþiûrëti namus,
gali padëti seneliams. Tauragë,
tel. 8 651 61 037.
Suvirintojas, kalvis ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 689 23 080.
Vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 631 14
867.
Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tel. 8 654 45 100.

+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið
Austriðko akrilo) pagal technologijà „Vonia vonioje“ tik per
2 val. Garantija 5 m. Tarnauja
15-20 metø. Restauruojame
ir prastai restauruotas vonias.
MB „Voniø meistras“. El. p.
www.voniumeistras.lt, tel. 8
684 20 151.

+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.
+Statybos apdailos darbai:
gipso dëjimas, tinkavimas,
glaistymas, daþymas, plyteliø
klijavimas ir kiti darbai.
Tauragë, tel. 8 643 07 244.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt. Tel.: 8
686 83 265, 8 616 08 020.
+Vidaus apdailos darbai:
gipso montavimas, glaistymas,
daþymas, plyteliø dëjimas,
langø - durø ástatymas, grindø
dëjimas, dailylenèiø kalimas ir
kt. Tel. 8 600 15 371.
3D spausdinimo ir modeliavimo pasauga. 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.
Gaminame pirties krosneles,
viralines (kietojo kuro, ið 4,
5, 6 mm metalo, su nerûdijanèia vandens talpykla.
Galime atveþti, kaina nuo
699 Lt/202,44 Eur iki 1199
Lt/347,25 Eur). Audrius, tel.
8 647 29 620.
Grindø betonavimas vokiðka
áranga. Tel. 8 685 28 900.

Krovininiø ir mikroautobusu
remontas. Ðilalë, tel. 8 677
24 238.
MONTUOJAME VISØ
TIPØ ÞIDINIUS, ÁDËKLUS,
PRISTATOMUS KAMINUS,
PIRTIS. PERTVARØ
DAUÞYMAS. ÐILDYMO
KATILAI. SANTECHNIKOS
PASLAUGOS. Galima
iðsimokëtinai. Tel. 8 685
58 545.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas,
gali bûti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá ir kitus krovinius iki 12
tonø. Yra kranas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.
Vyras gali iðpjauti miðkà,
pakloti grindø dangà. Ðilalë,
tel. 8 612 77 924.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus:
dedame gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome, daþome,
dedame ant tinkà. Tel. 8 673
57 197.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.
Perku brandþias egles,
puðis. Moku iki 50 000 Lt
uþ 1 hektarà. Taip pat perku
iðsikirtimui. Tel. 8 646 44
279.
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Horoskopai
p
Pirmadienis ir
antradienis - ramios dienos, norėsis pabūti vienam, pamedituoti. Trečiadienį įvykių gausės - smulkūs
kasdieniai rūpesčiai, darbai,
artimųjų rūpestėliai Į svaitės
pabaigą galite pasijusti tarsi
visu greičiu skriejančioje
karuselėje. Savaitgalį laukia
netikėti įvykiai, nevedusiųjų
- nuotykiai.
Savaitės pradžioje daugelio
Jaučių gyvenimas primins
muilo operą, aistros, intrigos
nenurims iki pat ketvirtadienio. Nurimę neskubėkite
smerkti nei savęs, nei kitų
žmonių - pamąstykite, juk
greičiausiai kažko išmokote,
sužinojote kažko naujo apie
save. Savaitgalį pasitiksite
filosofiškai nusiteikę, tokia
nuotaika lydės iki pat kitos

ateinanèiai savaitei (11-24 - 11-30)

savaitės pirmadienio.
Savaitės pradžioje greičiausiai pasijusite
svetimas jūsų
įprastame pasaulyje - visi
skubės, dirbs, džiaugsis, o
jums norėsis tik užsidaryti
savo kiaute ir stebėti aplimk
verdantį gyvenimą. Dirbtinai
savęs skubinti neverta - leiskite sau pailsėti, jei įmanoma, pasiimkite laisvų dienų,
kur trumpam išvažiuokite.
Savaitgalį sąstingis turėtų
praeiti.
Pirmadienį mitriai subursite
kolegas naujam
projektui, kuris
turėtų būti sėkmingas. Savaitės vidury būtinai raskite
laiko papietauti su artimu
draugų - sužinosite įdomių
naujienų. Savaitės pabaigoje
svyruos nuotaika, gali kiek

sušlubuoti sveikata. Nekurkite didelių planų savaitgaliui,
tiesiog pasiilsėkite.
Savaitės pradžioje sulauksite
daug dėmesio,
daugumai Liūtų
jis bus malonus. Ant laurų
užmigti nepatartina - savaitės vidury galite padaryti
nemenkų klaidų, kurioms
ištaisyti prireiks daug pastangų ir laiko. Penktadienį
nesukūrusiems šeimų Liūtams didelė tikimybė sutikti
būsimą gyvenimo draugą ar
draugę.
Tai, kas tinka
daugeliui, nebūtinai tiks jums.
Patys nuspręskite, ko norite iš gyvenimo,
kas suteiktų jums dvasinio
pasitenkinimo ar prablaškytų. Savaitės vidury nemažai energijos ir laiko suris

smulkūs nedėkingi darbeliai,
rūpesčiai dėl šeimos narių.
Užtai savaitgali visoms Mergelėms žada būti turiningas
ir smagus.
S a v a i tė s p r a džioje bus gausu
įdomių įvykių kartais bus sudėtinga visur spėti. Trečiadienį
nepasiduokite bandos jausmui, pasistenkite išlikti saviti, originalūs. Penktadieninį
laikinai patikėkite bendro
gyvenimo vairą sutuoktiniui
ar sutuoktinei - būsite suprastas, juk jums iš tiesų reikia
atokvėpio.
Tiek darbe, tiek
namuose norėsis
vadovauti, siekti
lyderio vaidmens.
Būkite atsargesni, antraip
kolegos jūsų nesupras, o
namuose tiesiai šviesiai galite būti apšauktas despotu.
Morališkai pasiruoškite ypatingai dabingam trečiadieniui
ir ketvirtadieniui, galimas

pelningų, svarbių sutarčių
pasirašymas. Savaitgalį norėsis ramybės ar net vienatvės.
Pirmadienį pasieksite piniginės
dugną - nesinervuokite, verčiau
prisėskite ir paskaičiuokite,
kam leidžiate pinigus. Blogiausiu atveju pasiskolinkite
pinigų iš draugų, tik tą geriau
padaryti iki ketvirtadienio.
Ketvirtadienis - nepalanki
diena visiems su finansais
susijusiems reikalams. Savaitgalį atgaukite jėgas ir
pusiausvyrą, jūsų finansinė
padėti artimiausiu metu tikrai
pasitaisys.
Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį būsite linkę
iš musės padaryti
dramblį ir vaikytis nepasiekiamų idealų. Sveikiausia
būtų nusileisti ant žemės ir
pasidžiaugti tuo, ką pasiekėte, ką turite. Į savaitės
pabaigą šydas nuo akių tu-
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rėtų nukristi, aplinkiniams
pastebimai bus lengviau su
jumis susikalbėti Savaitgalį
išdumkite į nedidelę kelionę
- pasisemsite naujų įspūdžių.
Pirmadienį pasijusite tarsi iš lukšto besikalantis
viščiukas - naujas
pasaulis, į kurį patekote šiek
tiek baugins ar atrodys be
galo didelis. Savaitės vidury
pajusite, kad imate apsiprasti,
o į savaitės pabaigą imsite
jaustis ramiai ir saugiai. Savaitgalis, nereikia nė sakyti,
turi būti skirtas poilsiui.
Gera nuotaika
neapleis visą savaitę - smagiai
dirbsite darbus,
linksminsite kolegas, įkvėpsite draugus. Trečiadienį
netikėtai galite gauti pinigų neišmėtykite jų niekams, įsigykite kokį praktiška daiktą.
Svajonės ketvirtadienį greičiausiai neišsipildys, tačiau
gero ūpo neprarasite.

JUOKAI
Kalbasi du fabriko darbininkai.
– Norëèiau bûti automatas.
– Kodël?
– Juk jis niekada neveikia, o
gauna pinigus.
*****
Turtingas vyriðkis nusipirko
ðuná ir pakabino ant tvoros lentelæ: „Atsargiai, piktas ðuo“.
Kaþkoks praeivis kreida
priraðë: „Be dantø“.
Vyriðkis nenusileido ir papildë:
„Uþtat iðsiurbia negyvai!“
*****
Traukinyje kontrolierius sako
keleiviui:
- Jûs pirkote bilietà á paprastà
traukiná, o èia – greitasis.
Keleivis:
- Man tas pats, bet jeigu jums
reikia, papraðykite maðinisto, kad
vaþiuotø lëèiau...
*****
Prieðistorinë era. Tëvas þiûri á
sûnaus paþymiø knygelæ ir sako:
- Að dar galiu suprasti tai, kad
blogi paþymiai ið geografijos,
matematikos, gimtosios kalbos,
bet ið istorijos, kurios tëra 2
puslapiai!…
*****
Ar tu þinai, kaip keistai miesèionys vadina mûsø
barðèius?
- Kaip?
- Pirmas patiekalas.
*****
Susitinka du draugai vasaros
pabaigoje ir vienas kito klausia:

46. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Paminti. Amarai. Pamato. Malinausko. Nakas. Autai. Koraliniais. Ku. TK. Rakina.
Gal. Ajeras. Globa. Amo. Osetinai. Lipu. Alus. Lomonosovas. At. Pikis. Nuginė. Avansai. Ika.
Anos. Ašara. Ąsos. Sasi.
Horizontaliai: “Panorama”. Aš. Kamara. Olava. Makaka. Utar. Italijos. Na. Nosines. PS. It.
Nareliai. Imti. Atoki. Ausimi. Galai. Nosis. Mi. Sagan. Ko. Gana. Lionas. Raukto. Su. Gautu.
Blogas. Isa. Gaivina. Kita. Panos. Nuo. Klausėsi.
Pažymėtuose langeliuose: Rakursas.
Laimėtojas: Onutė Šaulienė.
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.

89. 56 m. naðlys ieðko rimtos
moters rimtam gyvenimui.
Laukia skambuèiø!

– Kur praleidai atostogas?
– Pirmas dvi dienas Alpëse.
– O kitas?
– Gipse.
*****
Kunigas pasikvieèia zakristijonà
prie klausyklos, kad tas iðpaþintá
atliktø.
Kunigas klausia:
– Kas ið rûsio vagia mano vynà?
Zakristijonas:
– Kà sakot? Nieko negirdþiu.
Kunigas :
– Kas ið rûsio vagia mano vynà?
Zakristijonas:
– Kunigëli, gal pasikeièiam
vietom? Kaþkaip nieko nesigirdi.
Pasikeièia vietomis. Zakristijonas klausia:
– Kas miega su mano þmona???
Kunigas:
– Ale tikrai kaip èia nieko
nesigirdi.
*****
Panelë savo draugui:
- Brangusis, o að tau turiu „Kinder siurprizà“, - tarë ðvelniai,
ðvelniai glostydama savo pilvà.
*****
Batø parduotuvës pardavëja
klausia blondinës:
- Koká dydá jûs avite?
- Mano batø dydis 36-as, bet
að taip gerai jauèiuosi su 37-o
dydþio bateliais, kad visada
perku 38-o… Taigi atneðkite
man 38-o dydþio batelius, bet
ðiek tiek didesnius.
*****

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 5 Lt/1,45 Eur) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 5 Lt/1,45 Eur). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 22 D. 13 VAL. Koncertas
- vakaronė „Žemaitijos nacionalinio parko
folkloro ansambliui PLATELE - 20 metų“.
Platelių kultūros namuose.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 22 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Domino“ teatro spektaklis
„Tiesa“.
LAPKRIČIO 23 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre vakaronė. Groja „Naktibaldos“.
LAPKRIČIO 25 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre liaudiškų šokių vakarasvaržytuvė.
LAPKRIČIO 26 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre Merūno koncertas „Kai
šalia esi“.
LAPKRIČIO 27 D. 14 VAL. Šiaulių
kultūros centre Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrijai
15-a metų.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 26 D. 18 VAL. Kėdainių
kultūros centre JUOZO ERLICKO nauja
programa „Ne visi namie“.
KRETINGOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 23 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM PER
40.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 22 D. 11 ir 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre PREMJERA! Lėlių vaidinimas kūdikiams „Sapnų pasakėlė – vandenynas“ (rež. Donatas Savickis). kūdikiams
nuo 4 mėn. ir vyresniems vaikams
LAPKRIČIO 23 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas „Vištytė
ir gaidelis“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
Vaikams nuo 3 m.
KAUNE
LAPKRIČIO 21 D. 9 VAL. II-oji mokslinė-praktinė konferencija „Bendruomeninis
ir sceninis šokis: tradicija ir inovacija“
Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos
instrumentų muziejuje, L. Zamenhofo g. 8.
LAPKRIČIO 23 D. 15 VAL. koncertas
„Laimos juosta“ Kauno kultūros centre
„Tautos namai” (Vytauto pr. 79).
LAPKRIČIO 25 D. 14 VAL. seminaras
„Advento, Kalėdų, Naujųjų metų papročiai
ir tradicijos Lietuvoje“ Kauno miesto mu-

ziejaus skyriuje P. Stulgos lietuvių tautinės
muzikos instrumentų muziejuje (L. Zamenhofo g. 4).
LAPKRIČIO 25 D. 15 VAL. Trečiojo amžiaus universiteto istorijos fakulteto paskaita
tema „Juozas Naujalis – lietuvių muzikos
patriarchas“Kauno miesto muziejuje (M.
Valančiaus g. 6).
LAPKRIČIO 25 D. 18.30 VAL. pučiamųjų
instrumentų orkestro muzikos koncertas
„Rudens mozaika“Kauno valstybinėje filharmonijoje.
LAPKRIČIO 25 D. 17 VAL. rašytojo
Sauliaus Šaltenio knygos „Demonų amžius“
sutiktuvės Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).
LAPKRIČIO 25 D. 18.30 VAL. renginių
ciklas „Rudens kūrybiniai susitikimai“ Kauno kultūros centre „Tautos namai” (Vytauto
pr. 79).
LAPKRIČIO 27 D. 17 VAL. rašytojos
Aldonos Ruseckaitės naujausio romano
„Kaip žaibas“ sutiktuvės Maironio lietuvių
literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI LAPKRIČIO 25 D. Radviliškio kultūros centre Vitolio Januševičiaus fotografijų
paroda „Akimirkos“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 21 D. 16 VAL. Raseinių
kultūros centre meno galerijoje Žano Vitkaus
tapybos darbų parodos atidarymas.
LAPKRIČIO 21 D. 18 VAL. Sujainių kultūros centre „Talentų šou - 2014“.
LAPKRIČIO 21 D. 18 VAL. Girkalnio
bendruomenės namuose romansų vakaras
„Laiškuos prabyla praeitis“.
LAPKRIČIO 21 D. 19.30 VAL. Pašaltuonio bendruomenės namuose šeimų vakaras.
LAPKRIČIO 22 D. 16 VAL. Ariogalos
kultūros centre Ryčio Cicino koncertas.
LAPKRIČIO 22 D. 17 VAL. Milašaičių
bendruomenės namuose edukacinė popietė
„Dekoracijų lankstymas“.
LAPKRIČIO 23 D. 14 VAL. Nemakščių
bendruomenės namuose šventė senjorams
„Dar širdyje ne ruduo“.
JURBARKE IR RAJONE
LAPKRIČIO 21 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre 12-asis tarptautinis animacinių
filmų festivalis „Tindirindis“
LAPKRIČIO 22 D. 12 VAL. Jurbarko kultūros centre cirko šou „Alanas ir jo draugai“.

2014 M. LAPKRITIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Lapkričio 21 d., penktadienis, 18 val.
„Vieno choro istorija…“
Kamerinis choras „Aidija“
Kūrybinės veiklos 25-mečiui
Meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis
Bilietai – 30 Lt (8,69 Eur) | Taikomos nuolaidos
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

LAPKRIČIO 22 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras
vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
LAPKRIČIO 23 D. 18.30 VAL. Ryčio
Cicino ir Giulijos koncertas Skirsnemunėje.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 21 D. 16 VAL. Lomių
kultūros namuose popietė „Tortadienio
šventė“.
LAPKRIČIO 21 D. 19 VAL. Kunigiškių
kultūros namuose rudens ir derliaus šventė
„Jau saulelė nusileido“.
LAPKRIČIO 21 D. 19 VAL. Pagramančio kultūros namuose disko vakaras
suaugusiems „Disko 1980-1990“.
LAPKRIČIO 22 D. 14 VAL. Baltrušaičių
kultūros namuose garbingo amžiaus jubiliatų šventė „Laikas skuba neša metus“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 21 D. 18 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Egonas ir
Doncis“.
LAPKRIČIO 21 D. 19.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Nusikaltėlis
kūdikio veidu“.
LAPKRIČIO 22 D. 10 VAL. Šilalės
kultūros centre Žemaičių sueiga.
LAPKRIČIO 26 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre Romo Dambrausko koncertas.
LAPKRIČIO 27 D. 18 VAL. Šilalės
kultūros centre V-toji Žemaitijos reg.
etnokultūrinė vakaronė skirta D.Poškos
250-osioms gimimo metinėms paminėti.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 21 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre jaunimo studijos
spektaklis „Baltos durys“.
LAPKRIČIO 22 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre neįgaliųjų Naujojo tearo
viešnagė Tennessee Williams „STIKLINIS
ŽVĖRYNAS“.
LAPKRIČIO 25 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre „Domino“ teatro
spektaklis „Žirklės“.
LAPKRIČIO 25 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centre Lietuvos balsų labdaros
koncertas “Pasidalinkime šiluma”.
LAPKRIČIO 27 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre tragikomedija Augustas
Strindbergas „KREDITORIAI“.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2014 M. LAPKRITIS
21 D. 11 VAL. Lietuvos karių dienos paminėjimas.
21 D. 18 VAL. Tauragės apskrities verslininkų asociacijos renginys.
22 D. Tauragės Šaulių organizacijos 25 – tis.
24 D. 18 VAL. „Teatro projektai“ spektaklis „Vėjas
topolių viršūnėse“. Bilieto kaina: 15, 20, 30 Lt (4,34;
5,79; 8,69 Eur).
Dariaus ir Girëno g. 3, tel. 8 446 79 974. Kasa dirba nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio visà savaitæ 12–15 val. ir 16–19 val. Penktadiená –
nuo 12–15 val., nuo 16 iki 18 val. Ðeðtadiená ir sekmadiená valandà
prieð koncertà, jeigu tà dienà renginys.

LAPKRIČIO MĖN. REPERTUARAS
VALSTYBINIO VILNIAUS MAŽOJO TEATRO
GASTROLĖS
21 d. penktadienis 18 val.
Kazys Boruta BALTARAGIO MALŪNAS. Dviejų dalių vaidinimas romano motyvais. Režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 20 Lt (5,79 €), 15 Lt (4,34 €), su nuolaida - 10 Lt
(2,90 €).
22 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą. NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius-statytojas, inscenizacijos autorius – J. Vaitkus.
Bilietai: 30 Lt (8,69 €), 25 Lt (7,24 €).
23 d. sekmadienis 12 val.
Pagal Gendručio Morkūno knygą BLUSYNO PASAKOJIMAI. Vienos dalies kreivos istorijos iš berniuko ir mergaitės
gyvenimo žmonėms nuo penkerių metų. Režisierius Antanas
Gluskinas.
Bilietai: 8 Lt (2,32 €).
23 d. sekmadienis 18 val.
Tenesis Viljamsas IGUANOS NAKTIS. Dviejų dalių drama.
Režisierius Gytis Padegimas.
Bilietai: 25 Lt (7,24 €), 20 Lt (5,79 €), su nuolaida - 12 Lt
(3,48 €).
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
21 d., penktadienis, 18.30 val.
Giedrius Kuprevičius „Veronika“. 2 veiksmų miuziklas. Bilieto
kaina – 32 Lt (9,27 €).
22 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Altorių šešėly“. 2 dalių šokio spektaklis pagal V. MykolaičioPutino romaną „Altorių šešėly“.
Bilieto kaina – 37 Lt (10,72 €).
23 d., sekmadienis, 13.00 val.
PREMJERA. Antanas Kučinskas „Makaronų opera“. 2 veiksmų
opera vaikams.
Bilieto kaina – 20 Lt (5,79 €).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

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

2014 LAPKRITIS
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.
Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53
www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt
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

DËMESIO! Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, permainas gyvenime,
ar verslo sekmę? Kas jūsų laukia ateityje? Jaučiatės blogai, nerandate ligos? Kreipkitės į

LIETUVOS EKSTASENSØ MÛÐIO NUGALËTOJÀ VANDÀ,

kuri 2014 m. lapkričio 24 d. (pirmadienis) atvyksta į Skaudvilę. Butina išankstinė
registracija tel.: 8 603 30 626.

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

Sutaupote 30 Lt/8,69 Eur
E

