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

LIETUVOJE

Po uždaro susitikimo – sprendimai
dėl valstybės gynybos
Ketvirtadienį posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT)
aptarė naujausią informaciją apie
besikeičiančią saugumo padėtį
regione ir Lietuvoje ir nusprendė,
kad būtina peržiūrėti Valstybės
ginkluotos gynybos koncepciją,
kuri buvo priimta 2011 m. ir turi
būti atnaujinta, atsižvelgiant į
geopolitinę situaciją.
Tokia informacija apie VGT posėdį pateikta Prezidentūros spaudos
tarnybos pranešime.
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė žurnalistams atsisakė komentuoti posėdį. „Nieko negaliu komentuoti, nes tai buvo uždaras posėdis ir
tiesiog taip reglamentuoja įstatymas. Viskas bus pasakyta Prezidentūros
išplatintame pranešime, daugiau nieko negaliu komentuoti“, - sakė L.
Graužinienė žurnalistams.

Į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją
paskirtas A. Čepas
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją skiria teisininką Algimantą Čepą.
Teisininko išsilavinimą ir ilgametę profesinę patirtį turintis A. Čepas
dirba Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, taip pat yra Lietuvos švietimo tarybos narys, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
priežiūros komiteto narys, viešosios įstaigos Vilniaus pažangių studijų
instituto direktorius.
A. Čepas yra dirbęs Lietuvos teisės instituto direktoriumi, taip pat buvo
„Transparency International“ Lietuvos sk yriaus valdybos pirmininku,
Europos Tarybos valstybių grupės prieš korupciją ekspertu.

Sprendimas leisti savivaldybėms
nustatyti pašalpų gavėjus tenkina ne
visus
Seimas po svarstymo pritarė nuo kitų
metų savivaldybėms perduoti kompensacijų už būsto šildymą ir vandenį
skirstymą.
Nuo praėjusių metų sausio savivaldybės jau savarankiškai sprendė, kam
bus mokamos pašalpos. Penkioms
savivaldybėms dar ankščiau, nuo 2012ųjų sausio, kaip eksperimentas buvo
perduotas savarankiškas ne tik pašalpų, bet ir kompensacijų už šildymą
bei vandenį mokėjimas.
Tose savivaldybėse per 30 procentų sumažėjo pašalpų gavėjų ir jiems
skiriamų lėšų. Esą savivaldybių darbuotojai, bendruomenės geriau žino,
kam iš tikrųjų reikia paramos, o kas piktnaudžiauja, siekdamas ją gauti.
Jau sužinoję apie griežtinamą pašalpų ir kompensacijų gavimo tvarką,
dalis žmonių neva patys jų atsisako, nes paaiškėjus apie gaunamas pajamas, jos nebesuteikiamos.
Nuo kitų metų ir pašalpų, ir kompensacijų mokėjimas būtų perduodamas
savivaldybėms. Tam jau numatyta skirti 700 milijonų litų. Sutaupytomis
lėšomis savivaldybėms leidžiama disponuoti savo nuožiūra.

Seimas vėl nepritarė lygių galimybių
kontrolierės paskyrimui
Seimas nepritarė advokatės Dianos Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės
paskyrimui lygių galimybių kontroliere.
Antradienį per slaptą balsavimą šią Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės pateiktą kandidatūrą palaikė 48 Seimo nariai, 42 buvo prieš, 18
parlamentarų susilaikė.
Šiuo metu lygių galimybių kontrolierės pareigas eina vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.
Beje, tai jau antras kartas, kai Seimas nepaskyrė lygių galimybių kontrolierės. Pernai gruodžio 19 d. Seimas nepaskyrė į šias pareigas Seimo
Pirmininkės L. Graužinienės pasiūlytos profesorės, nepriklausomos teisės
ekspertės Lyros Jakulevičienės.

D. Grybauskaitė vyksta į Ukrainą
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su delegacija pirmadienį vyksta
vizito į Ukrainą.
Kijeve Lietuvos vadovė susitiks su Ukrainos prezidentu Petro Porošenka
ir premjeru Arsenijumi Jaceniuku.
Kartu su prezidentės delegacija Ukrainoje lankysis Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Jis susitiks su Ukrainos gynybos ministru
generolu pulkininku Stepanu Poltoraku.
Pasak Prezidentūros pranešimo, Lietuvos ir Ukrainos vadovai taip pat
aptars Asociacijos sutarties su ES nuostatų Ukrainoje įgyvendinimą,
dvišalį bendradarbiavimą. D.Grybauskaitė su P.Porošenka pirmininkaus
Lietuvos ir Ukrainos prezidentų tarybai.
Šaltinis: Delfi.lt

GALIMYBIŲ STUDIJOS PRISTATYMAS
Lapkričio 21 d. Jurbarko rajono savivaldybėje vyko galimybių
studijos „Keleivinio lynų keltuvo per Nemuną iš Jurbarko rajono
savivaldybės į Šakių rajono savivaldybę įrengimas“ pristatymas,
kuriame dalyvavo Jurbarko ir Šakių rajono savivaldybių vadovai,
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai Saulius Lapėnas ir Darius Virvilas, administracijos darbuotojai, Panemunės pilies projektų
vadovė Daura Giedraitienė, Panemunių regioninio parko direkcijos
vadovas Viktoras Ganusauskas.
Galimybių studiją pristatinėjęs UAB „Envitra“ konsultantas Mantas
Kaušylas pateikė dvi lynų keltuvų įrengimo alternatyvas. Pirmoji – lynų keltuvą įrengti atkarpoje per Nemuno
upę nuo Pilies I kaimo iki Gelgaudiškio dvaro sodybos teritorijos prieigų, antroji – nuo Pilies I kaimo iki Gelgaudiškio dvaro sodybos teritorijos Kaštonų alėjos.
Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius pasisakė už antrąją alternatyvą – įrengti lynų keltuvą
Kaštonų alėjos prieigose, kadangi būtų mažesnis atstumas nuo Gelgaudiškio dvaro iki keltuvo, o tai kur kas
patogiau turistams.
Finansuoti šį projektą būtų galima pagal skirtingus finansavimo būdus, pavyzdžiui, pasinaudojant ES parama,
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu arba Jurbarko ir Šakių rajonų savivaldybių lėšomis.

TAURAGĖ

ĮSTEIGTAS GARBĖS ŽENKLAS „UŽ NUOPELNUS
TAURAGĖS RAJONUI“
Per dvidešimtį metų nuo Tauragės garbės piliečio apdovanojimo įsteigimo už ypatingus nuopelnus ir išskirtinį indėlį į Tauragės rajono gyvenimą vardiniai medaliai
įteikti net 24 asmenims. Nuo šiol tokie titulai nebus dalijami taip dažnai. Tauragės
garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė „išgryninti“ minėtą apdovanojimą
ir įsteigti dar vieną, kiek mažiau svarbų, garbės ženklą – „Už nuopelnus Tauragės
rajonui“, o rajono savivaldybės Taryba trečiadienį per posėdį tam pritarė.
Posėdyje patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus
Tauragės rajonui“ apdovanojimo tvarkos aprašas ir ženklas. Kaip atrodys Tauragės
rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ komisija rinko iš
penkiolikos pavyzdžių.
Tikimasi, kad pirmasis kandidatas garbės ženklu „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ bus apdovanotas dar šiemet
per šventinį tarybos posėdį.

ŠILALĖ

LANKĖSI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO
DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS
Lapkričio 26 dieną oficialiu vizitu Šilalės rajone lankėsi Kūno kultūros
ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis
direktorius Edis Urbanavičius. Lydimas Savivaldybės vadovų, jis dalyvavo
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos universalios dirbtinės dangos
sporto aikštelės atidaryme.
Jis ne tik sveikino kaltinėniškius su svarbiu sporto įvykiu, bet ir kartu
su meru Jonu Gudausku ir gimnazijos direktoriumi Virginijumi Andrejausku perkirpo simbolinę juostelę. Ceremonijoje taip pat dalyvavo buvę
gimnazijos auklėtiniai – UAB „Biovela“ vadovas Virginijus Kantauskas
ir Šilalės garbės pilietis, lakūnas Jurgis Kairys, kuris vėliau vedė pamoką „Sportas – asmenybės ir pilietiškumo
ugdymo priemonė“.
Vizitą E. Urbanavičius užbaigė pokalbiu su rajono vadovais ir Šilalės sporto mokyklos atstovais Savivaldybės
posėdžių salėje. Vykta apžiūrėti naujų ir statomų sporto objektų Šilalės mieste.

ŠILUTĖ

H. ŠOJAUS DVARO FESTIVALIS ŠILUTĖJE
Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi šilutiškė Dalia Jatautaitė ir VšĮ
„Pamario festivaliai“ direktorė Lilija Ivaškevičiūtė, kurios pristatė
2014 m. gruodžio 13 d. Hugo Šojaus dvaro festivalį. Anot Dalios Jatautaitės, šiuo festivaliu siekiama pradėti kurti aktyvesnį profesionalų
kultūrinį gyvenimą ir skatinti aktyvesnę profesionalaus meno sklaidą
Šilutės krašte. Hugo Šojaus dvaras pasirinktas dėl jo unikalumo,
naujoviškumo bei kilusių sentimentų šiai vietai.
Hugo Šojaus dvaro festivalis – Hugo Šojaus grįžimas į Šilutę po 125 metų. Tikimasi, kad šis festivalis bus
pirmas žingsnis dvaro pritaikymui viešiesiems kultūriniams renginiams organizuoti.
Tai kamerinis renginys, skirtas nedidelei auditorijai, nes organizuojamas buvusiose gyvenamosiose dvaro patalpose ir jose niekada nevyko dideli renginiai. Anot režisieriaus Gyčio Padegimo, žmonių turi būti maksimaliai
mažas skaičius, kad būtų galima perteikti renginio dvasią. Festivalio metu atskirose dvaro patalpose vyks tam
tikri renginiai: muzikavimai, šokis, palėpėse atgims pasakos, planuojamas šešėlių ir šviesos žaismas. Renginio
organizatorės pasidžiaugė, kad režisierius Gytis Padegimas pamilo Hugą Šojų ir pats įkūnys šį personažą. Literatūrinę dalį rengia įvairių meno sričių Lietuvos profesionalai, kurie daugiau kaip pusę metų gyvena šia idėja.

MARIJAMPOLĖ

„SAUGIAUSIA LIETUVOS EGLĖ“ JAU
MONTUOJAMA MARIJAMPOLĖJE
12 metrų eglė, kuri bus papuošta keliais tūkstančiais atšvaitų, jau
montuojama Marijampolės aikštėje. Neįprastos žaliaskarės kūrėjas –
žinomas Lietuvos scenografas Marius Puskunigis. Po švenčių, per Tris
karalius eglės papuošimai – atšvaitai - bus išdalinti Marijampolės savivaldybės mokiniams. Tamsiu paros metu nešiojami atšvaitai vaikams
suteiks saugumo kelyje ir primins praėjusias Kalėdas.
Eglė puošiama 2760 margaspalvių atšvaitų. Būtent tiek Marijampolėje
ir jos apylinkėse mokosi vaikų nuo pirmos iki penktos klasės.
Eglė bus įžiebta lapkričio 29 dieną. Iki tol eglė bus puošiama, derinamas jos apšvietimas.
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RASEINIAI

DĖŽUTĖS ELEKTRONIKOS ATLIEKOMS
Informuojame, kad rajono seniūnijose ir kaimų bendruomenėse yra gautos smulkių
elektronikos atliekų rūšiavimo dėžutės. Gyventojai, įmonės, įstaigos jas gali pasiimti
nemokamai. Ką daryti, kai dėžutė prisipildys, yra užrašyta ant kiekvienos dėžutės, t.y.
atiduoti į vieną iš 1000-čio specialių konteinerių, kuriuos rasite adresu www.mesk-ikonteineri.lt Taip pat galima išsikviesti atliekų taksi (tel. 1806), arba pačiam nuvežti
atliekas į supirktuvę. Ši visa informacija taip pat yra ant dėžutės.

KAUNAS

ISTORINIS KARYS ATGIMSTA TALENTINGO
KALVIO RANKOSE
250 kilogramų – tiek svers šiuo metu kalvio Jono Malinausko dirbtuvėse atgimstanti
istorinė Kario skulptūra. 2,7 m. aukščio iš vario lakštų nukaldinta kario skulptūra iki kitų
metų Vasario 16-osios bus sugrąžinta į Vytauto Didžiojo Karo muziejaus kariliono bokštą.
„Varinė Kario skulptūra bus tuščiavidurė kaip ir Vytauto Didžiojo, kuriam skirtas paminklas stovi šalia miesto savivaldybės. Šarvus kalu pagal skulptoriaus Juozo Šlivinsko
modelį. Dalis šarvų jau nukalta“, - teigė kalvis J. Malinauskas.
Už legendinį krepšininką Arvydą Sabonį pusmetriu aukštesnė skulptūra Aleksote
esančiose dirbtuvėse kaldinama iš vario lakštų. Darbai taip pat vyksta ir kariliono bokšte, kur jau paruoštas nišos
sutvarkymo projektas, kurioje ir stovės Karys. Visus darbus ketinama užbaigti iki metų pabaigos.
Prisijungti prie šios gražios iniciatyvos ir paaukoti lėšų Kario skulptūros atstatymo darbams gali visi norintys.
Sąskaitos nr. - LT59 4010 0425 0038 8593, AB DNB Bankas. Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija.
Mokėjimo paskirtyje įrašykite „Kario skulptūrai“.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE NETRUKUS PASKLIS KALĖDŲ
DVASIA
Likus mėnesiui iki didžiųjų žiemos švenčių, kalėdinių ir naujametinių renginių
organizatoriai kviečia atrasti Kalėdas Klaipėdoje su „Gerosios vėtrungės ženklu“.
2014 metus Klaipėdos miesto savivaldybės Taryba paskelbė Vėtrungių metais.
Šventiniu laikotarpiu šviečiančiomis girliandomis pasidabins virš penkių šimtų miesto medžių, centrinės gatvės ir aikštės bus papuoštos tradiciniais spindinčiais bangos
bei eglutės elementais, o Teatro aikštėje įsikurs 20 m aukščio stilizuota eglė. Šiemet
Klaipėdos miestas įvairiems šventiniams papuošimams išleido 354 tūkst. Lt., iš kurių 77 tūkst. kainavo miesto eglė.
Šventinius renginius Klaipėda pradės gruodžio 6-ąją, kuomet sekant mylimo vaikų rašytojo Vytauto V. Landsbergio
pasaką „Kalėdų vėtrungės stebuklas“, Teatro aikštėje bus įžiebta pagrindinė miesto eglė.

ŠIAULIAI

ELIMINUOTOS DVI TEISĖSAUGAI RŪPESČIŲ
KĖLUSIOS GRUPĖS: VIENA – ŠIAULIUOSE,
KITA - UŽSIENYJE
Spalio viduryje Šiaulių apskrities policijos budėtojus pasiekė gyventojų pranešimas, kad
kažkas nesuprantamo vyksta Šiaulių centrinėje dalyje: kažkas bėga, kažkas vejasi, regis, ir
šaudoma. Patruliai, nuvykę į nurodytą vietą, nerado nieko, kas patvirtintų gautą informaciją.
Po poros savaičių pareigūnams nerimą sukėlė dar viena informacija apie konfliktuojančius
su ginklu asmenis. Į kriminalistus rankas pateko vaizdo medžiaga, kurioje matyti incidentas
pietiniame miesto mikrorajone. Tyrimo metu nustatyta, kad tarp dviejų Šiaulių nusikalstamo pasaulio grupių vyksta konfliktas Siekiant, kad konfliktas neįsipliekstų iki tragiškų
pasekmių, imtasi priemonių įsismarkavusius jo dalyvius eliminuoti. Kriminalistai atliko
kratas, kurių metu pas du Šiaulių gyventojus, 23-jų ir 54 metų vyrus, buvo rastos keturios
neperšaunamos liemenės, šovinių, vienas legaliai ir vienas nelegaliai laikomi pistoletai. Lapkričio 22 d. teismas
sankcionavo jų suėmimą dviem mėnesiams.
Lygiagrečiai šioms priemonėms buvo vykdoma ir galimai incidente dalyvavusios kitos grupės narių paieška. Tyrimo
pėdsakai vedė į Danijos Karalystę, todėl pagalbos buvo kreiptasi į šios šalies teisėsaugininkus. Netrukus sulaukta
informacijos, kad Šiaulių kriminalistus dominantys asmenys su dar keturiais lietuviais Danijos pareigūnams įkliuvo
su vogtais daiktais. Visi šeši įtariamieji yra suimti trims mėnesiams.

PLUNGĖ

PIRMĄ KARTĄ PLUNGĖJE - TARPTAUTINĖ
SAVANORYSTĖS DIENA!
Kviečiame įvairias organizacijas dalyvauti gruodžio 5-osios - Tarptautinės savanorystės
dienos renginiuose.
Siūlome Jūsų organizacijai puikią galimybę tą dieną, 16 val., parodyti save ir savo
kūrybiškumą plungiškiams (o jų susirinks tikrai daug, nes 17 val. bus įžiebiama pati
gražiausia Plungės kalėdinė eglė!).
Kaip pasirodysite, - nesvarbu, galbūt pakviesite apšilti žaidžiant žaidimus, galbūt prie
arbatos puodelio papasakosite žmonėms apie savo organizaciją ar pavaišinsite sausainiais, galbūt turite informacijos
apie savo veiklas, kuriomis norite pasidalyti su miestelėnais… Pasitelkite fantaziją ir susitinkame gruodžio 5 d.,
penktadienį, 16 val., miesto aikštėje! Taigi, lauksime naujienų iki gruodžio 1 d., pirmadienio, ar planuojate prisidėti
prie pirmą kartą organizuojamos Tarptautinės savanorystės dienos Plungėje.

ŠAKIAI

ŠEIMOS PAGERBIMO ŠVENTĖ
Lapkričio 30 d. (sekmadienį) Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyks Šeimos pagerbimo šventė.
PROGRAMA:
11 val. - Konferencija „Šeimos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“
12 val.- Šv. Mišios
13 val. – Savivaldybės mero Juozo Bertašiaus sveikinimai ir padėka šeimoms
14 val. – Sakralinės muzikos koncertas (solistai Rita Preikšaitė ir Tomas Ladiga).
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PASAULYJE

A. Merkel: „Islamo valstybė“ kelia
žiauriausią grėsmę regionui
Vokietijos kanclerė Angela
Merkel trečiadienį perspėjo, kad
džihadistų grupuotė „Islamo
valstybė“ Irake ir Sirijoje yra
viena „žiauriausių grėsmių“
regionui.
Pasak jos, kovotojai radikalai
„yra viena žiauriausių grėsmių
regiono žmonių gyvybėms...,
kokios tik yra buvusios“.
„Grupuotė „Islamo valstybė“ taip pat pritraukia tūkstančius kovotojų iš
užsienio..., iš G20 (Didžiojo dvidešimtuko) šalių, ar jos būtų kitame pusrutulyje, ar čia, Europoje“, - kalbėjo kanclerė parlamente, neseniai sugrįžusi
iš 20-ies galingųjų pasaulio valstybių viršūnių susitikimo Australijoje.
Vokietija ginklais, amunicija ir kitomis būtinomis kovos su „Islamo valstybe“ priemonėmis aprūpina kurdus šiauriniame Irake, tačiau kol kas neketina
dėtis prie JAV, Britanijos ir kitų šalių vykdomų aviacijos smūgių džihadistų
objektams kampanijos.

Rusų kariai patys save žaloja?
Kai kurie Rusijos kariuomenės šauktiniai žaloja save, kad nebūtų išsiųsti
į mūšius Ukrainos pietryčiuose.
Rusijos žmogaus teisių aktyvistė J. Vasiljeva, du mėnesius praleidusi
Ukrainoje, kur rinko duomenis apie ten žuvusius rusų karius, pateikia tik
asmeniškus šio reiškinio įrodymus, todėl žinoti tikrąjį šios kraštutinės pasipriešinimo formos Rusijos vadovybei mastą nėra galimybių, rašo interpretermag.com. Tačiau šie pranešimai nusipelno dėmesio dėl dviejų priežasčių.
Pirma, J. Vasiljevos darbas aiškinantis, kas nutiko rusų kariams Ukrainoje,
suvedė ją su daugybe karių giminaičių, kurie, jeigu ne jos pastangos, būtų
nežinoję, ar tie kariai žuvo, ar buvo sužeisti.
Antra, lapkritis yra ypatingai sunkus mėnuo kariuomenės vadams, nes
senieji kariai grįžta namo, o nauji šauktiniai dar nebūna pakankamai parengti
mūšiams. Dėl šios priežasties kai kurie vadai bando priversti senuosius karius
pereiti į profesionalų gretas, kad jie galėtų kovoti toliau.
Tai jau sukėlė pasipiktinimą, ir kai kurie kariai, sulaukę tokio spaudimo,
galėjo pasirinkti drastišką žalojimosi kelią, užuot pasilikę kovoti toliau.

Pinigams išvežti prireikė 12
sunkvežimių
Kinijoje sulaikytas vienas iš
aukščiausio rango generolų –
Siu Caihou, kurio namuose
Pekine tyrėjai aptiko tiek grynųjų pinigų ir brangakmenių,
kad prireikė savaitės viskam
suskaičiuoti ir 12 sunkvežimių išvežti.
Apie tai rašo finansų dienraštis „The Financial Times“.
Pinigai buvo tvarkingai sudėti į dėžutes ir ant kiekvienos buvo užrašytas
vardas kareivio, kuris sumokėjo kyšį, kad kiltų karjeros laiptais kariuomenėje. Su byla susipažinę žmonės sako, kad daugelis dėžučių, kuriose
buvo milijonai juanių, niekada nebuvo atidarytos.
Pasirodo, kad krata generolo namuose buvo atlikta dar kovą, tačiau apie
šį išskirtinį atvejų sužinota tik šią savaitę. Kinų teisėsaugos pareigūnai
patvirtino, kad rasti pinigai svėrė daugiau nei vieną toną.

NATO generolas nekeičia nuomonės
apie Rusijos karių įtaką
Rusijos pajėgos vis dar veikia Rytų Ukrainoje ir sudaro su Kijevo vyriausybe kovojančių separatistų pagrindą, trečiadienį po pokalbių su Ukrainos
lyderiais Kijeve sakė NATO jungtinių ginkluotųjų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas generolas Philipas Breedlove‘as, kuriuo remiasi „Reuters“.
JAV oro pajėgų generolas Ph. Breedlove‘as teigė, kad Rusijos vykdoma
Krymo pusiasalio „militarizacija“ reiškia, kad Maskva savo įtaką gali
išplėsti beveik visame Juodosios jūros regione.
Paklaustas apie situacijos įvertinimą, Ph. Breedlove‘as pareiškė, kad
Rusijos kariai rytuose „apmoko, parūpina ginkluotę, suteikia pagrindą
(...), padeda (separatistų) pajėgoms mūšio lauke“.

Kanada aprengs Ukrainos karius
Kanados gynybos ministras Robas Nicholsonas trečiadienį paskelbė,
kad siunčiami žieminiai apsiaustai, batai ir pirštinės 30 tūkstančių ukrainiečių karių, kovojančių su promaskvietiškais separatistais Ukrainos
rytuose.
Minima siunta bus išsiųsta į Kijevą ketvirtadienį, sakė ministras per
spaudos konferenciją. Pasak R.Nicholsono, kitų metų pradžioje numatyta
jūros transportu siųsti antrą nekovinės karinės pagalbos siuntą: kurioje
bus mobili lauko ligoninė, naktinio matymo akiniai, bombų išminavimo
įranga, taktinio ryšio aparatai. Šios technikos prašė Ukraina. Dagiau kaip
4300 žmonių žuvo, apie pusė milijono gyventojų paliko savo namus
per ginkluotą konfliktą, kuris pakėlė Rytų ir Vakarų santykių įtampą iki
aukščiausio lygmens nuo Šaltojo karo laikų.
Šaltinis: Delfi.lt
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Lietuvos muitinininkai nori sužinoti, RENOVACIJOS YPATUMAI: VIS DAUGIAU
RENKASI ALTERNATYVIĄ
kodėl sugriežtinta patikra Rusijos GYVENTOJŲ
ENERGIJĄ
pasienyjes
Lietuvos muitininkai siekia
išsiaiškinti oficialias priežastis,
kodėl Rusija pasienyje pradėjo
nuodugniai tikrinti lietuviškus
automobilius, tačiau paaiškinimų kol kas negavo, teigia
Muitinės departamento vadovas. Pasak Antano Šipavičiaus, pasienyje su Karaliaučiaus sritimi eilių nėra.
„Mes norime išsiaiškinti, kodėl priimti sprendimai, siekiame gauti oficialų
paaiškinimą, kodėl tos muitinės procedūros atsirado“, - BNS sakė Muitinės
departamento vadovas. Jo teigimu, kol nėra oficialų paaiškinimų, jis negali
komentuoti išsamiau.
Anot A.Šipavičiaus, šiuo metu pasienyje su Karaliaučiumi automobilių
srautas sumažėjo, nes gyventojai vengia nebūtinų kelionių.
Rusijos muitinės vadovas antradienį pranešė, kad nuodugniai tikrinti lietuviškus krovinius padėta, nes Europos Sąjungos šalys į Rusiją per Lietuvą
esą gabena „embargo“ produkciją, kuri yra su padirbtais sertifikatais. O dar
anksčiau Rusijos muitininkai neoficialiai teigė, kad sutriko informacinės
sistemos.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį gavo oficialų Rusijos sienos
su Lietuva įgaliotinio atstovo raštą, kad eilės susidarė dėl muitinės procedūrų.
Skaityti daugiau: http://ekonomika.balsas.lt/

TEMA

VMI atstovas: mes galime patikrinti,
ar nurodote perlaidas iš užsienio
Artimųjų iš užsienio siunčiamos piniginės perlaidos taip pat traktuojamos
kaip pajamos, todėl besikreipiantieji į
savivaldybes dėl pašalpų ar kompensacijų jas turi nurodyti. Tai reiškia,
kad gaunantieji perlaidas iš užsienio
rizikuoja teise į pašalpas.
Kaip teigia Valstybinės mokesčių
inspekcijos atstovas Darius Buta, visų apskričių valstybinės mokesčių
inspekcijos planuoja pasirašyti sutartis su savivaldybėmis ir keistis turima informacija apie paramos gavėjų pajamas, tad nuslėpti jas pašalpų ir
kompensacijų prašytojams bus itin sunku.
„Pašalpos skiriamos ne tik nuo darbo santykių ar nuo kažkokių tai atsitiktinių pajamų, bet nuo visų pajamų. Žmonės pirmiausia turi patys nurodyti teisingą informaciją. Visos informacijos automatiniu būdu mokesčių
inspekcija negauna. Jeigu žmonės nenurodo, kad jie gauna perlaidas – jie
sukčiauja. Bet kokiu atveju mokesčių inspekcija gauna informaciją esant
reikalui iš Paypal sistemos ir panašiai. Visai neseniai verslininkai, kurie
naudojasi Paypal‘u per e-parduotuves mes apskaičiavome gana dideles
mokesčių sumas ir per Paypal‘ą buvo siekiama nuslėpti apie pusantro milijono litų. Esant reikalui, mes tikrai galime patikrinti“,- patikino D.Buta.
Skaityti daugiau: http://ekonomika.balsas.lt/

ARTI TOLI

Aliejaus gamintojai – pesimistiški
Linų sėmenų aliejininkystės perspektyvos
nedžiugina aliejaus gamintojų, nors pardavimai ir auga.
Ir maistu, ir vaistu vadinamas linų sėmenų
aliejus populiariausias šaltuoju metų laiku.
Nepigiai kainuojančio linų sėmenų aliejaus
gamybos sąnaudos auga, gamintojai patys
rūpinasi, kaip užsiauginti žaliavos, linų sėklas
įsiveža iš užsienio.
Malūne-aliejinėje Vilkaviškyje linų sėmenų
aliejus tradiciniu šaltuoju būdu spaudžiamas
beveik aštuoniasdešimt metų. Suvalkiečiai
pirkdami aliejinėje sako neįsivaizduojantys
raugintų kopūstų ar virtų bulvių be linų sėmenų aliejaus.
„Perku jau labai seniai čia šitoje aliejinėje. Ir patenkinti visi produkcija,
giminaičiai prašo, kad nupirkčiau ir atvežčiau“, – sako aliejų perkantis vyras.
Linų sėmenų aliejaus gamintojai skundžiasi, kad Sūduvoje išnykus linų
auginimo tradicijoms, rasti kokybiškos žaliavos vis sudėtingiau. Sėklų ieškoma ir užsienyje.
„Linus auginti, kaip sako, šiais laikais neapsimoka. Grūdus nuėmei ir iškart
gali priduoti, o su linais reikia žaisti, juos reikia džiovinti, žinoti kada nuimti,
kad lino grūdas būtų kokybiškas“, – sako senosios aliejinės savininkė Rasa
Gudaitienė.
Pasak gamintojų, nors linų sėmenų aliejaus paklausa auga, gaminti jo daugiau ir sandėliuoti – rizikinga. Aliejaus laikymo sąlygos specifinės – kad jis
neapkarstų reikia laikyti šaltai.
„Šitas mūsų aliejukas pretenduoja į vidutines pajamas turintį vartotoją, nes
yra ganėtinai brangus. – sako UAB „Aletovis“ gamybos vadovas Arūnas
Jakaitis. – Tai yra rudens–žiemos produktas. Mes pardavinėdami pastebime,
nuo rudens iki pavasario pardavimai ženkliai padidėja, vasaros metui smunka“.
Pasak aliejininkų, pagamintas aliejus jau keliauja į lietuviško maisto parduotuves Britanijoje, tačiau įsitvirtinti kitose rinkose sunku.
Šaltinis: Lrt.lt

Vis daugiau šalies gyventojų, nusprendusių renovuoti savo daugiabutį, renkasi alternatyvios energijos
šaltinius. Būsto energijos taupymo
agentūros duomenimis, nuo 2013
m. pradžios parengta ir patvirtinta
arti 40 daugiabučių atnaujinimo
projektų, kurie numato įdiegti tokius šaltinius.
„Nors alternatyvios energijos šaltinių diegimą modernizuojamame
name valstybė remia jau penkerius
metus, aktyvesnis susidomėjimas
šia galimybe juntamas tik pastaruosius keletą metų. Iki 2013-ųjų buvo
įgyvendinti vos keli tokie projektai
didžiuosiuose šalies miestuose, o
dabar jau tam ryžtasi ir mažesniųjų
savivaldybių gyventojai“, – sako
aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.
Dalis daugiabučių renovacijos
projektų, kuriuose numatyti alternatyvios energijos šaltiniai, jau įgyvendinami Anykščių, Druskininkų,

Ignalinos, Raseinių, Alytaus ir kitų
rajonų savivaldybėse.
Valstybės remiamų atsinaujinančių energijos šaltinių sąrašas gan
ilgas, tačiau dauguma daugiabučių
gyventojų, nusprendusių investuoti
į alternatyvią energiją, dažniausiai
renkasi saulės kolektorius vandeniui pašildyti ir geoterminį šildymą. Įdiegusieji naujoves netrunka
įsitikinti jų nauda. Pavyzdžiui,
Alytaus Pulko g. 34 daugiabučio
gyventojams iš žemės gaunamos
energijos visiškai užtenka modernizuotam namui šildyti.
Alternatyvaus šildymo įmonių
grupės skaičiavimu, 100 kv. metrų
ploto buto šildymas naudojantis
geotermine energija šaltuoju metų
laiku per mėnesį kainuoja tik 120130 Lt, o investicijos, neskaičiuojant 40 proc. valstybės paramos,
atsiperka per 3-4 metus.
Būstų savininkai turėtų nepamiršti, viceministrės Daivos Mato-

nienės žodžiais, kad alternatyvios
energijos panaudojimas dažniausiai pasiteisina tik kompleksiškai
atnaujinant namą. Jeigu daugiabutis nebus reikiamai apšiltintas,
atsinaujinančios energijos šaltiniai
nedaug sumažins išlaidas šildymui.

VISUOMENĖ

SIŪLOMA ĮVESTI AIŠKESNĘ PIENO PRODUKTŲ
ŽENKLINIMO SISTEMĄ
Pasak Maisto ir veterinarijos tarnybos, šiemet dėl pieno produktų
kokybės ir ženklinimo gauta per
140 skundų, trečdalis jų – pagrįsti.
Vartotojų teisių gynimo organizacijos siūlo įvesti aiškesnę produktų
ženklinimo sistemą.
Didžiulė pieno produktų įvairovė
parduotuvėse – vien pieno siūloma
apie 20 pavadinimų, didžioji dalis
– Lietuvos gamintojų, pastaruoju
metu padaugėjo ir lenkiško. Ant pakelių nurodoma, kas pagamino, koks
riebumas, kiek baltymų. Dar pirkėjo
akis traukia užrašai „naminis“,
„natūralus“, „išsaugoti natūralūs
baltymai“.
reklama
„Ne kiekvienas tiekėjas gali
įsigyti itin brangiai kainuojančias
naujausias technologijas. Todėl
tokie tiekėjai, kurie įsigyja tokią
technologiją, jie ir įgyja teisę teikti
tokią informaciją“, – aiškina Maisto
ir veterinarijos tarnybos valstybinė
produktų inspektorė Antonina Greičiuvienė.
Paprastai aukštos kokybės produktas brangesnis – litras pieno atsieina
daugiau nei tris litus. O štai didžiųjų
prekybos tinklų ženklais pažymėti
pakeliai – trečdaliu pigesni.

„Gal mažiau investuojame į produkto pakuotę, r dėl to, ir dėl ilgalaikių tiekimų, ekonominių susitarimų,
didesnių kiekių mes galim išlaikyti
to produkto konkurencingą kainą“,
– tvirtina „Maximos“ komunikacijos
vadovė Renata Saulytė.
„Žmonės renkasi pagal kainą, tai
„Cento“ pienas – vienas populiariausių. Jo nuperka gana daug. Manom,
kad mes ženklinam pakankamai
pagal reglamentą, nurodyta kilmės
šalis ir kt.“, – sako prekybos tinklo
„Iki“ Viešųjų ryšių departamento
vadovas Andrius Petraitis.
Ant vieno prekybos tinklo užsakymu pagaminto pieno pakelio
nurodoma, kur jis išpilstytas. Tuo
metu kitas tinklas rašo, kad pienas
pagamintas jo užsakymu. Tačiau, ar
jis lietuviškas, lenkiškas, o gal dar
kitoks – nežinia.
„Ant pieno pakuočių nenurodoma gamintojo. Tai pastebėjome ir
matom, kad tuo galima paspekuliuoti, kad tai pagaminta Lietuvoje.
Žmogus perka, o gali būti pagaminta
kitoje šalyje“, – sako Nacionalinės
vartotojų federacijos atstovas Vilmantas Marcinkevičius.
„Mes negalim, pavyzdžiui, uždrausti parduoti „Optimos linijos“

pieną. Yra dalis vartotojų, kurie
perka tokį pieną ir yra tuo patenkinti. Tačiau tie, kurie nori žinoti, kas
pagamino, identifikuoti gaminį, jie
pirks atitinkamo gamintojo pieną“,
– tikina A. Greičiuvienė.
Dėl pieno produktų kokybės ir
ženklinimo gauta per 140 skundų,
trečdalis jų – pagrįsti. Būta atvejų,
kai atvežę lenkiško pieno, prekybininkai neteisingai jį paženklino, taip
pat pirkėjai klaidinti, nenurodžius
produkto kilmės šalies.
Vartotojų teisių gynimo organizacijos siūlo įvesti aiškesnę produktų
ženklinimo sistemą – stambiomis
raidėmis informaciją rašyti ant pakuotės priekio. Taip pat suvienodinti
įvairių gamintojų produktų kiekius,
pavyzdžiui, pieną fasuoti po litrą, o
ne po 900 gramų.
Šaltinis: Lrt.lt

MIESTO NAUJIENOS

ŽEMĖS MOKESTĮ GALI TEKTI MOKĖTI IR
DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS
Klaipėdos miesto savivaldybė
nuo 2003 metų apskaičiuoja žemės
nuomos mokestį (toliau – ŽNM)
už daugiabučių gyvenamųjų namų
naudojamą ar nuomojamą valstybinę žemę. Jei nėra sudarytos
nuomos sutartys, tai daugiabučiams
namams ŽNM apskaičiuojamas tik
už žemės plotą, esantį po pastatu.
Šiuo metu taikomas tarifas yra 0,2
proc. Vidutiniškai vienam namui
apskaičiuotas ŽNM sudaro apie 500
Lt, vienam gyventojui vidutiniškai
tenka mokėti apie 7–8 Lt per metus.
Apskaičiuoto mokesčio deklaracija yra pateikiama daugiabučio
namo bendrijai ar administratoriui,
kuris vieną kartą metuose paskirsto
mokestį gyventojams, surenka jį ir

iki lapkričio 15 d. sumoka į savivaldybės biudžeto sąskaitą.
Jei detaliuoju planu yra suformuotas žemės sklypas pastatui ar pastatų
grupei eksploatuoti ir daugiabučio
namo bendrija sudarė valstybinės
žemės nuomos sutartį, tai nuo 2013
metų savivaldybės taryba atleido
tokias bendrijas nuo ŽNM ir jos šio
mokesčio nemoka.
Kai daugiabučiai namai yra pastatyti ant privačios žemės (pvz.,
Dragūnų kvartalas) ir gyventojas
įsigydamas butą taip pat įsigijo mažą žemės sklypo dalį, tai
Valstybinė mokesčių inspekcija
apskaičiuoja gyventojui žemės mokestį. Iki žemės mokesčio įstatymo
pasikeitimo (įsigaliojo 2013-01-

01) daugumai daugiabučių namų
gyventojų mokėti šio mokesčio
nereikėjo, nes jis nesiekė 5 Lt.
Po įstatymo pasikeitimo – žemės
mokestinė vertė yra vidutinė rinkos
vertė (anksčiau – indeksuota vertė),
todėl daugumai daugiabučių namų
gyventojų atsirado prievolė mokėti
žemės mokestį.
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GERAI NUOTRAUKAI KARTAIS UŽTENKA TIK AKIMIRKOS
Jurbarko kraštas turtingas meną
kuriančiais žmonėmis – čia gyvena
nemažai dailininkų, literatų, medžio
skulptorių, teatralų, muzikantų,
šokėjų... Kiek mažiau galime pasigirti meninės fotografijos kūrėjais.
Vienas iš jų - Jurbarke gimęs ir
augęs, ilgus metus čia dirbantis
Rimantas Akutaitis. Fotografija į
Rimo gyvenimą atėjo gana netikėtai, tačiau, galima sakyti, dėsningai.
Baigęs Naujamiesčio vidurinę (dabar pagrindinė) mokyklą, jis įstojo
mokytis į tuometinę Kauno veterinarijos akademiją ir tapo veterinarijos gydytoju. Būdamas meniškos
prigimties ir, jurbarkiečių akimis
žiūrint, originalaus mąstymo, jis
fotografija, kaip meninės išraiškos
priemone, domėjosi jau studijų
metais – fotografuodavo nekasdienius gyvenimo įvykius, draugus.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,
visiems reikėjo nuotraukų naujam lietuviškam pasui. Taip šalia
veterinaro darbo Rimo gyvenime
atsirado iš pradžių profesionali
fotografija - miesto centre atsirado
fotostudija. Šalia pasui skirtų nuotraukų, R. Akutaitis vis dažniau
ėmė fotografuoti ne dokumentams
skirtas, bet gamtos vaizdus, draugų
ir pažįstamų portretus įamžinančias
akimirkas. Ypač daug fotografijų
jis padarė dažnai svečiuodamasis
Paberžėje pas Tėvą Stanislovą.
Matyt, tuomet suprato, kad meninė
fotografija yra tikrasis jo pašaukimas. Veterinaro lagaminas ilgam, o
galbūt ir visam laukui, buvo padėtas
į šalį. Dabar retai galima sutikti šį
žmogų be fotoaparato. Jis dažnai
į pasaulį žiūri per fotoobjektyvo
akutę ir įamžina gražiausias ir įdomiausias akimirkas. R. Akutaičio
darbų galima pamatyti ne vienoje
Jurbarko kraštui skirtoje knygoje,
atvirukų rinkiniuose, meno antologijose... Jurbarkietis fotografas darė
ir Tėvo Stanislovo pastangomis iš
visos Lietuvos bažnyčių surinktų ir
atnaujintų procesijos žibintų nuotraukas albumui „Tėvo Stanislovo

kolekcija. Procesijų žibintai“, kurį
2006 m. išleido jo bendražygiai ir
bičiuliai.
Ne viena menine R. Akutaičio
fotografija gali pasigirti ir fotostudijoje fotografuoti žmonės vestuvių
ar krikštynų proga. Draugai taip pat
dažnai prašo įamžinti jų šventes ar
svarbesnes vaikų gyvenimo akimirkas. Kai kurie namuose yra sukaupę
po keletą vien šio fotografo darytų
šeimos nuotraukų albumų – ir ne bet
kokių, o išskirtinai meniškų.
Na, o iš to laikotarpio, kai buvo
šimtus kartų keliauta į Paberžę ne
tik padėti ten nudirbti įvairiausius
darbus, klausytis įdomių tėvelio
(taip meiliai visi ten susirinkę vadino kleboną) pasakojimų, samprotavimų apie žmogaus egzistenciją,
iš tos stebuklingos ten tvyrojusios
auros gimė pirmosios Rimo fotodarbų parodos. Kad ir kaip keista,
bet pirmoji fotomenininko paroda
buvo surengta ne Lietuvoje, bet
Estijoje - Talino senamiesčio širdyje
– mažučiame Kotrynos skersgatvyje esančioje XVI amžiaus Kotrynos
bažnyčioje, dabar – teatre. Šioje
parodoje „Baltijos valstybių legendinė mistika: Tėvas Stanislovas
– poetas, žiniuonis, mylinti širdis“
buvo eksponuoti – Tėvo Stanislovo
portretai. Iš nuostabių fotomenininko darbų žvelgė kasdieniškas ir
sykiu ypatingos šviesos nutviekstas
Tėvas Stanislovas, užfiksuotas savo
kasdieniniame gyvenime. Per parodos atidarymą tuomet dalyvavo itin
daug Talino elito atstovų.
R. Akutaičio fotodarbų paroda,
kurioje įamžintas tėvas Stanislovas, buvo eksponuota ir Jurbarke,
V. Grybo muziejuje. Parodą iš
ciklo „Paberžė“ jis surengė 2001
metais Jurbarko krašto muziejuje.
Parodos atidarymo metu menininkas pasakojo, kad prieš 27 metus
pirmą kartą Paberžėje (Kėdainių r.)
apsilankęs, ne iš karto pradėjo fotografuoti Tėvą Stanislovą. Tai daryti
jis ryžosi tik po dešimties metų.
Jurbarke eksponuotoje parodoje

- per dvidešimt stambaus masto
nuotraukų. „Besiruošiant šiai parodai, it įpareigojantis testamentas
suskambo Tėvo Stanislovo išsakyta
frazė: „Kai minėsite, kalbėkite ne
apie mane, o apie mano nuveiktus
darbus“, - rašoma parodos anotacijoje. Fotografas įamžino, kaip
kunigas sako pamokslą, meldžiasi,
laimina tikinčiuosius, džiaugiasi
vaikais, ilsisi prie savo darbo stalo.
Vienoje nuotraukoje užfiksuota
zylė, besiblaškanti prie lango klebonijoje, kitoje – varnėnas prie angelo
skulptūros. Rimas nufotografavo ir
šunį, kuris, kai Tėvas Stanislovas
laikydavo Šventas mišias, nuolat
tupėdavo bažnyčioje. Po Tėvo
Stanislovo mirties net septyniasdešimt R. Akutaičio nuotraukų buvo
eksponuojama Estijos sostinėje
Taline. Dvi šio fotografo nuotraukos (vienoje jų Tėvas Stanislovas
sakykloje laimina mergaitę, kitoje
- laiko monstranciją) kabo Paberžės
bažnyčioje.
Nors vaikščiodamas su fotoaparatu ant kaklo R. Akutaitis sukuria
menininko įvaizdį, tačiau jis nemėgsta, kai jį vadina fotomenininku. Sako, kad yra paprastas žmogus,
gal tik daugiau pastebintis už tą,
kuris niekada nefotografavo. Vienas
ar kitas gražus vaizdas šiam žmogui
fotokadre užsifiksuoja tarsi savaime. Pasak Rimo, tam, kad padary-

tum tikrai gerą nuotrauką, kartais
užtenka tik akimirkos – pastebėjai
ir pagavai, tarsi laimės paukštę už
uodegos. O kartais prireikia ne
vienos dešimties kadrų, kol gauni
tą vienintelę ir nepakartojamą,
kurią jau ne pats, o kiti pavadina
meno kūriniu.
2009 m. buvo atidaryta ypač
įsimintina jurbarkiečiams buvo R.
Akutaičio portretų paroda „Jurbarko veidai“, skirta miesto 750
metų jubiliejui. Ją sukurti Rimui
pasiūlė dailininkė Rasa Grybaitė.
Pats menininkas sako, kad nė vienos fotografijų parodos nesurengė
savo iniciatyva, tik kažkieno paragintas ar paprašytas. Kartą jam
buvo tiesiog pasiūlyta atvykti ir
fotografuoti - 2001-aisias į Kauno
krikščioniškuosius gimdymo namus. Ten Tėvo dienos proga buvo
surengta R. Akutaičio fotoekspozicija „Būti tėvu“. Na, o kalbant
apie „Jurbarko veidų“ parodą, kuri
buvo eksponuota miesto kultūros
centro vitrininiuose languose,
fotografas prisipažino, kad sutiko
negalvodamas, nes jau seniai turėjo
tokią idėją – užfiksuoti įdomiausius,
kartais keisčiausius ar daugiausiai
nusipelniusius miesto žmones. Iš
pradžių manęs, kad užteks 40-50
didelio formato fotoportretų, gavo
pasiūlymą nufotografuoti 200 miesto veidą sudarančių jurbarkiečių.

Tai buvo iš tiesų didelis ir nemažai
laiko reikalaujantis darbas. Rimas
sako, kad fotografuoti žmogų,
padaryti jo portretą, atspindintį
asmenybę, yra nemažai iššūkių
reikalaujanti darbas. Kartais reikia
keliolikos, o kartais - keliasdešimt
ar net kelių šimtų kadrų. Ne visi,
kuriuos jis kalbino, sutiko fotografuotis, ketvirtadalis ar net trečdalis
nesutiko. Iš viso šiai parodai buvo
sukurti 223 jurbarkiečių portretai.
Kai kurios nuotraukos parodai, sukurtos prieš trejus ir daugiau metų,
buvo paimtos iš archyvų.
2010 m. spalio 8 d. buvo atidaryta
dar viena R. Akutaičio fotografijų
paroda „XX a. lietuvių paminklinė
skulptūra“. Kudirkos Naumiestyje,
Vinco Kudirkos muziejaus parodų
salėje eksponuota paroda buvo
skiriama Vinco Kudirkos paminklo
Kudirkos Naumiestyje autoriaus,
žymaus XX a. Lietuvos skulptoriaus Vinco Grybo 120-mečiui. Fotografijų parodoje „XX a. lietuvių
paminklinė skulptūra“ pristatomas
21 Lietuvos paminklas. Ši paroda
vėliau buvo eksponuota ir Vinco
Grybo muziejuje.
Atskirai vertėtų prisiminti V.
Grybo muziejuje veikiančios suaugusiųjų dailės studijos „Formos
kalba“ fotografo užfiksuotas akimirkas – buvo išleistas ne vienas
šios studijos parodų katalogas, o
15 metų jubiliejaus proga - knyga
su kiekvienos suaugusiųjų dailės
studijos autorės fotoportretu ir geriausiais darbais. Kokius kūrybinius
sumanymus šis talentingas žmogus
įgyvendins ateityje, jis kol kas neatskleidžia. Belieka džiaugtis, kad
tarp būrio mūsų kraštą garsinančių
žmonių yra ir Rimantas Akutaitis.
Parengė Judita Pažereckienė
Nuotrauka R. Akutaičio.

SMULKUS VERSLAS

KEIČIA POŽIŪRĮ Į GREITĄJĮ MAISTĄ
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.
Šaltinis: Bznstart.lt
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SVEIKATA

Olandiškas obuolių pyragas
Ingredientai:
Pagrindui:
2 puodelis; Miltai;
1 puodelis; Rudasis
cukrus; 1/2 puodelis;
Avižiniai dribsniai
(greito paruošimo);
3/4 puodelis; Lydytas
sviestas;
Įdarui: 2/3 puodelis Cukraus; 3 šaukštai kukurūzų krakmolo, 1 ir 1/4 puodelis vandens, 3 skiltelėmis supjaustyti obuoliai, 1 šaukštelis vanilės ekstrakto.
Gaminimas:
Dideliame dubenyje sumaišykite miltus, rudąjį cukrų, avižas ir sviestą, kol
gausis trupiniai. Maždaug 1 puodelį trupinių atidėkite į šalį.
Likusius supilkite ant kepimo formos dugno ir pirštais suformuokite pagrindą. Obuolius nulupkite ir supjaustykite mažomis skiltelėmis.
Puode sumaišykite cukrų su krakmolu, užpilkite šaltu vandeniu ir nuolat
maišydami kaitinkite, kol sutirštės. Pavirkite dar pora minučių, supilkite
vanilės ekstraktą ir suberkite paruoštus obuolius. Viską gerai išmaišykite
ir supilkite ant paruošto pyrago pagrindo. Ant viršaus užbarstykite likusius
trupinius. Kepkite įkaitintoje iki 170 laipsnių orkaitėje 40-45 minučių arba
kol gražiai apskrus. Iškepusį pyragą išimkite iš orkaitės ir atvėsinkite ant
grotelių.

NAUDINGA ŽINOTI

Planšetinis ar nešiojamas
kompiuteris? Ką verta rinktis?
Planšetiniai kompiuteriai naudoja taupesnius (bet tuo pačiu ir
silpnesnius) komponentus, todėl dažniausiai jų
baterijos gali tarnauti
ilgiau. Todėl su planšete
internete galėsite naršyti maždaug 10 valandų,
tuo tarpu su nešiojamuoju kompiuteriu – tik 4-5 valandas.
Kadangi planšetės turi būti mažos, patogios ir pakankamai pigios, paprastai jose būna nedaug atminties. Dauguma planšečių turi nuo 16 iki
64 GB vidinės atminties. Tuo tarpu nešiojamieji kompiuteriai turi žymiai
daugiau atminties – biudžetiniai kompiuteriai paprastai turi 500 GB talpos
standųjį diską, o brangesni kompiuteriai turi bent jau 256 GB talpos SSD.
Žaidimams ir multimedijai skirti kompiuteriai dažniausiai turi 1-2 TB talpos
kietąjį diską – o tai yra nepalyginamai daugiau. Todėl jeigu žiūrite daug itin
aukštos kokybės filmų, klausotės daug muzikos, veikiausiai jums labiau tiktų
nešiojamasis kompiuteris.
Planšetės turi itin taupius procesorius, todėl ir jų galia, lyginant su įprastų
kompiuterių procesoriais, yra žymiai mažesnė.
Tiek planšečių, tiek nešiojamųjų kompiuterių kainos gali svyruoti. Todėl
čia – lygiosios. Kaina priklauso tik nuo norimo įsigyti įrenginio klasės.
Jeigu reikia pasirinkti tik vieną įrenginį ir jūs veikiate kažką daugiau, negu
tik naršymas internete, siūlome rinktis nešiojamąjį kompiuterį – tai universalesnis įrenginys, galintis atlikti žymiai daugiau užduočių, negu planšetė.
Šaltinis:Technologijos.lt

TEMA

Užkietėjusiems rūkoriams: kas
mažiau pavojinga sveikatai –
paprastos ar elektroninės cigaretės?
Dažnam rūkoriui kylanti
dilema, kas mažiau pakenks
– paprastos ar elektroninės
cigaretės? Idealus dalykas
šiuo atveju – iš viso atsisakyti
rūkymo, bet jei taip neišeina, tuomet siūlome trumpą
naujausių mokslinių studijų
apžvalgą, kas, kiek ir kodėl
kenkia.
Užbėgdami už akių, iš karto
pasakysime, jog trumpa tyrimų analizė rodo, kad elektroninės cigaretės
yra geriau, negu įprasti tabako gaminiai, kadangi elektroninės cigaretės
nors ir kenkia sveikatai, tačiau, kaip sakė mokslininkas Stanton Glantz,
„jos kenkia žymiai mažiau, negu įprastos cigaretės ir jų tabakas. Tabako
cigaretėse taip pat yra ir nikotino – medžiagos, kuri sukuria „gerąjį“ rūkymo
jausmą ir sukelia priklausomybę.
Elektroninės cigaretės taip pat turi nikotino, tačiau jose arba iš viso nėra
dervų ir kitų sveikatai pavojingų chemikalų, arba jų kiekiai yra nepalyginamai mažesni. Ir nors nikotinas yra galingas narkotikas, prie kurio
priprantama, tačiau dabartiniai duomenys rodo, kad jis nesukelia vėžio.
Be to, nikotino kiekius elektroninėse cigaretėse galima patogiai mažinti ir
tokiu būdu palaipsniui galima iš viso atsisakyti rūkymo.
Taigi, ar verta naudoti elektronines cigaretes? Taip, jeigu jūs esate rūkorius, jums ar jūsų artimiesiems nepatinka dūmų kvapas ir norite mesti
rūkyti arba bent jau kaip nors sušvelninti situaciją. Ir, ne, jeigu jūs nerūkote
ir nenorite pradėti rūkyti, kadangi elektroninės cigaretės į rūkymo pasaulį
įtraukia lygiai taip pat, kaip ir įprastas tabakas.

ŠIAURIETIŠKAS ĖJIMAS – JUDĖJIMO
MALONUMUI IR GERAI SVEIKATAI
Dar visai neseniai šiaurietiškas
ėjimas buvo mažai kam žinomas
ir atrodė gana neįprastai. Dabar šis
ėjimas jau gerokai populiaresnis ir
aiškiai pastebimas augantis žmonių
susidomėjimas. Lietuvoje aš viena
pirmųjų pradėjau populiarinti šiaurietišką ėjimą, tad neretai tekdavo
susidurti su pašaipomis. Dabar jau
daugelis žino, kas yra šiaurietiškas
ėjimas, kam skirtos lazdos, kokia jų
funkcija. Šiaurietiško ėjimo naudą
pripažino ir gydytojai. Šio ėjimo
instruktoriai kviečiami organizuoti
mokymus įvairių bendruomenių
nariams. Mokymuose visada gera
nuotaika. Šis sportas – neabejotina
nauda sveikatai. Skeptikus ir visus,
dar neišbandžiusius šio ėjimo,
kviečiu paimti į rankas šiaurietiško ėjimo lazdas, prisijungti prie
milijoninio šiaurietiško ėjimo entuziastų būrio ir pajausti judėjimo
malonumą.
Šiaurietiško ėjimo metu žmogus
leidžia laiką gryname ore, tad
atsipalaiduoja po darbo dienos atsiradusi įtampa nugaroje, pečiuose
ir sprande, sumažėja stresas, o tai
teigiamai atsiliepia ir santykiams
šeimoje, darbo kolektyve. Šiaurietiškas ėjimas, be abejonės, pagerina laikyseną ir eiseną, sumažina
sąnarių apkrovimą, pagerina fizinę
būklę, suteikia žvalumo ir pasitikėjimo savimi. Taip pat mažėja
kraujospūdis ir nukrenta cholesterolio kiekis kraujyje. Derinant su
balansuota mityba, šiaurietiškas
ėjimas padeda išspręsti antsvorio
problemas. Dažnai žmonės, ieš-

kodami fizinės veiklos, pasirenka
bėgimą kaip lengvai prieinamą
užsiėmimą. Kad galėtume tinkamai
įvaldyti ėjimo techniką ir gautume
maksimalią naudą sveikatai, reikėtų apsilankyti šiaurietiško ėjimo
mokymuose. Dažnai žmonės tik
pasižiūri vaizdo įrašus internete,
pamano, kad to pakanka ir jau bando imituoti šiaurietišką ėjimą. O
kai tie žmonės ateina į mokymus,
pastebime, kad jų įgūdžiai neteisingi. Pirmiausiai, neteisingai įvaldyta
technika neleidžia pajausti paties
ėjimo malonumo, o ką jau kalbėti
apie tai, kad žmonės net nemato
šiaurietiško ėjimo naudos.
Iš tikrųjų technikos išmokstama
labai lengvai, nes ji nesudėtinga.
Reikia tiesiog praktikos, o kiek
jos reikia, tai jau yra individualus
dalykas. Vienam žmogui užtenka
vienos mokymų pamokos, kitiems
reikia penkių. Daug lemia žmogaus
koordinacija, laikysena, mokėjimas arba nemokėjimas teisingai
eiti. Deja, tenka sutikti labai daug
žmonių, kurie, pasirodo, nemoka
eiti, nes neteisingai stato pėdas,
eidami neatlieka rankų mostų. Juk
einant įprastai rankos juda, o einant
šiaurietiškai kai kurie žmonės laiko
rankas prispaustas prie liemens.
Rankų mostai yra labai svarbūs –
neatliekant aktyvių mostų iš peties,
kūnas negauna naudos.
Šiaurietišką ėjimą gali praktikuoti
visi, tačiau turint rimtų sveikatos
problemų reikėtų konsultuotis su
savo gydytoju. Iš esmės šį ėjimą
galima pritaikyti įvairaus fizinio

pasirengimo žmonėms, jo metu
kūnas negauna labai didelių apkrovų. Vieni pasirenka lėtesnį tempą,
kiti greitesnį. Vaikščiojimo trukmę
taip pat kiekvienas gali pasirinkti
individualiai. Taigi, nėra jokių apribojimų. Kiekvienas vaikščiojimo
intensyvumą pasirenka atsižvelgdamas į savo sveikatos būklę, savijautą. Tiesa, norint pajusti šiaurietiško
ėjimo naudą, rekomenduojama
vaikščioti bent 3-4 kartus per savaitę po valandą laiko.
Užsiėmimams tinka įprasta laisvalaikio apranga ir avalynė. Svarbu tik tai, kad avalynė būtų patogi, pastorintu padu,
turėtų apsaugą kulnui. Žinoma,
svarbu atsižvelgti į sezoną, orą.
Svarbiausias dalykas šiaurietiškame
ėjime – teisingai pasirinkti šiaurietiško ėjimo lazdas. Liūdna, tačiau
prekybininkai sėkmingai apgaudinėja nepakankamai informuotus
pirkėjus. Jie apgaule prisivilioja
patiklius pirkėjus ir įbruka jiems
elementarias ėjimo lazdas, kurios
nepritaikytos šiaurietiškam ėjimui. Kaina neretai būna dirbtinai
padidinama arba sumažinama ir
žmonės lengvai tampa „ypatingo
pasiūlymo“ aukomis.
Šaltinis: Sveikuoliai.lt

MITYBA

RAUDONĖLIS – NE TIK PRIESKONIS, BET IR
VAISTAŽOLĖ
Raudonėlis kilo iš Azijos, iš ten
pateko į Pietų Europą, o viduramžiais kartu su vienuoliais atkeliavo į
mūsų platumas. Šis augalas – puikus
prieskonis, jį gausiai naudoja geriausi Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir
Meksikos virėjai. Tačiau nuo seno
raudonėlis laikomas ir viena naudingiausių vaistažolių.
Raudonėlių žolėje yra maloniai
kvepiančių eterinių aliejų, rauginių
medžiagų, askorbo rūgšties. Raudonėlių preparatai naikina žalinguosius
mikrobus, gydo žaizdas ir uždegimines ligas, malšina skausmus, ramina
sudirgusią centrinę nervų sistemą,
padeda atsikosėti, skatina prakaito ir šlapimo išsiskyrimą, gerina
virškinamojo trakto veiklą, mažina
padidėjusį kraujospūdį.
Raudonėlių arbata
Raudonėlių arbata ruošiama taip:
nubrauktą šaukštelį raudonėlių
užpilkite ketvirčiu litro verdančio
vandens, uždenkite ir palikite 15
min. prisitraukti, paskui nukoškite.
Arbatą pasaldinkite trupučiu medaus. Jei raudonėlių arbata vartojama skrandžio ir žarnyno ligoms
gydyti, medaus į ją dėti negalima.
* Raudonėlių arbatos patariama
gerti peršalus, kamuojant skrandžio ir žarnyno diegliams, vidurių
pūtimui.
* Ši arbata gydo bronchitą ir
kosulį.
* Puikiai nuramina ir padeda užmigti arbata, išvirta iš raudonėlių
ir melisų lygių dalių mišinio: 2–3
šaukštelius vaistinių augalų mišinio
užpilkite stikline verdančio vandens,
palikite 15 min. prisitraukti, paskui
nukoškite.

Raudonėlių antpilas
Antpilą gaminkite taip: 2 šaukštus raudonėlių užpilkite stikline
verdančio vandens, uždenkite ir
palikite 15–20 min. prisitraukti,
paskui nukoškite. Gerkite po pusę
stiklinės 2 kartus per dieną 15–20
min. prieš valgį.
* Raudonėlių antpilas ramina,
padeda užmigti, malšina traukulius.
* Šis antpilas gerina virškinimą,
padeda sergant tulžies pūslės uždegimu ir tulžies takų ligomis.
* Antpilas gydo ir enterokolitą,
sukeliantį vidurių užkietėjimą bei
pilvo pūtimą.
* Jei skauda sąnarius, dėkite raudonėlių antpilo kompresus: antpilu
sumirkykite lininę ar medvilninę
atraižą, apvyniokite skaudamus sąnarius, uždėkite polietileno plėvelę
ir šiltai apriškite. Kompresą patariama dėti nakčiai.
* Sirgdami gripu, kosėdami kaip
papildomą gydymo priemonę gerkite raudonėlių antpilo: 2 šaukštus
susmulkintų raudonėlių suberkite
į termosą, užpilkite puse litro verdančio vandens ir palikite valandą
nusistovėti, paskui nukoškite. Gerkite po pusę stiklinės 4 kartus per
dieną pusvalandį prieš valgį.
* Nemigą ir centrinę nervų sistemą gydo toks antpilas: šaukštą
susmulkintų raudonėlių užpilkite
stikline verdančio vandens, palikite
2 val. nusistovėti, paskui nukoškite.
Gerkite šio antpilo 2 savaites po
šaukštą 3 kartus per dieną 15 min.
prieš valgį.
* Nuo skrandžio spazmų ir vidurių užkietėjimo padeda šis antpilas:
2 šaukštelius raudonėlių užpilkite

stikline verdančio vandens, palikite 20 min. nusistovėti, paskui
nukoškite. Gerkite po ketvirtadalį
stiklinės 4 kartus per dieną pusvalandį prieš valgį.
* Jei vargina skrandžio ar žarnyno spazmai, galite gerti spiritinio
raudonėlių antpilo: 10 g susmulkintų raudonėlių užpilkite puse
stiklinės spirito ir palikite šiltoje
vietoje savaitę nusistovėti, paskui
nukoškite. Gerkite po 40 lašų 3
kartus per dieną prieš valgį. Šiame
antpile sumirkytą vatos tamponą
galite uždėti ant skaudamo danties.
Gydomieji mišiniai
* Bronchitui gydyti: lygiomis
dalimis sumaišykite raudonėlių,
siauralapių gysločių, čiobrelių ir
saulašarių arba šalpusnių. Šaukštelį
mišinio užpilkite stikline verdančio
vandens, uždenkite ir palikite 15
min. nusistovėti, paskui nukoškite.
Gerkite po stiklinę 3 kartus per
dieną 15–20 min. prieš valgį.
*Riebią veido ir galvos odą
skalaukite raudonėlių antpilu. Jei
plaukai tampa labai sausi, ploni
ir trapūs, šiuo antpilu išskalaukite
plaukus po kiekvieno plovimo.
Info: Savaitė.lt
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SPORTIŠKASIS „JAGUAR F-TYPE“ –
GALINGIAUSIAS IR BRANGIAUSIAS

Sukurti kontaktiniai lęšiai, kurie gali
filmuoti

„Jaguar F-Type“ kupė yra vienas daugiausiai dėmesio sulaukiančių
„Metų automobilio 2015“ dalyvių. Automobilių gerbėjus ir įvairaus
plauko smalsuolius jis domina dėl įvairių priežasčių.
Galiniais ratais varomas sportiškas kupė akį traukia dailiomis linijomis,
o ausų būgnelius kutena įspūdingu variklio riaumojimu. Šis „Jaguar
F-Type“ turi V6 3.0 litrų darbinio tūrio benzininį variklį. Variklis generuoja 380 AG galią, o iki 100 km/val. įsibėgėjama per 4,9 sekundės.
Norintiems dar daugiau galios „Jaguar“ gali pasiūlyti „F-Type R Coupe“
versiją su 8 cilindrų penkių litrų darbinio tūrio 550 AG „širdimi“.

Amerikiečių inžinieriai sukūrė kontaktinius lęšius, kurie gali vizualinę
informaciją išvesti tiesiai į akis. JAV
kariškių finansuojamas projektas numato sukurti naujus įrenginius, kurie
bus skirti lėktuvų pilotams.
Michael McAlpine iš Prinstono
universiteto ir jo vadovaujama komanda sukūrė 3D spausdintuvą, kuris atspausdina kontaktinius lęšius iš penkių sluoksnių. Vienas iš jų atspindi šviesą
tiesiai į akių paviršių.
Patys lęšiai gaminami iš permatomo polimero, kurio viduje integruoti keli
komponentai: šviesos diodai iš kvantinių nanotaškelių, laidininkų iš sidabro
nanodalelių ir organinių polimerų (jie naudojami kaip medžiaga, skirta mikroschemoms).

PASIRODĖ GALINGIAUSIA „NISSAN QASHQAI“
VERSIJA
„Nissan „Qashqai“ variklių gamą papildė galingiausia versija – benzininis variklis 1,6 DIG-T, išvystantis 163 AG. Iki šiol į „Qashqai“ buvo
montuojamos 1.5 dCi, 1,6 dCi ir 1,2 DIG-T jėgainės.
Naujasis motoras pritaikytas priekiniais ratais varomoms versijoms ir
derinamas su šešių pavarų mechanine transmisija. „DIG-T“ variklio su
turbina galia siekia 163 AG (120 kW) esant 5600 aps./min., o sukimo
momentas – 240 Nm. Iki 100 km/val. automobilis įsibėgėja per 9,1 sekundės ir gali išvystyti maksimalų 200 km/val. greitį. Gamintojai žada,
kad „Qashqai“ modelių, komplektuojamų su naujuoju varikliu, vidutinės
degalų sąnaudos bus 5,8 l/100 km, o išskiriamo CO2 kiekis nuo 134 g/km.

„AUDI“ PADEMONSTRAVO VANDENILIU VAROMĄ
AUTOMOBILĮ
„Audi“ inžinieriai sukūrė nematytą hibridą – automobilį su dviem
jėgainėm, iš kurių vienas yra vandenilinis variklis, kitas – elektros
motoras.
Turėdamas tokį pavaros mechanizmą, automobilis gali nuvažiuoti
iki 500 km vieną kartą „pasotintas“, į aplinką išleisdamas ne daugiau,
kaip porą lašų vandens ir demonstruodamas įspūdingus rezultatus
lenktynių trasoje.
Los Andželo automobilių parodoje pristatytas „Audi A7 Sportback
htron quattro“ su vandeniliniu varikliu. Kai kiti automobilių gamintojai šiuo metu kuria ar tik bando sukurti įprastus vandenilinius automobilius, o jų prototipai yra mažosios klasės
automobiliai arba vien tik laboratoriniai stendai.

BRITUS PRADĖJO VEŽIOTI PIRMASIS
„KAKUČIŲ“ AUTOBUSAS
Didžiojoje Britanijoje pradėjo kursuoti pirmasis šalyje žmogaus
biologinėmis bei maisto atliekomis varomas 40 vietų autobusas, kuris
šalies spaudoje jau pramintas „kakučių“ autobusu. Tokiu autobusu
galima nukakti nuo Bristolio iki Batho.
Kaip skelbia BBC, šis autobusas varomas vien tik biometanu, kuris
buvo išgautas perdirbant kanalizacines ir maisto atliekas. Ekologiška
transporto priemonė su pilnu baku gali nuvažiuoti iki 300 km. O bakui
užpildyti reikia atliekų, kurias penki žmones kauptų vienerius metus.
Autobusas priklauso Batho autobusų kompanijai ir vežios keleivius
tarp Bristolio oro uosto ir Batho miesto centro. Jam naudojamas biometanas yra išgaunamas Bristolio atliekų valymo gamykloje Avonmouthe. Šioje gamykloje kasmet perdirbami
maždaug 75 mln. kubinių metrų kanalizacinių ir 36 tūkst. tonos maisto atliekų ir išgaunama 17 mln. kubinių metrų
biometano. Šio energijos šaltinio pakaktų aprūpinti elektra 8300 namų.
Šaltinis: Delfi.lt

TEMA

VAIRUOTOJAMS SIŪLYS PIGESNIO BENZINO
Degalinių tinklą Lietuvoje valdanti „Lukoil Baltija“ vairuotojams
nuo kitų metų pristatys naujovę:
98 markės benziną, kurio 33 proc.
sudaro etanolis. Įmonė skelbia, kad
naujojo produkto kaina bus apie
0,35-0,6 Lt (0,1-0,17 euro) mažesnė
nei 95 markės benzino.
Šiuo metu biodegalai – etanolis
– yra naudojami kurui gaminti.
Lietuvos įstatymai numato, kad į 95
markės benziną jų turi būti pilama
iki 10 proc., o į dyzeliną – iki 7
proc. Kai biodegalai sudaro didesnę
procentinę dalį, pardavėjai juos turi
pažymėti papildomomis raidėmis: E
benzinui ir B dyzelinui.
Etanolis yra vertinamas kaip aplinkai draugiškesnė naftos produktų
alternatyva, nes yra gaminamas iš
atsinaujinančių išteklių, pavyzdžiui,
grūdų. Naudojantiems didesnius
etanolio kiekius nei numatyta, taikomos nuolaidos kuro akcizams.
Visgi, didesni etanolio kiekiai tinka

ne visiems automobiliams.
„Nuo kitų metų Lietuvoje leidžiama prekiauti degalais, kuriuose
etanolis užima iki 10 proc. arba jo
yra daugiau nei 30 proc.”, - DELFI
kalbėjo „Lukoil Baltija” Baltijos
regiono mažmeninės prekybos direktorius Romas Turlinskas.
Dėl to bendrovė jau dabar išparduoda turimus 98E15 (su 15 proc.
etanolio) bei 98E25 (su 25 proc.
etanolio) degalus ir ruošia juos
pakeisiančią naujovę.
Kitą degalinių tinklą valdanti
bendrovė „Statoil Fuel & Retail
Lietuva“ anksčiau taip pat prekiavo degalais, su didesniu etanolio
kiekiu.
Produktas su etanoliu taip pat
buvo pigesnis nei 95 markės benzinas.
„Bet jį naudoti galėjo ne kiekvienas automobilis, o specialiai pritaikytas, turbūt jų Lietuvoje buvo per
mažai, kad produktas būtų išplitęs.

Rusijoje staiga atsivėrę pragaro vartai
kėsinasi praryti 109 tūkst. gyventojų
miestą
Permės rajone lapkričio
18 d. pastebėta gigantiška
smegduobė, kurios anksčiau
ten nebuvo, skelbia Rusijos
naujienų tarnybos. Vietos gyventojai pagrįstai baiminasi,
kad skradžiai žemę prasmegti
gali visas miestas Solikamsko
miestas, kuriame gyvena 109
tūkst. žmonių. Smegduobės skersmuo – nuo 20 iki 30 metrų. Ji atsivėrė netoli
bendrovės „Uralkali“ šachtų. Nors bendrovė tikina, kad toliau smegduobė
nesiplės, vietos gyventojai baiminasi, kad netrukus skradžiai žemę prasmegti
gali visas miestas.

Kauno klinikose atlikta pirmoji
Lietuvoje moderni žandikaulio sąnario
operacija
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veido ir žandikaulių
klinikos doktorantas Marijus Leketas, vadovaujamas LSMU ligoninės
Kauno klinikų Veido ir žandikaulių
chirurgijos klinikos vadovo prof. Ričardo Kubiliaus, atliko pirmąją mūsų
šalyje artroskopinę smilkinio apatinio
žandikaulio sąnario operaciją. Perspektyvaus mediko operuota 64-erių
Aldona Mikutavičienė šiandien jaučiasi puikiai ir dėkoja ją gydžiusiems
medikams.

Smegenyse rastas prisiminimų
„įjungimo“ mygtukas
Mokslininkai iš McGillo Sveikatos
centro Kanadoje rado molekulę FXR1P,
kuri sustabdo smegenis nuo prisiminimų
kaupimo. Nuslopinę molekulę pelių
smegenyse mokslininkai rado būdą,
kaip „atrakinti“ atsiminimus ir pagerinti
neurolingvistinę smegenų veiklą.
FXR1P yra baltymas, priklausantis
molekulių šeimai, kurios susijusios su
naujų jungčių smegenyse formavimu, rašo sciencealert.com.

JAV karinis laivas jau naudoja lazerinį
ginklą

Į automobilį su nepritaikytu varikliu tokios koncentracijos etanolio
degalų pilti nerekomenduojama”,
- komentavo S. Raila.
Jis pataria pasikonsultuoti su gamintoju, koks benzino su etanoliu
kiekis yra geriausias konkrečios
rūšies automobiliui.
Šaltinis: Delfi.lt

Persijos įlankoje esančiame JAV Karinio jūrų laivyno laive buvo sumontuotas
lazerinis ginklas.
Desantinis laivas „USS
Ponce“, kuriame įmontuotas lazerinis ginklas,
patruliuoja nuo rugpjūčio
mėnesio. Lazeris įmontuotas laivo priekyje, jis gali šaudyti keliais būdais – nuo įspėjamųjų šūvių iki
taikinio sunaikinimo.
Lazeris gali visiškai sunaikinti bepilotį aparatą ar nedidelę valtį.
Nuo 2011 metų JAV padidino laivų skaičių Persijos įlankoje ir Ormūzo
sąsiauryje, per kuriuos transportuojama penktadalis pasaulio naftos. Jiems
uždaryti vandens kelius nuolat stengiasi maži Irano laivai.
Šaltinis: Technologijos.lt

PIRMADIENIS, GRUODÞIO 1 D.

SEKMADIENIS,, LAPKRIÈIO 30

D.

ÐEÐTADIENIS,, LAPKRIÈIO 29 D.

Lapkričio 29 d. - gruodžio 5 d.

05:05 Bëdø turgus. (k.)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
07:00 Emigrantai. HD (k.)
07:55 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:25 Vakavilis.
09:50 Èaplinas.
10:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:00 Durys atsidaro. (k.)
11:30 Lietuva gali. (k.)
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Istorijos detektyvai.
14:00 Duokit ðansà. HD (k.)
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Tikri vyrai. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
17:30 Kalëdø eglutës
áþiebimo ðventë
"Debesø taku".
18:30 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis balsas.
23:15 Premjera. Romelis.
01:30 Senis.
02:30 Istorijos detektyvai.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
08:45 Prisiminkime. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis. (k.)
10:15 Kelias.
10:30 Keliaukim!
10:55 Arti. Toli. (k.)
11:35 Prisiminkime. (k.)
11:45 Þinios.
12:00 Maþøjø þvaigþdþiø
valanda.
12:45 Vaikø klubas.
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Amþinai graþi
suknelë.
14:30 Lietuvos nacionalinio
dramos teatro 75meèiui.
16:30 Mokslo sriuba. (k.)
16:50 Lietuviø dokumentika.
(k.)
17:40 Þinios.
17:55 Futbolas.
SMScredit.lt A lyga.
"Atlantas" - "Kruoja".
20:00 Muzika gyvai.
20:30 Kelias á laimæ 2.
21:30 Jûrø pabaisa.
23:00 Panorama. (k.)
23:30 Jono Meko filmø
retrospektyva.
00:35 Jono Meko filmø
retrospektyva. Su
gimtadieniu, Dþonai.
01:00 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 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Goko drabuþiø
kelionë.
16:35 Bûrëja.
17:10 Sekmadieniai pas
Tifaná.
19:05 ROMANTIKA Inga
Lindstrom.
Milijonieriø niekas
nebuèiuoja.
21:00 Turtuolis, vargðas.
22:30 Atpildas (37)
01:40 Sekso magistrai (7)
02:35 Programos pabaiga

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Nenugalimieji II.
07:20 Agentas Ðunytis.
07:45 Ðegis ir Skûbis Dû.
08:10 Vëþliukai nindzës.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Mes paèios.
10:00 Karaliaus
sugráþimas.
13:55 Mano puikioji
auklë.
14:30 Didingasis amþius.
16:30 Dvideðimt minuèiø.
17:25 Dvideðimt minuèiø.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS Ant
bangos.
20:45 Prieð pakratant
kojas.
22:40 Paskutinë naktis.
00:30 Naujieji samurajai.
02:20 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 Anastasija.
13:20 Spàstai tëvams II.
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 Iðsipildymo akcijos
paramos koncertas.
Egluèiø áþiebimo
ceremonija.
20:10 Koncerto
pertraukoje –
Eurojackpot.
23:00 Dþonas Karteris.
01:35 Rekrutas.

07:00 Amerikos talentai.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Brydës.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Kroatijoje.
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
Drakonø tiltas.
23:00 AÐTRUS KINAS
Ðuniðkos dienos.
00:20 Farai.
00:50 Prokurorø
patikrinimas.
01:55 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
08:00 Giriø horizontai.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:25 Vakavilis.
09:50 Èaplinas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Hanso Kristiano
Anderseno pasakos.
11:45 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Puaro 10.
15:00 Fotografo objektyve Obamos Baltieji rûmai.
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Vilniaus
"Lietuvos rytas" Panevëþio "Lietkabelis".
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Legendos.
Dokumentiniø apybraiþø
ciklas.
22:00 Lilehameris.
00:00 Auksinis protas. (k.)

08:05 Dainø dainelë 2014.
09:30 Amþinai graþi
suknelë. (k.)
10:00 Septynios Kauno
dienos.
10:30 Didþioji Lietuva.
Lietuviø kalbos istorija.
(k.)
11:00 Kasdienybës aitvarai.
11:45 Þinios. Ukraina.
12:00 Maþøjø þvaigþdþiø
valanda.
12:45 Linksmoji knyga.
13:10 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio
mintys.
14:30 Dþ. Verdis. Opera
"Rigoletas".
16:35 Kûrybos metas. (k.)
17:05 Teatras. (k.)
18:00 Þinios.
18:45 Poetës Dalios
Teiðerskytës kûrybos
vakaras.
20:10 Apnuoginta
Salomë.
21:10 Nacionaliniai
Kristijono Donelaièio
metø skaitymai.
22:05 Vilniaus knygø
mugë Kristijono
Donelaièio "Metai".
22:45 Kultûra.
23:00 Panorama. (k.)
23:30 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:30 Simono Donskovo
jubiliejinis koncertas.

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 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
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.
Paskandintas gyvas.
20:00 Nustebink mane.
21:00 Agata prieð Agatà.
22:50 Vis dar þinau, kà
veikei anà vasarà.
00:35 Nustebink mane.
01:30 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis. (13)
06:55 Nenugalimieji II.
(44)
07:20 Agentas Ðunytis.
(15)
07:45 Ðegis ir Skûbis Dû.
(16)
08:10 Vëþliukai nindzës.
(14)
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos. (12)
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Piteris Penas.
12:10 Mafija.
13:55 Mano puikioji
auklë. (137)
14:25 Mano puikioji
auklë. (138)
14:55 Didingasis amþius.
(129)
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 Lietuvos balsas.
21:45 PREMJERA
Nelauktas smûgis.
23:55 Amerikietiðka
giesmë.
01:30 Valgyk, melskis,
mylëk.
04:10 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Maþieji iðdykëliai.
07:15 Maþieji iðdykëliai.
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.
11:30 101 dalmatinas.
13:10 Spàstai tëvams 3.
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 Neámanoma misija.
Ðmëklos protokolas.
00:05 Avarija. Ðeima
pavojuje.
01:55 Programos pabaiga.

07:00 Ekstrasensø mûðis.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Sekmadienio rytas.
10:50 Gamta ið arti.
11:00 Sveikatos kodas.
11:52 Nacionalinë
loterija.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Pavojingi
susitikimai.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Brolis uþ brolá.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Rosamunde Pilcher.
Moteris ant uolos.
21:00 Grubus þaidimas.
22:00 Grubus þaidimas.
23:00 Sunkûs pinigai.
00:45 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.

02:30 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 ".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Ðeima- jëga! TV
þaidimas ðeimai.
19:00 Þinios.
19:30 Premjera.
"Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X. "Pasaulio
lyderiai ir jø
aiðkiaregiai".
21:00 Þinios.
21:30 Kaimo diena.
21:33 "24/7".
22:30 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:30 "Paramedikai".
01:50 "24/7".

05:20 Teisë þinoti. Veda
Rita Miliûtë. (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.
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Teisë þinoti.
21:55 Tautos balsas.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Tautos balsas.
22:30 Keliai.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Fotografo
objektyve - Obamos
Baltieji rûmai.
01:00 Senis.

08:05 Hanso Kristiano
Anderseno pasakos..
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Ðventadienio
mintys.
12:15 Muzika gyvai.
12:45 Poetës Dalios
Teiðerskytës kûrybos
vakaras. 2011 m. (k.)
14:00 Apnuoginta
Salomë.
15:00 Kultûra.
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 Þinios. (k.)
18:30 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Durys atsidaro.
20:15 Lietuviø kinas
trumpai. (k.)
20:45 2014-ieji - Teatrø
metai.
21:30 Vladas Drëma ir
Vilnius.
22:00 Romelis.
00:00 Panorama. (k.)
00:30 Dëmesio centre.
Veda Edmundas
Jakilaitis. (k.)
00:45 Kultûros savanoriai.
(k.)

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 Laiðkai Dþuljetai.
23:00 Slapti reikalai.
23:55 Begëdis.
00:45 Goko drabuþiø
kelionë.
01:40 Programos pabaiga.

06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris II.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Prieð pakratant
kojas.
10:45 Ant bangos.
12:30 Tomo ir Dþerio
pasakos.
12:55 Benas Tenas prieð
ateivius.
13:25 Ogis ir tarakonai.
13:35 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
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 Nikita.
02:00 Agentai.
02:55 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Virtuvë 3.
08:25 Virtuvë 3.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 101 dalmatinas.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Vëþliukai nindzës.
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 Elitinis bûrys.
01:40 Nuodëmingoji
Kalifornija.
02:10 Biuras.

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 Greitojo reagavimo
bûrys.
23:50 Gyvi numirëliai.
01:00 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Kobra 11.
11:00 Dingusiøjø paieðkos
grupë.
12:00 Aferistas.
13:00 Naujokë.
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 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Rezidentai.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Amerikietiðka
siaubo istorija.
23:00 Kukurûzø vaikai.
00:50 Sëkmës
aðtuntukas.
02:40 24 valandos.
03:30 Programos pabaiga.

05:10 Reporteris.
05:40 Lietuva tiesiogiai.
06:10 "Mikropasauliai".
06:40 Gamtos pasaulis.
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. "Pasaulio
lyderiai ir jø
aiðkiaregiai".
12:30 "24/7".
13:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:40 "Mesingas.
Aplenkiantis laikà".
19:50 Premjera.
"Nuþudyti Stalinà".
21:00 Nuoga tiesa.
22:00 Reporteris.
22:50 Didysis pasivaikðèiojimas.
23:50 "Dingæs pasaulis".
00:50 Reporteris.
01:35 Lietuva tiesiogiai.
02:05 "Pragaras ant ratø".
02:50 Reporteris.
03:25 Lietuva tiesiogiai.
03:55 "Mikropasauliai".

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 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:05 Dþobsas.
22:00 Raudonoji naðlë.
23:00 24 valandos.
00:00 Ruandos vieðbutis.
02:20 Programos pabaiga.

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.
19:05 Grûdintas plienas.
22:00 Raudonoji naðlë.
23:00 24 valandos.
00:00 Dþobsas.

06:25 "Dingæs pasaulis".
07:10 Gamtos pasaulis.
07:55 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
09:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
10:00 VMG kulinarinis
þurnalas.
11:00 Spàstai tëèiui.
12:45 Keliauk! Paþink!
Pasidalink! Iðtisus
metus.
12:50 "Ðviesos laðas".
15:00 Tarptautinis buðido
turnyras ".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Nuoga tiesa.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
00:25 "Panikos mygtukas".
02:30 Didysis pasivaikðèiojimas.
03:15 "Kruvina þinutë".
04:50 "Panikos mygtukas".
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Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
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. 35A (V
a., 37 kv. m, 32 000 Lt) arba
iðnuomoju. Jurbarkas, tel. 8
656 23 668.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (V
a., 37 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 45 000 Lt.
Suremontuotas, su baldais,
su buitine technika, rûsys,
automobilio stovëjimo vieta).
Jurbarkas, tel. 8 683 45 568.
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, yra balkonas, rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 685 00 647.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I
a., renovuotas namas, reikalingas kosmetinis remontas,
78 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.
2 k. butà K. Doneleièio g.
39 (II a., plastikiniai langai,
ðarvo durys, reikalingas remontas). Jurbarkas, tel. 8
638 28 107.
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 namas, 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 (54,5
kv. m, yra prieðkambaris, su
árengti balkonai, sandëliukas,
tualetas, vonia atskirai, namas
statytas prieð 25 metus, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
447 53 573.
2 k. butà Lauko g. 11 (I a., 62
kv. m, naujai suremontuotas,
apðildytos sienos, grindys, pl.
langai, vonia ir WC sujungti, prieðkambaris ir virtuvë
kartu, ámontuojami virtuvës
baldai, balkonas, signalizacija,
sandëliukas, 85 000 Lt/24 640
Eur). Tel. 8 656 51 966.
2 k. butà Lybiðkiuose, Erþvilko
sen. (II a., daliniai patogumai,
kaina sutartinë). Tel. 8 650
60 126.
2 k. butà 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, palieka
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 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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (V a., plastikiniai langai,
balkonas, ðarvuotos durys).
Tel. 8 698 31 889.
4 k. butà (89 kv. m, blokinis, su baldais. Vaizdas
i Nemunà, yra 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 M. Valanèiaus g.
(V a., 73 kv. m, renovuotas
namas, daug privalumø, maþi
mokesèiai, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 639 13 107.
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 (38 kv. m, mûrinis,
19 999 Lt. Dvigubas, naujas
stogas, geros durys, atskira
elektra, sausas, miesto centre.
Galiu nuomoti, kol parduosiu). Jurbarkas, tel. 8 612 71
173.
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.
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 r., 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 81 670.
Namà miesto centre (medinis, visos miesto komunikacijos, internetas, satelitas, kûrenamas visokiu kietuoju kuru,
centrinis ðildymas, renovuotas vidus, sutvarkyta aplinka,
13,52 arai, 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 Kauno g. (100 kv.
m, reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
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Þemës sklypà Dainiø g. (17
arø, tinkamas statybai, yra
komunikacijos, 60 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 658 83 162.
Þemës sklypà Grybo g. (20
arø, visos komunikacijos).
Jurbarkas, tel. 8 673 52 963.
Þemës sklypà Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties, 7,6 ha
sklypas, jame 1,5 ha miðkas).
Jurbarkas, tel. 8 691 60 581.

k e i è i a
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 Kalnënø uosto,
miðko. Namø valda 15 arø).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
a, ðulinys, netoli Nemunas,
eþeras ir miðkas, 23 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Meðkininkuose (be
namelio, 6 arai þemëse, netoli uþtvanka). Tel. 8 656
48 450.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24
999 Lt). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodà Smukuèiuose (su
nameliu Nr. 436, 12 arø
þemës sklypas, nuo pagrindinio kelio 700 m, 45 000 Lt).
Tel. 8 613 35 055.
Sodà su nameliu
Smukuèiuose (15 000 Lt).
Tel. 8 681 37 219.
Sodybà Skirsnemunës sen.
su 2,4 ha þemës arba be jos
(yra didelis ûkinis pastatas).
Jurbarko r., tel. 8 602 78 450.
Sodybà su þeme, kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 636 25 176.
Þemës sklypà „trikampyje“,
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41
arai, yra visos komunikacijos,
34 000 Lt). Jurbarkas, tel. 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.

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

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

n u o m o j a
3 k. butà Kauno g. (II a., 62
kv. m, be baldø). Jurbarkas,
tel. 8 630 50 728.
3 k. butà miesto centre (II a.),
Jurbarkas, tel. 8 618 64 405.
Iðnuomoja garaþà prie ligoninës. Jurbarkas, tel. 8 676
67 965.
Namo dalá Jurbarkuose,
Mituvos g. (I a., 65 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta. Prie namo yra
ûkinis pastatas). Jurbarkas,
tel. 8 612 98 531.

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kalnupës g. Tel. 8
675 20 011.
Þemës sklypà Pipirø k. (pakeistos paskirties, dviaukðèiø
ir vienaaukðèiø namø statybai, geras privaþiavimas, 25
arai þemës, 1 aras - 5 000 Lt),
galima derëtis. Klaipëdos r.,
tel. 8 689 48 739.

Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a
Þemës sklypà Kretingoje
(graþi aplinka, ðalia miðkas,
1 000 Lt). Pigiai parduodu
namø vados sklypus, kvartalà
Kretingoje, geroje vietoje. Be
tarpininkø. Kretinga, tel. 8
685 59 453.

Pagëgiuose ir rajone
n u o m o j a

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

1 k. butà (II a., 23.00 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis, 35
000 Lt. Butas 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 Baþnyèiø g. 2 (III
a., centrinis ðildymas, nëra
vonios, kieme sandëliukas,
30 000 Lt). Tauragë, tel. 8
662 28 361.
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.

Namo dalá (yra du garaþai)
Upynoje. Tel.: 8 449 46 683,
8 601 78 908.

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.

Sodybà Girdiðkëje,
Andriukaièio g. 2 (su þeme).
Ðilalës r., tel. 8 699 82 243.

1 k. butà K. Donelaièio g. (I
a., didelis balkonas). Tauragë,
tel. 8 652 96 001.

Sodybà Maldûnø k. (negyvenama, 200 m nuo autostrados, 9 ha þemës, labai graþi,
natûrali vieta, daug medþiø,
kûdra, bebrai, 65 000 Lt).
Ðilalës r., tel. 8 685 86 266.

1 k. butà Moksleiviø al. (V a.,
ið penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas balkonas). Tauragë,
tel. 8 654 92 440.

Ðilutëje ir rajone

1 k. butà su patogumais.
SKUBIAI!. Tauragë, tel. 8
638 72 604.

p a r d u o d a
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 SKUBIAI! (geroje
vietoje, 45 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 679 00 441.

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 23 (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.

Patalpas Vilniaus g. 15
(I a., 20 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, komercinës
paskirties). Pagëgiai, tel. 8
609 71 632.

Palangoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà gyvenamàjá, uþstatytas
bankui 370 kv. m namà 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.

1 k. butà Þemaitës g. (IV a.,
suremontuotas, 65 000 Lt).
Tel. 8 614 66 504.
1 k. butà (I a., visi patogumai,
vietinis ðildymas, atskiras
áëjimas, yra þemës). Tauragë,
tel. 8 670 04 207.

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

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.
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1 kambará su virtuve Dvaro
g. 13 (45 kv. m, 11 000 Lt).
1 k. butà Laukesoje (po
remonto, 14 000 Lt), 1 k.
butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (III a.). Tauragë, tel. 8
608 31 824.
1 kambará Vytauto g. 85
(bendrabutyje, 15 kv. m, 10
000 Lt). Tauragë, tel. 8 690
34 396.
Sodybà 10 km nuo Tauragës
(su ûkiniais pastatais, 35 a
þemës, sodu. Yra vandentiekis, vietinis ðildymas).
Arba keièia. Tel. 8 655 76
248.
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 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.

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

2 k. butà Eièiuose (I a., plastikiniai langai, ðarvo durys,
internetas, televizija, visi patogumai, 33 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 630 46 003.
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. 29 (II
a., plastikiniai langai, ðarvo
durys, remontas, su baldais,
88 000 Lt). Tauragë, tel. 8 603
69 812.
2 k. butà MSV (V a., ðalia
mokykla, darþelis, parduotuvë, netoli prekybos centras,
graþus vaizdas, netoli upë
Jûra). Tauragë, tel. 8 652 14
640.
2 k. butà SKUBIAI
Skaudvilëje (I a., plytinis
namas, 10 000 Eur). Tauragë,
tel.: 8 647 77 125.
2 k. butà Tauragës Dvare (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 iðsimokëti).
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.
3 k. butà (I a., geroje vietoje,
bute atliktas graþus Euro
remontas, viskas naujai pakeista). Tauragë, tel. 8 615
94 130.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.
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 (I a., penkiø aukðtø
name, nebrangiai). Tauragë,
tel. 8 672 60 522.
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.
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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.
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.

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.

Dalá namo Topoliø g. 47 (yra
þemës). Tauragë, tel. 8 681
92 944.
Darþinæ Gaurës sen. (16 x
28 m, 0,26 ha þemës, galima
nusigriovimui). Tauragës r.,
tel. 8 643 49 607.
Garaþà T. Ivanausko g.,
„Rato“ bendrijoje (yra duobë,
rûsys, trifazis, saugomas). Tel.
8 616 13 373.
Garaþà Tarailiø r., prieðais
„Regitrà“ (duobë, gera bûklë, 8 500 Lt). Tel. 8 637 45
825. Garaþà Tauragës Dvare
(yra dokumentai, yra duobë).
Tauragë, tel. 8 655 44 513.
Gretimus þemës sklypus
namø statybai (du po 17,5 a,
vienas 35 a, esantys miesto
plëtros zonoje, 0,5 km nuo
Tauragës miesto ribos, yra
detalus planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas, elektra, 1 a - 3 000 Lt).
Tel.: 8 616 56 577, 8 687 36
507.
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 bûklës, 1 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 670 90 759.

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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Miðkà (2,60 ha) Pagramanèio
regioniniame parke. Tel. 8
622 32 173.
Mûriná ir mediná namus
Jurbarko g. 28 ir Jurbarko g.
28 A (265 000 Lt). Tauragë,
tel.: 8 652 97 533, 8 641 20 821.
Mûriná namà 1,5 aukðto (7,8
arai þemës, garaþas, ûkinis).
Sodà Joniðkëje „Dobilo“
bendrijoje (8 arai þemës,
tvenkinys , prie upelio, vaismedþiai). Tauragë, tel. 8 658
35 232.
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 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). 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 Nemuno g. 4 (2003
m. statybos, 12 arø sklypas,
nebaigtas árengti, kiemas
iðklotas trinkelëmis, tvora).
Tauragë, tel. 8 652 03 441.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16
arø sklypas, prie Akmenos
upës, ûkinis pastatas, trifazis,
atskiras sodas, rami, graþi
vieta. 83 000 Lt). Tauragës r.,
tel. 8 658 34 205.
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 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).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Namà P. Ðemetos g. 19 (gera
vieta, 12 arø sklypas, miesto
komunikacijos, vietinis ðildymas, didelis ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 652 03 442.
Namà 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. Tauragë, tel. 8 682
52 351.
Namà 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 Joniðkës soduose (140
kv. m, mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, visi patogumai, pirtis,
þidinys, 13,5 a). Tauragë, tel.
8 654 56 085.
Namà Versmës g. 37 (430
000 Lt) arba keièia á butà su
priemoka. Namà Þemaitës g.
6 (350 000 Lt). Tauragë, tel. 8
682 52 351.

Namà Vydûno g. 19 (350 000
Lt). Namà Laukø g. 8 (miesto
komunikacijos, 250 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (130
kv. m, II a., mûrinis, 225 000
Lt. Netoli IKI ir NORFA parduotuvës. Ðildymas kietuoju
kuru ir dyzelinu. Du garaþai).
Tauragë, tel. 8 699 12 663.
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.
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 (12 arø,
geras privaþiavimas, netoli
tvenkinys, galima statyba).
Tauragë, tel.: 8 612 89 099, 8
446 53 974.
Sodà Bernotiðkëje (6 arai,
mûrinis namelis, 2 ðiltnamiai, ðulinys, elektra, vanduo,
kanalizacija, ðalia vandens
telkinys, 35 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 602 62 264.

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.

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

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.

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

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

Sodà Joniðkëje (40 000 Lt, 6
a þemës, 2 aukðtø namelis,
rûsys, viso 98 kv. m). Tauragë,
tel. 8 655 03 703.

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

Sodà Joniðkëje (10 arø þemës,
ðulinys, ûkinis pastatas, garaþas, yra vasarinë, gyvenamas
namas, galima gyventi þiemà,
85 000 Lt). Tauragë, tel. 8 631
68 816.
Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje (6 arai ir 5 arai þemës,
2-jø aukðtø namelis, su þidiniu
ir krosnimi, ðulinys, 6 m ðiltnamis, geroje vietoje). Tauragë,
tel. 8 685 34 704.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje, skubiai (12,5 arø
þemës, laikinas namelis, 2
stikliniai ðiltnamiai, suaugæ
medþiai, trifazis elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai
matavimai, graþi vieta, 22
000Lt/6 300 EUR). Tauragë,
tel. 8 446 70 224.
Sodybà Eidintø k. (namas
raudonos sp. plytø, ûkiniai
pastatai ir lauko virtuvë mediniai, 40 arø sodybinio sklypo,
plastikiniai langai, ðildomos
grindys, vonia, visa teritorija
aptverta, 32 000 Lt), galima
derëtis. Tauragës r., tel. 8 650
67 639.
Sodybà 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..
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.

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

PR

Þemës sklypà Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi sodyba, 32 000 Lt). Tel. 8
685 86 266.
Þemës sklypà Skaudvilëje
Sodø g. (1 ha, 6 000 EUR).
Tauragës r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà P. Ðemetos
g. 44 (namo statybai, su
komunikacijomis ðalia, graþi,
rami vieta, arti MAXIMA,
NORFA, 9 arai, 55 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 615 13 160.
Þemës sklypà Tauragëje
(graþi aplinka, ðalia miðkas).
Ðalia Tauragës, uþ Stragutës
Pypaliø k., ant Miluðos upës
kranto parduodama þemë
su lapuoèiø miðku, 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 J.
Kasperavièiaus g. (nuo 10-14
arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 3 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Jaunystës
g. (visos komunikacijos).
Tauragë, tel.: 8 446 51 472, 8
614 00 680.
Þemës sklypus Jovaruose,
Laisvës g., 13,3 a. 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
Tauragës, Joniðkës 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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p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista,
neiðpirkta, atsiskaitau pirkimo dienà Tauragës rajone.
Tel. 8 699 82 177.
Butà iðsimokëtinai, su daliniais patogumais, mieste.
Tauragë, tel. 8 637 70 729,
skambinti po 20 val.
Miðkà Tauragës r. (ðalia miðkas, 3 460 Lt, su þeme, dalis
ploto gali bûti þemës ûkio
paskirties þemë. Siûlykite
variantus). Tauragë, tel. 8 699
17 624.
Sodà Joniðkëje su nameliu,
iki 10 000 Lt. Tauragë, tel. 8
639 22 807.

k e i è i a
1 k. butà Tauragës Dvare
10 (savivaldybës) á 1 k. butà
Tauragës mieste (savivaldybës). Tel. 8 615 75 937.
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.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (daliniai patogumai). Tauragë,
tel. 8 670 98 441.
+Iðnuomoja 2 k. butà Tarailiø
g. 1 (nuoma 300 Lt, tvarkingai
ðeimai arba porai be þalingø
áproèiø ir gyvûnø). Tauragë,
tel. 8 602 35 764.
+Iðnuomoja garaþà „Jovaro“
bendrijoje (neribotam laikui,
yra duobë, elektra). Tauragë,
tel. 8 657 93 241.
+Iðnuomoja garaþà „Rato“
bendrijoje su duobe. Tauragë,
tel. 8 690 08 645.

„Pildyk“ vartotojai nepatirs netikėtų
išlaidų internetui

Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos „Pildyk“ vartotojai bus apsaugoti nuo neplanuotų
išlaidų mobiliajam internetui. Tam „Pildyk“ atnaujino interneto paslaugų kainodarą – naršyti mobiliajame internete bus galima tik pasirinkus paslaugų paketą.
Tai apsaugos žmones nuo bet kokių netyčinių prisijungimų prie interneto tinklo, dėl kurių už internetą reiktų mokėti pagal didesnį megabaito įkainį. Užsisakant interneto paketą galima pasirinkti, kiek
duomenų reikia pagal asmeninius poreikius, ir juos gauti už mažą kainą.
Jokių staigmenų sąskaitoje už internetą
„Pildyk“ draugai jau aktyviai naudojasi mobiliuoju internetu. Žmonės, kuriems reikalingas internetas,
jau seniai įprato užsisakyti internetą ir naršyti pigiai. Tačiau iki šio netikėtos išlaidos buvo įmanomos –
internetą įjungia vaikas, atsinaujinti bandanti programėlė arba pats vartotojas, užmiršęs, kad užsakyta
paslauga baigė galioti. Todėl nuo šiol, jei internetas nereikalingas, žmogus bus apsaugotas nuo išlaidų. O
visi kiti vartotojai galės paprastai užsisakyti interneto paketus. Taip bus pigiau ir patogiau“, – pasakojo
Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.
Interneto paketų nepasirinkusių „Pildyk“ vartotojų telefonams jungiantis prie interneto, jie gaus SMS
žinutę su pasiūlymu užsisakyti norimą duomenų kiekį. Išankstinės žinutės „Pildyk“ draugus pasieks
ir pasibaigus užsakytos interneto paslaugos galiojimui.
SMS žinutės bus siunčiamos ir tais atvejais, kai prie interneto be perspėjimo mėgins jungtis atnaujinimus siunčiančios išmaniųjų telefonų programėlės.
Neužsisakius interneto paketo, telefonas prie interneto neprisijungs ir sąskaitos neeikvos.
Patogu ir paprasta
Galimybė patiems valdyti interneto duomenis „Pildyk“ vartotojams nesukels jokių nepatogumų.
Jungiantis prie interneto atsivers nemokamas puslapis narsyk.pildyk.lt – jame vartotojai pagal poreikius
gali pasirinkti skirtingus mobiliojo interneto paketus.
Dabar „Pildyk“ siūlo už gerą kainą pasiimti 1 GB paketą ir naudoti jį tiek ilgai, kiek tik norisi – dieną,
savaitę ar mėnesį. Be to – dabar internetas siūlomas su nuolaida.
Gigabaitas dienai kainuoja vos 1 litą (0,29 Eur), savaitei – 3,45 lito (1 Eur), o mėnesiui – 7 litus
(2,03 Eur).
1 GB duomenų bus optimalus pasirinkimas daugeliui. Šis duomenų kiekis leis laisvai skaityti
naujienas, bendrauti socialiniuose tinkluose, rašyti elektroninius laiškus ar naudotis mobiliosiomis
programėlėmis.
3 GB duomenų dabar kainuoja 18 litų (5,21 Eur). Tokio paketo turėtų užtekti ir daug naršantiems
vartotojams. Su tiek duomenų galima ne tik ramiai žiūrėti vaizdo klipus „Youtube“ svetainėje, bet ir
atsisiųsti filmus, žiūrėti televizijos laidas ar bendrauti „Skype“ programa.
Paslaugą NARŠYK galima užsisakyti ne tik internetu, bet siunčiant SMS žinutę su pasirinktos
paslaugos raktažodžiu numeriu 1556 (0,16 Lt / 0,05 Eur).
Plačiau apie „Pildyk“ pasiūlymus, jų galiojimą bei sąlygas galima sužinoti artimiausiame „Tele2“
salone arba interneto svetainėje www.pildyk.lt
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+Iðnuomoja jaukias patalpas
Vytauto g. 85 (60 kv. m, tinka
komercinei veiklai). Tauragë,
tel. 8 610 33 931.
+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
Iðsinuomotø nedideles patalpas (10 kv. m) maisto prekiø
parduotuvëlei. Bûtø geriau
miesto centre. Tauragë, tel. 8
635 82 095.

p a r d u o d a

+Malkas (trinkelëmis, miðrios). Tauragë, tel. 8 650 12 062.
+Parduodame akmens anglá,
baltarusiðkus durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Pramonës g. 8,
Rietavas, tel. 8 686 09 222.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.
+Sausas eglines malkas.
Tauragë, tel. 8 615 92 464.
Benzininius pjûklus
STIHL-011, STIHL-020,
HUSQVARNA-242
XPG, HUSQVARNA-339
XP, JOHNSERED-2065.
Tauragë, tel. 8 602 62 264.
Malkas, pristatau á vietà.
Tauragë, tel. 8 670 74 452.
Naujà kuro katilà VENTA,
skirtà ðildyti iki 300 kv. m
ploto, 2 000 Lt. Tauragë, tel.
8 687 77 454.
PIGIAI parduodu skaldytas,
sausas miðrios medienos malkas. Tauragë, tel. 8 655 44 937.
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.

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

p a r d u o d a
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.
Sulèiø ðaldymo árengimà
(ðerbeto gamybai), ðaldymo
dëþæ, ðaldytuvà su ðaldikliu,
ðaldymo vitrinà (vertikali).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Ðaldiklá (6 kamerø, naudotas), duris (5 vnt.).
Jurbarkas, tel.: 8 623 07 190,
8 447 55 680.
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.
Marmità, miegamàjá fotelá,
indaplovæ, vaikiðkus drabuþëlius. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.
Minkðtàjà dalá (kampas, 600
Lt). Tauragë, tel. 8 655 49
315.
Prieðkambario baldus, kampà, indaplovæ, miegamà fotelá, marmità. Jurbarkas, tel.
8 652 40 128.
Sekcijà „Klevas“ (4 daliø, geros bûklës, 250 Lt).
Tauragë, tel. 8 601 43 476
Spintà (5 durø, 400 Lt), sekcijà (400 Lt). Tauragë, tel. 8
685 19 599.
Spintà 3 durø, 1,5 gulæ lovà,
spintelæ (naudoti). Tauragë,
tel. 8 446 55 837.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms
(kakavos sp.), lininius siûlus,
pagalves (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Virtuvës baldø komplektà
su kriaukle ir kranu. Stikliná
staliukà. Pigiai. Tauragë, tel.
8 657 92 717.

p a r d u o d a
+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 (201405 gimimo, 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.

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

Anglu kokerspanieliø veislës
6 mën. patinëlá (su LKD
kilmës dokumentais, mikroschema, 450 Lt). Ðilalë, tel. 8
690 09 492.

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

Apsiverðiavusià 5 verðiø karvæ
arba juodmargæ verðingà telyèià. Tauragës r., Skaudvilë,
tel. 8 603 10 646.
Avis (merinosø veislës, 1 vnt.
- 400 Lt, miðrias 1 kg gyvo
svorio - 4 Lt). Tauragë, tel. 8
685 19 817.
Avis (veislei, juodgalvës, sukergtos, 8 Lt/kg, su kilmës dokumentais). Ëriukus skerdimui,
7 Lt/kg arba SKERDIENÀ,
19 Lt/kg. Tauragë, tel. 8 685
27 227.
Avis mësai ir veislei. Verðingas
telyèias. Tauragë, tel. 8 651 12
816.
Aviþas. Tel. 8 600 23 072
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.
Grynaveislá anglø kokerspanieliø veislës jaunà ðuniukà
(labai mielas, 200 Lt). Ðilalë,
tel. 8 690 09 492.
Karvæ. Ðilalë, tel. 8 618 76 454.
Karves (mësinës, verðingos)
ir telyèià. Kumelæ (6 m.).
Tauragë, tel. 8 672 06 088.
Karvæ (2 verðiø, stambi, baltmargë, duoda 15 l pieno, 2 500
Lt). Tauragë, tel. 8 600 27 088.
Karvæ (2 verðiø, verðinga).
Tauragë, tel.: 8 446 44 783, 8
636 17 225.
Karvæ (4 verðiø, gera, pieninga). Tauragë, tel.: 8 446 59
806, 8 610 19 917.
Karvæ (pieninga, pirmaverðë),
verðingà telyèià (verðiuosis
vasario mën.). Tauragë, tel. 8
675 33 517.
Karvæ (pirmaverðë, verðinga,
galimas pasirinkimas ir atveþimas), telyèià (verðinga, sausio
mën.), telyèaitæ (1,5 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 633 14 009.
Karvæ. Tauragë, tel. 8 644
43 704.
Kiaulæ (apie 200 kg, 5,50 Lt/
kg), erþiliukà (3 metø, þemaitukø veislës). Jurbarkas,
tel.: 8 641 40 294, 8 650 58 550.
Kiaulæ (geros veislës, su
treèiais parðiukais) ir kiaulæ
skerdimiui. Oþkà, sukergta.
Kainos sutartinës. Tel. 8 609
88 491.
Kiaules (ekologiðkai uþaugintos) ir þàsis. Tauragë, tel. 8
641 40 317.

Kumelæ (rami, tinka veislei, 9
m., tamsios sp.). Tauragë, tel.
8 642 10 915.
Kvietrugius, kvieèius bei
ekologiðkà aviþø-paðariniø
þirniø miðiná. Tauragë, tel. 8
657 43 205.
Maistines bulves (1 kg - 0,40
Lt). Tauragë, tel. 8 610 30 972.
Maistines bulves (didelës,
skanios, geros veislës).
Tauragë, tel. 8 657 92 545.
Margus darbinius arklius,
kumelæ ir kumeliukà. Tel. 8
656 06 329.

Telyèià (verðinga, verðiuosis
sausio pabaigoje, 2 100 Lt).
Tauragës r., tel. 8 611 31 439.
Tris telyèias ir þalmargæ septyniø verðiø karvæ. Telyèios
verðiuosis gruodá ir vasará,
karvë - kovo mën. Kelmë, tel.
8 685 64 376.
Triuðius ir jø skerdienà.
Tauragë, tel. 8 655 08 397.
Verðingas telyèias, kainos
sutartinës, 2 300 Lt. Ðilalë, tel.
8 605 60 850.
Þalmargæ telyèià, verðiuosis
balandþio mën. Tauragë, tel.
8 654 23 606.

p e r k a
Parðelius (auginimui). Tel. 8
674 95 391.

d o v a n o j a
Dovanoja vokieèiø aviganiø
veislës ðuniukus (miðrûnai, 6
sav.). Tel. 8 671 80 735.
Ðuniukà (kiemsargis, maþas, 7
savaièiø, rudos sp.). Tauragë,
tel. 8 638 30 407.

Melþiamà karvæ. Ðilalë, tel. 8
618 76 454.
Mësinæ miðrûnæ telyèià, mësinæ miðrûne 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.
Mësinæ miðrûnæ karvæ ir 2
mësines miðrûnes telyèias,
18 mën. Tauragë, tel. 8 654
38 281.
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, parðà skerdimui
ir dvi karves. Erþvilkas,
Jurbarko r., tel. 8 612 538 54.
Parðelius. Jurbarko r.,
Girdþiai, tel.: 8 673 21 450, 8
616 05 059.
Pieningø karviø telyèaites, 350
Lt. Tel. 8 643 62 862.
Pirmaverðæ karvæ, apseklinta.
Jurbarkas, tel. 8 652 05 741.
Povus, þalà karvæ, 1 metø telyèià, kalakutus. Kazlø Rûda,
tel. 8 616 13 954.
Ðvieþiapienæ pirmaverðæ
karvæ ir melþimo aparatà,
maþai naudotas. Tel. 8 681
67 648. Svogûnus, moliûgus,
cukinijas. Skambinti nuo 19
val. vakaro. Tauragë, tel. 8
685 82 785.
Ðuniukus (mopsø veislës).
Tauragë, tel. 8 653 54 076.
Ðuniukus (pudeliø veislës
miðrûnai, 2 mën.). Tauragë,
tel. 8 600 40 793.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
nebrangiai). Tauragë, tel. 8
633 89 782.
Telyèias (verðingos). Tauragë,
tel. 8 679 28 440.
Telyèià (stambi, geros karvës).
Tauragës r., tel. 8 638 65 596.
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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 stotá nuo
10 KW arba generatoriø su
valdymu. Metalo apdirbimo
stakles. Tel. 8 672 72 619.
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.

p a r d u o d a

k e i è i a

Deguonies balionà (su reduktoriumi ir degikliais). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.
Dëvëtus drabuþius maiðais
(megztiniai, kelnës, dþemperiai, striukës ir kt., 100 kg/ 75
Lt). Atveþu. Jurbarkas, tel.: 8
656 38 610, 8 638 40 865.
Elektros gaminimo generatoriø (12 kW, su valdymu,
2 800 Lt). Naujus brezento
tentus (12 Lt/m). Tel. 8 672
72 619.
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, lietuviðkas 1925 m.,
1930 m. obligacijas. Tel. 8 60
60 8191.
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.
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.
Ðilumos siurblá (oras-vanduo)
ir geoterminá (gruntas-vanduo). Tauragë, tel. 8 615 32
632.
Siuvamàjà maðinà „Èaika“ ir
sportiná dviratá. Tauragë, tel.
8 446 52 025.

El. kabelá (varinis, lamkstus,
10 kv. mm skersmens) á 5-6
kv. mm kabelá. Ilgis apie 30
m. Parduoda el. talæ (1 tonos,
800 Lt). Jurbarkas, tel. 8 676
97 485.

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.

p a r d u o d a
+Medienà (stogui, sausa,
natûraliai dþiovinta, spygliuoèiø, 20 kub. m). Tauragës
r., tel. 8 672 99 588.
Asfalto betono daþus (balti,
40 kg). Tauragë, tel. 8 673
02 428.
Asfalto betono daþus (geltoni, 30 kg). Tauragë, tel. 8
673 02 428.
Blokelius (Gelgaudiðkio,
raudoni), medienà (ávairi),
plokðtes (6 m x 1,5 m),
plokðtes (4 m x 1,5 m), ðulinio
þiedus. Jurbarkas, tel. 8 673
52 963.
Grindines lentas (uosio
medþio masyvo, naujos, kokybiðkos, 15 cm ploèio). Galime
atveþti. Jurbarkas, tel. 8 652
65 044.
Koklius (naudoti, vokieèiø
g-bos, krosniai, pigiai).
Tauragë, tel. 8 601 43 476.
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R E N A U LT L A G U N A .
Tauragë, tel. 8 670 99 592.
R E N A U LT M E G A N E
SCENIC (1998 m., 1,6 l, benzinas, dujos, TA, tvarkingas,
2 700 Lt). Tauragë, tel.: 8 630
20 884, 8 655 14 538.

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

SUZUKI
p a r d u o d a
p e r k a

NISSAN

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

p a r d u o d a

AUDI

p a r d u o d a

Langus (23 vnt., mediniai, nauji, geros kokybës),
apðildymo peèiø (120 kv. m),
tapalinius ðildymo radiatorius, ðpiþinius radiatorius.
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
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
kolonos) dviðlaites konstrukcijas - 130 Lt/m. El. gaminimo
stotá, 60 kW – 8 000 Lt. Tel. 8
672 72 619.

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.
Ketaus radiatorius. Tauragë,
tel. 8 670 99 592.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Pristatau á vietà. Tel. 8 639
07 345.

TOYOTA COROLA
VERSO (2006-07, 2,0 l, 100
kW, bordo spalva, TA, draudimas, labai gera techninë
bûklë, 6 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 66 588.

PEUGEOT

p a r d u o d a

Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.

p a r d u o d a

CITROEN

BMW

Senovines raudonas plytas, 14
000 vnt. ir grindinio akmenis,
taðyti, 5000 vnt., bordiûrus.
Tel. 8 699 99 395.

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.

AUDI 100 (1988 m., 1,8 l,
variklio defektas, TA iki 2016
m., visà arba dalimis). Tauragë,
tel. 8 686 90 239.
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l,
TDi, TA iki 2016 m., pilkos
sp., 7 500 Lt). Tauragë, tel. 8
620 88 046.
AUDI A4 (1997 m., 1,8 l, benzinas, vyðninë sp., TA iki 2016
m., daug privalumø, 3000 Lt).
Tel. 8 673 50 066.

CITROEN C3 (2008 m. pirktas Kauno CITROEN centre,
rida 74 600, serviso dokumentai, þieminës padangos, 9 000
Lt). Tel. 8 620 94 986.
CITROEN EVASION (1995
m., 1,9 l, TD, geros bûklës, TA
iki 2015 m, 3 700 Lt). Tauragë,
tel. 8 698 75 628.
CITROEN XSARA (2000
m., 2 l, HDi, sidabro sp., kuro
sànaudos 6 l - 100 km, TA iki
2015 m., 2 500 Lt). Tauragë,
tel.: 8 601 43 532, 8 656 86 208.

KIA
p a r d u o d a
KIA SPORTAGE (2000 m., 2
l, 94 kW). Tauragë, tel. 8 605
20 485.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB C200 (1994 m., 2 l, dyzelinas, kablys, liukas, TA iki 2016
m., 3 000 Lt). Tauragë,: tel. 8
601 43 532, 8 656 86 208.
MB 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.

MITSUBISHI
p a r d u o d a
MITSUBISHI CARISMA
(1996 m.). Tauragë, tel. 8 620
52 132.

TOYOTA

OPEL
UAB „ZTS“ parduoda:
OPEL ZAFIRA (2003 m.,
2,2 l, dyzelinas, pilka spalva) ir
AUDI A3 (2002 m., 1,9 TDI,
4 durys). Kreiptis: Pramonës
g. 1A, Jurbarkas, tel. 8 698
01 725.
OPEL ZAFIRA ( 1999 m., 1,6
l. benzinas, kondicionierius,
sidabrinë spalva, ideali bûklë,
ið Prancûzijos, 5 200 Lt). Tel.
8 612 36 349.
OPEL ZAFIRA ( 2000-08, 2,0
l, 60 kW, dyzelians, sidabrinë
spalva, TA, draudimas, gera
bûklë, 1 750 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 66 588.
OPEL ZAFIRA ( 2003 m.,
2,0 l, dyzelinas, 74 kW, klimato kontrolë, lieti ratai, ið
Prancûzijos, 7 700 Lt). Tel. 8
612 36 349.

p a r d u o d a

„Zeimerá“ (trifazis, 5,5 kW,
1500 aps./min.), trifazes græþimo stakles (sovietiniø laikø).
Tauragës r., tel. 8 670 37 768.

NISSAN PRIMERA (2004
m., variklis 1,9 cm, 88 kW,
dyz., TA iki 2015 08, pilka sp.,
7 700 Lt). Tel. 8 638 55 920.

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

p a r d u o d a
PEUGEOT 405 (1989 m.,
1,4 l, benzinas, TA iki 2016
m., draudimas, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 681 78 335.
PEUGEOT 407 (2005 m., 2,0
l, dyzelinas, 100 kW, juoda
spalva, sedanas, lieti ratlankiai, ið Prancûzijos, 9 300 Lt).
Tel. 8 612 36 349.
PEUGEOT 607 (TA 2 m., 8
000 Lt/2316 96 Eur). Tauragë,
tel. 8 640 21 990.
PEUGEOT PARTNER
(2002 m., 2,0 l, dyzelinas,
omercinis, 3 600 Lt). Tauragës
r., tel. 8 651 95 480.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1995
m., benzinas, dujos, 1 850 Lt).
Ðilalë, tel. 8 617 93 280.
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.
R E N A U LT L A G U N A
(2003 m., dyzelinas, 74 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, þalia sp., 4/5, TA
iki 2015-04, 6 300 Lt, visi
privalumai, navigacija, autopilotas, kondicionierius, geros
padangos). Jurbarkas, tel. 8
655 54 061.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1995 m., 1,6 l,
benzinas, ðildomos sëdynës,
kablys, gera bûlë). Tel. 8 615
45 427.
VW GOLF III (1993 m., 1,8
l, benzinas, dujos, 66 kW, l.
geros þiemonës ir vasarinës
padangos, lieti ratlankiai, TA
ir draudimas iki 2014-12-07,
1 000 Lt). Tel. 8 641 27 015.
VW PASSAT (1998 m., 1,9
l, 81 kW, þieminës padangos, tvarkingas, sidabrinë
sp., universalus, 2 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 74 614.
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, universalusi, tamsiai mëlynos
spalvos perlamutras, 2 200
Lt). Tauragë, tel. 8 620 37 653.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø

+Automobilius (apie 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 630 12 397.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
AUDI A6 (1998 m., 2600
cm3, dyzelinas, mechaninë
pavarø dëþë, juoda sp. , 4/5,
1 000 Lt). Superku automobilius - nevaþiuojanèius, su
defektais, po avarijø. Pasiimu
su savo transportu, vietoje
sutvarkau dokumentus). Tel.
8 606 56 709.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà.
Pasiimu pats. Atsiskaitau ið
karto. Tel. 8 653 58 120.
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.
RENAULT ESPACE (dyzelinas, iki 1 500 Lt). Tauragë, tel.
8 658 18 989.
S U P E R K U
AUTOMOBILIUS VISOJE
LIETUVOJE. Pinigai ið
karto! Moku iki 7000 Lt.
Tauragë, tel. 8 634 44 067.

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio
priekabà (1,86/1,6 1, TA iki
2016-09-30, 750 Lt). OPEL
VECTRA (2000 m., 2,0, TDI,
74 kW, universalus, 3 500 Lt).
Traktoriø. Tel. 8 652 96 089.
Lengvojo automobilio priekabà (1991 m., Leningrado gbos, TA iki 2015 m.). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.

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.

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., 2,0 l,
automat.), OPEL ASTRA
(1995 m., 1, 4 l), FORD
GALAXY (1998 m., 1,9 TD)
visos dlimis. Jurbarkas, tel. 8
606 56 709.
AUDI C4 AVANT (1992
m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6,
2,8 l, benzininiai ir dyz.),
AUDI A6 AVANT (2,6 l),
VW PASSAT (1995 m., universalus, 1,9 l, TDi, 66 kW)
dalimis. Tauragë, tel. 8 630
12 397.
GAZ-53 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.
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GAZ 21 galiná tiltà ir greièiø
dëþæ (500 Lt). Jurbarkas, tel.
8 631 95 502.
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 M+S (245/70/R16,
4 vnt. ir 85/65/R15, 2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 59 806, 8
610 19 917.
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.
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 PASSAT (1996 m., TDi)
dalimis. Tel. 8 601 79 917.

VW SHARAN (1998 m.,
benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.
Þiemines padangas (naudotos, galiu sumontuoti).
Skaudvilë, tel. 8 682 42 068.
Þiemines padangas (naudotos, ið Skandinavijos).
Tauragë, tel. 8 610 60 588.

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, srutveþá, 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 markës, 800 Lt. Tel. 8
688 84 074.
Grûdø malûnus, burokø
tarkas, separatorius, sviestmuðes, dþiovintuvus, mësmales, siurblius, atveþa. Tel.
8 678 48 410.
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.
Kombainà VOLVO 800 (kederis 2,4 m, 6 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 651 26 522.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių
krovinių vežimo transporto priemonėmis vairuotojas, buhalteris, šaltkalvis remontininkas, pardavėjas
kasininkas, duonos kepėjas, plataus profilio statybininkas, apdailininkas, lošimo automatų salono
administratorius, gamybos darbininkas, suvirintojas,
laiškininkas vairuojantis automobilį, valiutos keitimo kasininkas-operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, autobuso vairuotojas, barmenas padavėjas, nekvalifikuotas pieno
ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas
kasininkas, valytojas, kvalifikuotas statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apklausų atlikėjas,
automobilinio krautuvo vairuotojas, apsaugos
darbuotojas, automobilių mechanikas, automobilių
šaltkalvis, barmenai padavėjai, buhalteris, drabužių
siuvėjas, elektroninės įrangos mechanikas, elektrotechnikas, logopedas, pagalbinis darbininkas,
pagalbinis parduotuvės darbininkas, pamainos
meistras, pašto kurjeriai, pardavėjas, psichologas,
stalius, suvirintojas, suvirintojas elektra ir dujomis,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, virėjai,
valytojas(neįgaliam asmeniui), šaltkalvis, žiniasklaidos korespondentas.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi autobusų vairuotojai,
virėjai, komandos lyderis, dailidės.
Vokietijoje reikalingi asmens priežiūros darbuotojai.
Danijoje reikalingi suvirintojai.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai,
žuvies perdirbimo operatoriai.
Čekijos Respublikoje reikalingi vairuotojai CE
kategorijų.
Airijoje reikalingi J2EE programuotojai.
Lenkijoje reikalingi siuvėjai, eksporto pardavimų
vadybininkas, tolimųjų reisų vairuotojai su CE
kategorijomis.
Latvijos įmonė Eurocos ltd darbui Vilniuje ieško
rinkodaros vadybininko.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas,
pardavimo agentas, apsaugos darbuotojas, buhalteris, pardavimo vadybininkas, degalinės operatorius,
elektrinio krautuvo vairuotojas, medkirtys, nekvalifikuotas kelių tiesimo darbininkas, ryšininkas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
sandėlininkas, skalbimo mašinų operatorius, stalius,
traktorininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, automobilio
vairuotojas, automobilių šaltkalvis, kiemsargis,
konditeris, laiškininkas, logistikos specialistas
[vadybininkas], mechanikas, medienos apdirbimo
inžinierius, medvežio operatorius, miškų ūkio
darbininkas, mėsos išpjaustytojas, nekilnojamojo
turto agentas, operatorius pakuotojas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, sandėlininkas,
skerdikas, stalius montuotojas, suvirintojas,
suvirintojas elektra, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų
inžinierius, tiekimo sandėlio krovikas, vairuotojas
ekspeditorius, veterinarijos felčeris.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, autobuso vairuotojas, automobilių šaltkalvis, bendrųjų statybos
darbų vadovas, elektrikas, informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius, inžinierius
kontrolierius, logistikos specialistas [vadybininkas],
masažuotojas, mechanikos inžinierius, metalų
apdirbimo technologas, nekvalifikuotas statybos
darbininkas, padangų montuotojas, pardavimo
vadybininkas, pardavėjas kasininkas, pastatų apšiltintojas, plataus profilio statybininkas, santechnikas,
siuvėjas, socialinio darbuotojo padėjėjas, sukirpėjas,
sunkvežimio vairuotojas, svėrėjas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
tinklo analitikas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automobilio vairuotojas, kompiuterių sistemų specialistas, pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių
paslaugų pardavimą) atstovas, plataus profilio
statybininkas, socialinis darbuotojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: gydytojas asistentas, logistikos
specialistas [vadybininkas], medicinos gydytojas,
nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas kasininkas,
parduotuvės padalinio vadovas, plataus profilio
statybininkas, psichologas, tiekimo agentas [vadybininkas], tiekimo sandėlio krovikas, vaikų ligų
gydytojas, visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius, apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas, architektas, autobuso vairuotojas,

automatikos įrangos derintojas, 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, cecho meistras,
čiužinių siuvėjas, darbininkas aukštybininkas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
ekonomistas, elektrikas, elektromonteris, elektros
inžinierius, elektros įrangos techninės priežiūros
elektrikas, filologas, finansų direktorius, fizinės
medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, formuotojas
{maisto pramonė}, frezuotojas, gamybos meistras,
gatvės prekystalio pardavėjas, geodezininko ir
markšeiderio padėjėjas, gestų kalbos vertėjas,
gydytojas psichiatras, hidraulikos technikas, indų
plovėjas (rankomis), interjero dizaineris, internetinių paslaugų kūrėjas, interneto svetainės dizaineris,
įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio
mechanikas, jūrų laivų brokeris, juvelyras, kasininkas, kelių remontininkas, kepėjas, kino operatorius,
kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas,
kompiuterių elektroninės įrangos montuotojas,
kosmetologas, krovikas, krovikas rūšiuotojas,
krovinių priėmėjas, laborantas, laivavedys, laivo
korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba)
durų montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas,
logistas, logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, maisto gamybos vedėjas, manikiūrininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, 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, mikroautobuso vairuotojas, nekilnojamojo turto agentas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, nekvalifikuotas surinkėjas, odos gaminių siuvėjas, padalinio
vadovas [viršininkas, vadas], padangų montuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
parduotuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo padalinio administratorius, pardavimo
vadybininkas, parketo klojėjas, pastatų statybos
inžinierius, pastolių statytojas, picų ruošėjas, plataus
profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas], plytų mūrininkas, popieriaus
technologas, pramonės įrangos mechanikas, prekių
atsargų krovėjas, prekių fasuotojas, programuotojas,
projekto vadovas, projektuotojas konstruktorius,
restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], rinkotyros padalinio vadovas, ryšių kabelių
montuotojas, rusų kalbos mokytojas, santechnikas,
sargas, sekretorius, sekretorius referentas, siuvėjas,
siuvėjas sukirpėjas, socialinės psichologijos psichologas, socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis
darbuotojas, specialiųjų statybos darbų vadovas,
stalius, 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, tekintojas, telekomunikacijų įrangos
montuotojas,teritorijų planavimo specialistas,
tiekimo padalinio vadovas, tiekimo sandėlio krovikas, tinkuotojas, transporto priemonių dažytojas,
turizmo vadybininkas,vairuotojas ekspeditorius,
valytojas, vamzdžių klojėjas, vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo konsultantas, verslo
paslaugų vadybininkas, vertėjas,veterinarijos
felčeris, vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių
santechnikas, vidaus santechnikos vamzdynų ir
įrenginių montuotojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
visuomenės sveikatos specialistas, vyriausiasis veterinarijos gydytojas, žuvies rūkyklos darbininkas,
žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas,
apsaugos darbuotojas, buhalteris, krovikas, laiškininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas,
laivų statybos technikas, logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, matematikos mokytojas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
padangų keitimo ir atnaujinimo darbininkas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas, santechnikas,
suvirintojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas,
vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, automatikos įrangos derintojas, buhalteris, choreografijos mokytojas, draudimo agentas [vadybininkas], gaterininkas,
maisto gamybos vedėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
plataus profilio staklininkas, siuvėjas, skalbėjas
(rankomis), svėrėjas, švietimo padalinio [centro,
skyriaus] vadovas, valytojas, viešosios nuomonės
apklausos statistikas, virėjas, visuomenės sveikatos
specialistas, vyriausiasis veterinarijos gydytojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, gintaro šlifuotojas, pardavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių šaltkalvis, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
statybos inžinierius, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, buhalteris, pagalbinis darbininkas, viešosios nuomonės apklausos
statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), apdailininkas,
darbų saugos specialistas, floristas, kalvis, kebabų
pardavėjas, kirpėjas, mikroautobuso vairuotojas,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), nekilnojamojo turto agentasbrokeris (-ė), nekilnojamojo turto vadovas (-ė),
pardavėjas, siuvėjas operatorius (-ė), suvirintojas
elektra ir dujomis, vairuotojas, vairuotojas-ekspeditorius, virėjas kepėjas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas (-a), apsaugos darbuotojas, barmenas padavėjas, elektrinių krautuvų
operatorius, gamybos darbininkė (as), geležinkelio
bėgių remonto meistras, kredito tarpininkas, miško
pjovėjas, nekilnojamo turto agentė (-as), pagalbinis
darbininkas, prekybos vadovo asistentas, šaltkalvis,
vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: direktoriaus pavaduotoja (-as) ūkiui,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), nekilnojamojo turto agentasbrokeris (-ė), nekilnojamojo turto vadovas (-ė),
siuvėjas, traktorininkas, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, elektrikas, fermos vedėjas, inžinierius-energetikas, mechanikos
inžinierius, nekvalifikuotas melžėjas, pardavėjas
konsultantas, sandėlininkas, siuvėjas operatorius
(-ė), traktorininkas, valdymo pulto operatorius (ė).
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: automobilių pardavėjas-konsultantas
(-ė), automobilių šaltkalvis, barmenas - padavėjas,
bendrabučio auklėtojas, buhalteris (-ė), elektrinių
krautuvų operatorius, gamybos vadovas (-ė),
koordinuotojas - frezuotojas, patalpų tvarkytojas
- valytojas, psichologas, siuvėjas, sodo technikos
remontininkas, statybos darbų vadovas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
transporto vadybininkas, virėjas, virėjo padėjėjas,
vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apsaugos
vadovas (-ė), atestuotas statybos darbų vadovas, autokrautuvo vairuotojas, automobilių elektrikas, automobilių kėbulų paruošėjas, automobilių šaltkalvis,
autošaltkalvis-autoelektrikas, barmenas padavėjas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, betonuotojas, darbų vadovas, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje,
dizaineris maketuotojas, eksporto vadybininkas,
jūros gėrybių cecho darbuotojas (-a), kirpėjas (-a),
konditeris, laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis
automobilį, lietuvių kalbos mokytojas, medienos apdirbimo mašinų operatorius, meistras, mūrininkas,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), nekilnojamojo turto agentasbrokeris (-ė), nekilnojamojo turto vadovas (-ė), NT
brokeris (-ė), padavėja(-as), pagalbinis darbuotojas,
pardavimo vadybininkas (-ė), pardavimo vadybininkas Baltijos šalims, pastatų apšiltintojas, plataus
profilio statybininkai, produktų grupės vadybininkas
(-ė), sandėlio darbininkas, savivarčio vairuotojas,
statybininkas-dailidė, suvirintojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
tarptautinių reisų vairuotojas, transporto vadybininkas, vadybininko asistentas, vairuotojas, vairuotojas
turintis adr pažymėjimą, virėjas, vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos vadovas/-ė, autoelektrikas,
automobilinio krano operatorius/vairuotojas, automobilių plovėjas,-ja, barmenas, buhalteris apskaitininkas, darbininkas, darbų vadovas (-ė) žemės
ūkio srityje, darbuotojai jūros gėrybių perdirbimo
ceche, gamybos darbininkai (-ės), gamybos operatorius, gėlių pardavėjas, kasininkas - pardavėjas,
krovėjas, langų ir (arba) durų montuotojas, lauko
darbininkas, melžėjas, nekilnojamo turto agentė
(-as), nekilnojamojo turto brokeris(-ė), operatorius,
pagalbinis darbuotojas, pardavėjas - konsultantas,
paruošėja(s), plastikinių langų montuotojas, plataus
profilio statybininkas, siuvėjas, sukirpėjas, paralono
pjovėjas, aptraukėjas, stalius, tarptautiniu kroviniu
vežimo vairuotojai, vairuotojas E kat., vairuotojasekspeditrius, vyriausiasis virėjas ir virėjas, žemės
ūkio darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
apsaugos vadovas/-ė, apskaitininkas, automobilių
šaltkalvis, automobilių mechanikas, autovežio
vairuotojas CE kategorijų, baldų konstruktorius,
bendrųjų statybos darbų vadovas, betonuotojas,
darbininkas, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje,
darbuotojai jūros gėrybių perdirbimo ceche, elektromontuotojai, gydytojas odontologas, konsultantas
kasininkas, konsultantas pardavėjas, melžėjas,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo
turto administratorius (-ė), nekilnojamojo turto
agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto vadovas
(-ė), nekvalifikuotas statybų darbininkas, NT administratorė, -ius, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas
konsultantas, paslaugų pardavimo vadybininkas,
sandėlininkė - apskaitininkė, siuvėja, sukirpėja,
paralono pjovėjas, aptraukėjas, siuvėjas, stalius
(baldžius), stogdengys, sunkvežimio vairuotojas,
suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas,
tarptautinių pervežimų vairuotojas, tarptautinių
reisų vairuotojas, vadybininkė, vairuotojas - ekspeditorius CE kat., vairuotojas CE kat., vairuotojas
E kat., vairuotojas-ekspeditorius, vairuotojas-laborantas kontrolierius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Lenkiðkà pjaunamàjà 1 100 Lt.
Jurbarkas, tel. 8 689 74 654.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines jø
detales. Tauragës r., tel.: 8 685
26 204, 8 639 07 345.
Nuoþulnøjá mëðlo transporterá,
mëðlo kratytuvà, 7 tonø. Tel. 8
601 79 917.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8 657
96 952.
Priekabà 2PTS-4. Tel. 8 617
15 920.
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-16 (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.
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.
Tràðø barstytuvà (lenkø g-bos,
600 Lt), kultivatoriø (2,05 m
ploèio, su akëèiomis, 650 Lt),
plûgà prie traktoriaus T-25 (1
vagos, 450 Lt). Kaunas, tel. 8
643 59 268.
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.
Traktoriaus T-40 arba MTZ
galinæ siaurà padangà.
Tauragë, tel. 8 677 66 107.
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.: +447 47
57 35 714, 8 630 15 777.
+Reikalingas automobilio
këbulø paruoðëjas daþymui,
visos socialinës garantijos.
Arba iðnuomojama darbo vieta. Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Reikalingas veterinarijos
specialistas smulkiøjø gyvûnø
gydyklai. Tauragë, tel. 8 686
04 765.
+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.
Automobiliø servisui reikalingas këbulø lygintojas-tampytojas. Geros darbo sàlygos.
Jurbarkas, tel. 8 687 47 491.
Garaþø bendrija siûlo darbà pirmininkui. Darbo nëra
daug. Jurbarkas, tel. 8 611
11 756.
Ieðkomas automechanikas
dirbti autoservise Jurbarke.
Tel. 8 601 78 776.
Maþosios Lietuvos Jurbarko
kraðto kultûros centrui reikalingas choreografas (-ë). Tel.
8 607 95 971.
Reikalinga melþëja ir traktorininkas. Aprûpiname gyvenamuoju plotu. Suteikiame
soc. garantijas. Tel. 8 685 30
887.
Reikalinga slaugë senyvai
gulinèiai moteriai, galinti gyventi kartu. Jurbarko r., tel. 8
652 05 748.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas dirbti Europoje.
Mokame uþ kilometrus.
Vaþiuojame ilgais atstumais.
Reikalinga patirtis. Kreitis:
UAB „ZTS“, Pramonës g. 1A,
Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.

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.

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kategorijø)
dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.
Reikalingas þmogus darbti
Vokietijoje, mokantis paruoðti automobilius daþymui. Tel.
8 643 86 243.
Reikalingas vairuotojas
(pageidautina ið Jurbarko)
Skandinavijos kryptimi.
Reisai savaitiniai. Savaitgaliai
namie. Laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 615 44 567.
TETE-A-TETE kazino ieðko
administratorës Jurbarke.
Siøsti CV: aidaglobiene@
gmail.com.

28 m. vaikinas ieðko vidaus
apdailos darbo. Tauragë, tel.
8 631 12 112.
40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus
Jurbarko rajone. Tel. 8 694
43 425.
Ieðkau vairuotojo darbo. Turi
B, C, D, E kategorijø vairuotojo 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 verti
gintarà. Tauragë, tel. 8 638
05 639.
Pensinio amþiaus moteris
ieðko bet kokio, specialybës
nereikalaujanèio darbo. Gali
dirbti valytoja, aukle, priþiûrëti senelius, slaugyti ligoná.
Tauragë, tel. 8 639 86 937.
Stogdengys, mûrininkas,
þidiniø, krosniø meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 638 49
199.

Suvirintojas, kalvis ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 689
23 080.
Vidaus apdailos meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
631 14 867.
Vidaus apdailos meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
690 58 443.
Vyras, turintis BC kategorijø
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tel. 8 654 45 100.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+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.
+Statybos apdailos darbai:
gipso dëjimas, tinkavimas,
glaistymas, daþymas, plyteliø
klijavimas ir kiti darbai.
Tauragë, tel. 8 643 07 244.
+Valo kaminus, krosnis. Tel.
8 676 52 573.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. El.
p. www.Melkerlita.lt, tel.: 8
686 83 265, 8 616 08 020.
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+Vidaus apdailos darbai:
gipso montavimas, glaistymas, daþymas, plyteliø dëjimas, langø - durø ástatymas,
grindø dëjimas, dailylenèiø
kalimas ir kt. Tel. 8 600 15
371.
Atlieku visus vidaus apdailos
darbus Jurbarko rajone. Tel.
8 600 52 680.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.
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.
MONTUOJAME VISØ
TIPØ ÞIDINIUS, ÁDËKLUS,
PRISTATOMUS KAMINUS,
PIRTIS. PERTVARØ
DAUÞYMAS. ÐILDYMO
KATILAI. SANTECHNIKOS
PASLAUGOS. Galima
iðsimokëtinai. Tel. 8 685 58
545.
Perku brandþias egles,
puðis. Moku iki 50 000 Lt
uþ 1 hektarà. Taip pat perku
iðsikirtimui apvalià medienà.
Tel. 8 646 44 279.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas, gali
bûti ðeima, apgyvendiname.
Tel. 8 606 46 462.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá ir kitus krovinius iki 12
tonø. Yra kranas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus:
dedame gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome, daþome,
dedame tinkà. Tel. 8 673 57
197.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje profesiniame gyvenime
nusimato daug
tamsių spalvų, šešėlių, audringų emocijų. Per daug
neįsismarkaukite, visgi pačiam teks srėbti prisivirtą
košę Trečiadienį žvaigždės
bus palankios verslininkams, teisininkams - nurimus audrai stos palankus metas priimti rimtus
sprendimus, imtis sudėtingų bylų, pasirašyti svarbias
sutartis. Savaitgalį karaliaus romantinės nuotaikos
- atsipalaiduokite, nereikia
su jomis kovoti.
Pirmadienį,
antradienį pasistenkite perimti
kontrolę į savo
rankas. Chaotiškai nusiteikę kolegos gali sugadinti

ateinanèiai savaitei (12-01 - 12-07)

ilgai brandintą projektą.
Galėsite būti tikras tik savo
paties nudirbtų darbų kokybe. Savaitė vidury gali trūkti
kantrybė - norėsis tiesiog
aploti visus, nevykdančius
įsipareigojimų. Penktadienį
galite sulaukti kvietimo
romantiškai pavakarieniauti
- neatmeskite jo, leiskite sau
pasidžiaugti, ypač jei kvies
mylimas žmogus.
Savaitės pradžioje galėsite
pasigirti įžvalga
- pavyks geriau
suprasti aplinkinius ar sudaryti pelningą sandėrį.
Užmegzti dalykiniai santykiai taip pat bus be galo
perspektyvūs. Nuo savaitės
vidurio dienos ims slinkti
lėtai, nuobodžiai - lauksite
savaitgalio, kuris nusimato
linksmas ir smagus.

Pirmadienį suprasite, kad atėjo
metas pokyčiams
jūsų gyvenime.
Vieni imsis naujų projektų,
kiti apsvarstys profesijos
keitimo galimybes, treti
susimąstys, ar susiejo gyvenimą su tinkamu žmogumi.
Šią savaitę pasistenkite nevaržyti vaikų - leiskite jiems
išreikšti save, išklausykite
jų nuomonę. Savaitgalį kuo
daugiau laiko praleiskite su
šeima.
Gali netikėtai
apimti švelnūs
jausmai seniai
pažįstamam
žmogui. Jei abu esate laisvi,
kodėl nepamėginus pažvelgti naujai į vienas kitą. Jei jau
esate kam įsipareigoję, gerai
pamąstykite, ar tai nėra
laikinas susižavėjimas. Gal

jums tiesiog trūksta naujų
įspūdžių? Savaitės pabaigoje laukia nauja veikla, nauji
įspūdžiai, gal netgi kelionė.
Savaitės pradžioje galite susidurti su finansiniais sunkumais,
kurie labai greit turėtų išsispręsti. Pasistenkite laikytis
kuo tvirčiau - jei susikaupsite, tikrai rasite išeitį iš bet
kokios padėties. Šią savaitę
daugiau dėmesio skirkite
sveikatai, netaupykite jos
sąskaita. Savaitgalį turite
daug šansų ištraukti laimingą bilietą.
Šią savaitę sėkmingai teiksite
psichologinę ar
finansinę paramą
- jos prireiks ne vienam jūsų
draugui. Nusimato nemažai
aktyvios kūrybinės veiklos,
naujų sutarčių, projektų. Palankus metas investicijoms.

Kryptingai eikite pasirinkta
kryptimi, tobulinkite įgūdžius.
Greičiausiai užmegsite naudingų pažinčių, pasirašysite
svarbių sutarčių. Palanku
pradėti mokytis ko naujo ar
tobulintis įprastoje srityje.
Už asmenines
klaidas teks mokėti, tačiau užgrūdinsite dvasią
ir gausite pamoką ateičiai.
Prisiimdamas naujų įsipareigojimų, neprisiimkite
atsakomybės už svetimas
klaidas. Jei netikėtai išvyksite į kelionę, galite sulaukti
likimo siurprizų.
Profesinėje
sferoje netrūks
įtampos, kovos
dėl principinių
dalykų, kuri jus užgrūdins ir
skatins pasitempti. Aktyviai
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semsitės žinių, su įkvėpimu
kibsite į naujus darbus.
Naujos pažintys praturtins
naujomis idėjomis.
Prisiminkite
- išmintis ateina nurimus aistroms. Šią savaitę
namai bus Vandeniams laikina užuovėja nuo visų vėtrų
- čia atsikvėpsite po įtemptos
dienos, rasite ramybę ir paguodą. Pailsėję permąstykite įgytą patirtį - ji pravers
jums ateityje. Kitą savaitę
pagaliau pavyks pasinerti į
mėgstamą veiklą.
Įtempta darbo
savaitė. Tačiau
privalote rasti laiko artimiesiems
- užglaistyti nesutarimus,
paguosti ar patarti. Pamėginkite gražiuoju palenkti
sutuoktinį į savo pusę - venkite pamokslų ir priekaištų.

JUOKAI
Po apþiûros ginekologas sako
merginai:
- Galite skambinti savo vyrui
ir praneðti dþiugià naujienà.
Mergina iðsigàsta:
- Að neturiu vyro...
- Na, tai paskambinkite savo
draugui ir praneðkite dþiugià
þinià...
Mergina dar labiau iðsigàsta:
- Að neturiu draugo...
Ginekologas (susinervina):
- Tai tada skambink á Vatikanà
ir praneðk apie antrà nekaltà
prasidëjimà!!!
*****
Sëdi senukas su senute ir þiûri
televizoriø. Senutë ir sako:
- Et, kaip að pasiilgau senø
laikø, kai tu mane á pasimatymus kviesdavai, o po to namo
palydëdavai.
- Taip, geri laikai buvo...
atsidûsta senukas.
-Þinai, o mes galim suvaidinti.
Tu paskambini man, ateini, lauki uþ durø ir kurnors nusivedi,
- sako senutë.
- Iðeina senis á laukà ir laukia.
Valana praëjo, dvi - senutës
kaip nëra, taip nëra. Nusprendë
senis paþiûrëti, kas nutiko.
Pareina namo, þiûri - senutë ramiausiai sau televizoriø spokso!
- Tai kà, jau pamirðai sene, kad
tave á pasimatymà kvieèiau?
O senutë taip svajingai:

47. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Poluksas. Alamakas. Asa. Akaras. “Rama”. Ara. Osakos. Manas. Opalas. Havana.
Abakas. Karosas. Krateris. Labas. Saras. Žilas. PAL. Takos. Batan. Dama. “MAN”. Degeneratas.
Trama. ITAR. Regata. Asasi. Asama. Asas.
Horizontaliai: Areka. Ar. Ra. Lasa. Asamas. Atakama. Oberonas. Oparas. Asakis. Di. Sakalas. Beta. Lakas. Žagas. Karos. Litera. Mas. Kalan. Kas. Habanera. Maras. Re. Taravos. Daga.
Sanas. Patas. Mana. Amata. Krasas. Lasas.
Pažymėtuose langeliuose: Aklatikis.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 2 Lt/0,58 Eur. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

90. 56 m. naðlys ieðko rimtos
moters rimtam gyvenimui.
Laukia skambuèiø!

- Þinai, manæs mama
neiðleido...
*****
- Tëti, kaip vadinasi ði uoga?
- Mëlynë.
- O kodël ji raudona?
- Todël, kad dar þalia.
*****
Vyras ateina á paðtà su siuntiniu. Salëje tuðèia, priëmëja
skaito laikraðtá.
- Atleiskite...
- Stokite á eilæ, - atsako darbuotoja nepakeldama akiø.
- Atleiskite, bet...
- Að jums sakau: stokite á eilæ!
Vyras uþsiplieskia ir trenkia
kumðèiu. Ði paðoka:
- Kà sau leidþiate, chame?
Tuoj policijà iðkviesiu!
- O kodël manote, kad tai að?
Aplink tiek daug þmoniø!
*****
Vyrukas skundþiasi draugui:
- Mano sûnus vis manæs
klausinëja, ið kur atsiranda
vaikai...
- Na, bet tai normalu...
- Kaip tai normalu? Jis jau trys
metai, kaip vedæs!
*****
-Teisiamasai, ar jûs
prisipaþástate padaræs
nusikaltimà?
-Ne, pone teisëjau. Po advokato kalbos að ásitikinau, kad
esu nekaltas.

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 28 D. 15 VAL. Popietė
KALĖDŲ DŽIAUGSMAS. Babrungo
seniūnijoje.
LAPKRIČIO 28 D. 16.30 VAL. Plungės
viešojoje bibliotekoje iteratūros vakaras „Ironija literatūroje: išsigelbėjimas ar apgaulė?“
LAPKRIČIO 28 D. 18 VAL. Plungės
kultūros centre filmo „Nematomas frontas“
pristatymas.
LAPKRIČIO 29 D. 10 VAL. Ekskursija
PLOKŠTINĖS TAKU.
LAPKRIČIO 29 D. 18.30 VAL. Plungės
kultūros centre humoristinis muzikinis šou
VYRAI MELUOJA GERIAU.
LAPKRIČIO 30 D. 14 VAL. Grumblių
mokyklos salėje Stalgėnų kultūros centro
spektaklis komedija LIGONINĖ.
GRUODŽIO 3 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre Romo Dambrausko naujausio albumo ANAPUS TYLOS pristatymo koncertas.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 28 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Domino“ teatro spektaklis
„Žirklės“.
LAPKRIČIO 29 D. 15 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Rudens mozaika 2014“
baigiamasis koncertas.
LAPKRIČIO 30 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre vakaronė. Groja „Miestas“.
GRUODŽIO 3 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre miniatiūrų komedija „Abstinento
pagirios“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 28 D. 16 VAL. Lazdijų kultūros centre AUKSINIS FENIKSAS.
LAPKRIČIO 29 D. 13 VAL. Kėdainių kultūros centre Kėdainių rajono seniūnijų Kultūros ir meno dienų baigiamasis koncertas.
LAPKRIČIO 30 D. 14 VAL. Vilainių
skyriuje (Parko g. 6, Vilainiai) Koncertas
„VILAINIAI – vilainiečiams.
GRUODŽIO 4 D. 18 VAL. Kėdainių kultūros centre Ingos Valinskienės ir grupės ALIBI
gyvo garso koncertas.
KRETINGOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 29 D. 16 VAL. Kretingos
kultūros centre rajono Garbės pilietės, choreografės, Lietuvos dainų švenčių vyriausiosios
baletmeisterės Sofijos Ligijos Vaičiulėnienės
90-osioms gimimo metinėms, skirtas vakaras
- koncertas „Su šokiu per gyvenimą...”.
LAPKRIČIO 30 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM PER 40.
GRUODŽIO 3 D. 18.30 VAL. Kretingos
kultūros centre humoro grupės „Ambrozija“
ir Pauliaus Stalionio koncertas.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 29 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas “Raudonkepuraitė” (rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams
nuo 3 m.
LAPKRIČIO 29 D. 14.30 VAL. Klaipėdos lėlių teatre O. Milašiaus pasaka pagal
lietuvių liaudies kūrybą „Auksaplaukis ir
žvaigžduolė“ (rež. Karolina Jurkštaitė).
Vaikams nuo 4 m.
LAPKRIČIO 29 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas „Arbatėlė“

(rež. Karolina Jurkštaitė). Vaikams nuo 3 m.
LAPKRIČIO 30 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Arbatėlė“ (rež.
Karolina Jurkštaitė). Vaikams nuo 3 m.
PALANGOJE
LAPKRIČIO 29 D. Palangos centrinė miesto
aikštėje Kalėdinės eglės įžiebimo ir Kalėdų
Šviesos miesto šventė.
LAPKRIČIO 29 D. 10-13 VAL. Dovanų
meistarnė. Riešinės. Tradicinės tekstilės
mokymo centras Vasario 16-osios g. 6 (2 a.),
Palanga.
LAPKRIČIO 29 D. 17 VAL. Kalėdinių
atvirukų parodos atidarymas. Dailės salonas
„Mostas“, Vytauto g. 61.
LAPKRIČIO 30 D. 16 VAL. Vytauto Kuso
kalėdinių atvirukų paroda. Kavinė-galerija
„Liepa“, Sodų g. 14B.
LAPKRIČIO 30 D. 15-17 VAL. Atviros
Kalėdų Senelio namuko durys. Vytauto g.
19, Palanga.
GRUODŽIO 1 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Dirbiniai iš šiaudelių. Tradicinės
tekstilės mokymo centras Vasario 16-osios g.
6 (2 a.), Palanga.
GRUODŽIO 2 D. 17-20 VAL. Dovanų meistarnė. Karpiniai. Tradicinės tekstilės mokymo
centras Vasario 16-osios g. 6 (2 a.), Palanga.
GRUODŽIO 3 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Skiautiniai. Tradicinės tekstilės
mokymo centras Vasario 16-osios g. 6 (2 a.),
Palanga.
GRUODŽIO 4 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Veltinio žaislai. Tradicinės tekstilės
mokymo centras Vasario 16-osios g. 6 (2 a.),
Palanga.
GRUODŽIO 4 D. IKI SAUSIO 6 D. Paroda
„Pasaka be galo“. Palangos viešoji biblioteka
(vaikų biblioteka) Vytauto g. 61, Palanga.
KAUNE
LAPKRIČIO 28 D. 18 VAL. VDU Muzikos akademijos prof. V. Prudnikovo dainavimo klasės studentų koncertas Kauno
Šv.Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje.
LAPKRIČIO 29 D. 17.30 VAL. Kalėdų eglutės įžiebimas „Debesų taku” Kauno Rotušės
aikštėje. Edgaro Lubio, Liepos Mondeikaitės,
Danguolės Beinarytės Kauno burgudiškojo
choro, KTU akademinio choro „Jaunystė“
koncertai, fakyrų bei kojūkininkų pasirodymai
, dalyvaus pats Kalėdų senelis.
GRUODŽIO 1 D. 17 VAL. edukacinė paroda
„Laiškai žmonėms ir apie žmones“ atidaroma
Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).
GRUODŽIO 3 D. 17 VAL. Šv. Pranciškaus
Ksavero šventė. Šv. Mišiose – premjera! Kompozitoriaus Raimundo Martinkėno „Mišios šv.
Pranciškaus Ksavero garbei“.
GRUODŽIO 3 D. 18 VAL. ciklo „Kitokios
muzikos link“ renginys „Biblijos muzika: motyvai ir atradimai“ Kauno menininkų namuose,
V. Putvinskio 56.
GRUODŽIO 3 D. 18.30 VAL. Lietuvos kurčiųjų menininkų parodos atidarymas Kauno
Jėzuitų gimnazijoje.
RASEINIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 28 D. 18 VAL. Gruzdiškės
kultūros centre padėkos vakaras.
LAPKRIČIO 28 D. iki GRUODŽIO 12 D.

Pramedžiavos kultūros centre auksarankių rankdarbių mėgėjų darbų paroda.
LAPKRIČIO 29 D. Širvintų kultūros centre respublikinis šokių kolektyvų sambūris
„Iš aplinkui“. Dalyvauja šokių kolektyvas
„Gynevė“.
LAPKRIČIO 29 D. 12.30 VAL. Paliepių
kultūros centre Radži ir B. Dambrauskaitės
koncertas.
LAPKRIČIO 29 D. 14 VAL. Ariogalos
kultūros centre renginys, skirtas Tarptautinei
neįgaliųjų dienai „Aš kaip ir tu“.
LAPKRIČIO 29 D. 15.30 VAL. Pramedžiavos kultūros centre Radži ir B. Dambrauskaitės koncertas.
LAPKRIČIO 30 D. 14 VAL. Plikių kultūros centre jaunimo adventinė popietė.
JURBARKE IR RAJONE
LAPKRIČIO 29 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras
vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
GRUODŽIO 3 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre Kino filmas „Lošėjas“
TAURAGĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 28 D. 14.30 VAL. Taurų
kultūros namuose šventinė popietė „Padainuokim ir pašokim kartu“.
LAPKRIČIO 28 D. 19.30 VAL. Adakavo
bendruomenės namuose tradicinė vakaronė
„Po savo stogu visaip patogu“.
LAPKRIČIO 29 D. 12 VAL. Eidintų kaimo
bibliotekoje popietė, skirta Salomėjos Nėries
110-osioms gimimo metinėms paminėti.
LAPKRIČIO 29 D. 12 VAL. Norkaičių
tradicinių amatų ir etnokultūros centre koncertas „Pasitikime Advento metą...“
LAPKRIČIO 29 D. 13 VAL. Eičių kultūros
namuose tradicinė senolių šventė „Sidabrinė
gija“.
LAPKRIČIO 29 D. 14 VAL. Lauksargių
kultūros namuose Artūro Orlausko koncertas.
LAPKRIČIO 29 D. 18 VAL. Batakių kultūros namuose Artūro Orlausko koncertas.
LAPKRIČIO 30 D. 12 VAL. Sartininkų
kultūros namuose Artūro Orlausko koncertas.
LAPKRIČIO 30 D. 14 VAL. Lomių kultūros namuose pavakarojimas prieš Adventą
„Pajuskime vienas kito artumą ir šilumą“.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LAPKRIČIO 27 D. 18 VAL. Šakių kultūros centre vokalinių ansamblių ir solistų
šventė „Zanavykų balsai“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 28 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre agronomų vakaronė.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 3 D. 20 VAL. Marijampolės
kultūros centre Mariaus Jampolskio ir Irūnos
jubiliejinis koncertas.
GRUODŽIO 4 D. 18 VAL. Marijampolės
kultūros centre IDIOTEATRO | PREMJERA! Komedija „Po 20 metų“.

LAPKRIČIO MĖN. REPERTUARAS
VALSTYBINIO VILNIAUS MAŽOJO TEATRO
GASTROLĖS
30 d. sekmadienis 18 val.
Premjera! Pirmą kartą Šiauliuose! Koncertas „14 STYGŲ”.
Dalyvauja: Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Viktorija Čepinskienė (smuikas), Sergej Krinicin (gitara).
Bilietai: 40 Lt (11.58 €), 30 Lt (8.69 €).
GRUODŽIO MĖN.
7 d. sekmadienis 18 val.
NUMATOMA PREMJERA! ŽAIDIMO PABAIGA. Vienos
dalies absurdo drama pagal Samuelio Beketo pjesę „Baigmė“.
Režisierius Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 40 Lt (11.58 €), 30 Lt (8.69 €).
11 d. ketvirtadienis 16 val.
Senjorų diena! Visiems senjorams bilietai tik – 10 Lt (2.90 €).
Bertolt Brecht PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS. Dviejų dalių liaudies komedija. Režisierius Algimantas
Pociūnas.
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
29 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Sveikas, Čarli!“
2 dalių vodevilis ir šokio spektaklis.
Bilieto kaina – 32 Lt (9,27 €).
30 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Verpalų pasakos“.
1 veiksmo muzikinė pasaka vaikams pagal klasikines
lopšines.
Bilieto kaina – 15 Lt (4,34 €).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

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

2014 LAPKRITIS
Lapkričio 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

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2014 M. LAPKRITIS
28 D. 10 VAL. UAB „Pačiolis“ seminaras (konferencijų
salė).
29 D. Eglės įžiebimo šventė.
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.
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Gruodžio 31 d.
18 val.

Pats nuostabiausias
metų laikas
Programoje:
Joseph Haydn,
Eddie Pola &
George Wyle,
Cole Porte
ir kt.

20

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

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

Sutaupote 30 Lt/8,69 Eur
E
baritonas,
Ira
JAV
Spaulding

Miriam violončelė, Heigo
Prandi Italija Rosin

perkusija,
Estija

Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovas Mindaugas Bačkus
Klaipėdos choras „Aukuras“
Meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas

GLOBĖJAS

Bilietai –
70 Lt (20,27 Eur),
100 Lt (28,96 Eur)

PARTNERIS

INFORMACINIS RĖMĖJAS

Klaipėdos koncertų salės
kasos tel. (8 46) 410566

w w w . k o n c e r t u s a l e . l t

