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KOVO 15 – oji
Pasaulinė vartotojų
teisių diena
Kovo 15-oji yra
paskelbta Pasauline vartotojų teisių
diena. Europos
Sąjungoje (ES) ši
diena vadinama
Europos vartotojų
diena. Pirmą kartą
Pasaulinė vartotojų teisių diena
paminėta 1983 m.
kovo 15 d. Šią dieną vartotojų gynimo organizacijos visame pasaulyje organizuoja renginius, kuriais siekiama
informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo būdus;
atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių pažeidimus, paskatinti visuomenę aktyviai įsitraukti į vartotojus
ginančių organizacijų veiklą.
Pirmą kartą Pasaulinė vartotojų teisių diena paminėta
1983 m. kovo 15 d. Šią dieną vartotojų gynimo organizacijos visame pasaulyje organizuoja renginius, kuriais
siekiama informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo
būdus, atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių
pažeidimus bei paskatinti visuomenę aktyviai įsitraukti į
vartotojus ginančių organizacijų veiklą.
Asociacija Vartotojų teisių gynimo centras buvo įsteigtas
2000 metais. Centras yra nevyriausybinė organizacija,
kuri užsiima vartotojų teisių gynimu visoje Lietuvoje.
Centras atstovauja vartotojų interesus Nacionalinės
vartotojų teisių apsaugos tarybos (prie LR Teisingumo
ministerijos) nuolat veikiančioje komisijoje bei Vilniaus
miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų visuomeninėje
komisijoje. Centras teikia savo pasiūlymus dėl naujų
vartotojų teises bei pardavėjų ir paslaugų teikėjų pareigas
reglamentuojančių teisės aktų projektų, informuoja vartotojus kaip silpnesnę sutarties šalį telefonu per televiziją
radiją bei spaudą. Į Centrą kreipiasi vartotojai ieškantys
teisinės pagalbos. Dažnai su Centro specialistų pagalba
pavyksta be teismų išspręsti tarp vartotojo ir pardavėjo
ar paslaugos teikėjo iškilusius ginčus. Kai iškilusio ginčo taikiu būdu išspręsti nepavyksta Centro specialistai
padeda vartotojams pasiruošti teisminiam procesui bei
konsultuoja teismo proceso eigoje.
Vartotojų teisių gynimo centras
V.Mykolaičio-Putino g. 5-201kab.
Telefonas Tel. 8 671 63857 www.vartotojucentras.lt
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LIETUVOJE

D. Grybauskaitė: Z. Vaigauskui
laikas trauktis
Prezidentė Dalia Grybauskaitė atvirai siūlo keisti Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) vadovybę.
Tokią poziciją šalies vadovė išdėstė ketvirtadienį, atidavusi savo balsą
išankstiniame balsavime Vilniaus mero rinkimų antrajame ture.
„Pažeidimų daugėja, reakcija VRK yra pavėluota, o kartais matome,
kad ir iš viso nėra. Taigi manyčiau, kad tiek man reikės, įstatymų leidybos prasme, tiek, manyčiau, ir Seimui reikia galvoti apie galbūt net ir
VRK ir jos vadovybės atnaujinimą prieš 2016 m. rinkimus. (…) Deja,
VRK kokybė net, sakyčiau, prastėja, o ne gerėja“, - žurnalistams teigė
D. Grybauskaitė.

Kovo 11-ąją Lietuvai prisiekė 300
šaulių
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną iškilmingai prisiekė daugiau
nei 300 naujų šaulių.
Priesaikos ceremonija
vyko ant Gedimino kalno
sostinėje bei kituose miestuose visoje Lietuvoje, trečiadienį pranešė Lietuvos
šaulių sąjunga.
Tarp naujokų, kurie davė šaulio priesaiką, yra įvairaus amžiaus ir
profesijų atstovų, tarp jų – ir krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.
Lietuvos šaulių sąjunga yra savanoriška pilietinio ugdymo ir pilietinės
savigynos visuomeninė organizacija, kuri dabar vienija daugiau kaip 8
tūkst. narių. Pernai į sąjungos gretas įstojo maždaug tūkstantis piliečių.

Tūkstančiai žmonių minėjo
nepriklausomybės 25-metį
Tūkstančiai žmonių trečiadienį Vilniuje dalyvavo šventinėje eisenoje, minėdami Nepriklausomybės atkūrimo
25-ąsias metines.
Po iškilmingos
Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremonijos, daugiau
kaip 4 tūkst. žmonių, lydimi karinio orkestro, Gedimino prospektu žygiavo nuo Seimo
iki Katedros aikštės.
Daugelis eisenos dalyvių buvo pasipuošę tautine simbolika. Minioje
buvo ne tik Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių, Ukrainos, Lenkijos vėliavos.
Eisenoje dalyvavo ir kelios dešimtys Lietuvos lenkų. Su lenkiškomis,
lietuviškomis, LDK vėliavomis ir plakatu „Laisvė=Wolność“ rankose jie
žygiavo Gedimino prospektu.
Prieš eiseną surengtame iškilmingame minėjime šalies vadovai teigė,
kad vienybė šiuo metu yra ypač svarbi.

Laukiantiems didesnių algų – gera
naujiena iš A. Butkevičiaus
Premjeras sako, kad minimalią algą (MMA) šių metų pabaigoje būtų
galima dar kartą didinti, jeigu leis šalies ekonominė situacija. Pasak
Algirdo Butkevičiaus, atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę padėtį, tvirtai
to žadėti negalima. Tačiau anksčiau šią savaitę premjeras žadėjo, kad
minimali alga šiemet bus didinama 2 kartus.
„Galiu pasakyti, kad nuo liepos 1 dienos tikrai minimali mėnesinė alga
bus didinama, nes tai numatyta jau šių metų biudžeto įstatyme ir šita suma
jau yra įtraukta. Yra pasiūlymas politinėje taryboje, kad dar kartą didinti
šių metų pabaigoje. Tikrai elgsimės labai atsakingai ir jeigu matysime,
kad mūsų valstybės finansinės galimybės tai leidžia daryti, tikrai tą darysime“, - Žinių radijui ketvirtadienį teigė A.Butkevičius.

Bendrųjų gebėjimų testą jau išlaikė
10 tūkst. norinčiųjų tapti
tarnautojais
Pirmadienį Valstybės tarnybos departamento organizuojamą bendrųjų
gebėjimų testą išlaikė 10-tūkstantasis pretendentas į valstybės tarnautojus.
Šį testą nuo 2013 m. birželio 1 d. privalo išlaikyti visi, norintieji tapti
valstybės tarnautojais. Jį išlaiko 79 proc. visų laikančiųjų.
Bendrųjų gebėjimų testo metu tikrinamas kandidatų į valstybės tarnautojus loginis mąstymas, gebėjimas sisteminti informaciją, taikyti įgytas
žinias konkrečiose situacijose, pastebėti dėsningumus ir jais remiantis
priimti sprendimą. Šiuo testu siekiama atrinkti į valstybės tarnybą būtiniausių gebėjimų turinčius kandidatus bei užtikrinti atrankos skaidrumą,
objektyvumą ir vienodas sąlygas visiems pretendentams.
Šaltinis: Delfi.lt

2015 M. BUS TĘSIAMI VELIUONOS
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ
BAŽNYČIOS TVARKYBOS DARBAI
Jurbarko rajone toliau bus tęsiami Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pamatų ir fasadų
tvarkybos darbų projekto tikslinimo I ir II etapo darbai.
Bažnyčia iš Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų pagal Lietuvos Respublikos ir Šv.
Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programos gavo 63 137 eurus, o iš
Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 programos dar 101
367 eurus. Prie tvarkybos darbų dalinio finansavimo prisidės Jurbarko rajono savivaldybės administracija. Pinigai
skiriami iš Kultūros ir sporto veiklų plėtros programų kultūros paveldui saugoti, remontuoti skirtos eilutės.
Darbai Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios teritorijoje numatomi pradėti esant tinkamoms
oro sąlygoms 2015 m. kovo 9 d.

TAURAGĖ

ŠAUKŠTU ARDĖ AREŠTINĖS SIENĄ
Sekmadienio rytą, apie 9.20 val., Tauragės apskrities vyriausiame policijos
komisariate areštinėje, atliekant patikrinimą vienoje kameroje pastebėta praardyta mūrinė siena. Kameroje buvo trys suimtieji – 19, 21 ir 24 metų vyrai.
Vienas jų įtariamas plėšimu, kitas turto prievartavimu, trečias už grotų pateko
dėl nepagarbos teismui.
Policija informavo, kad mūrinė lauko siena buvo ardoma šaukštu. Pareigūnams apžiūrėjus kamerą sienoje, po plakatu, žiojėjo didelė – 40 cm ilgio ir tiek
pat aukščio dydžio skylė. „Statybines atliekas“ suimtieji slėpė savo spintelėse.
Pirminiais duomenimis, sieną ardė vienas – 21 metų suimtasis. Jaunas vyras
tokiu pat būtu iš areštinės bandė pasprukti ir prieš dvi savaites. Arba taip darbavosi neturėdamas, ką veikti. Tuokart kameros siena buvo išardyta geležine lovos dalimi.
Po incidento suimtieji išskirstyti į atskiras kameras, o dėl to kas įvyko pradėtas ikiteisminis tyrimas.

ŠILALĖ

SPECIALIZUOTOS PAGALBOS TEIKIMAS
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje vyko apskrito stalo
diskusija „Specializuotos pagalbos teikimas priklausomybę nuo alkoholio turintiems
asmenims bei jų šeimos nariams.“ Diskusiją organizavo Anoniminių alkoholikų
klubas „Šilalės šilas“ ir Visuomenės sveikatos biuras. Diskusijoje dalyvavo įvairių
sričių specialistai – psichologė J. Gedeikienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos skyriaus, Probacijos tarnybos atstovai. Taip pat susirinko rajono
socialiniai darbuotojai bei psichologai.
Diskusijoje buvo aptarta priklausomybių situacija Šilalės rajone. Supažindinta
su įstaigomis ar organizacijomis teikiančiomis pagalbą priklausomybę turintiems asmenims. Diskusiją pradėjo
Anoniminių alkoholikų „Šilalės šilas“ pirmininkas Vytautas Ruzgys. Jis pristatė anoniminių alkoholikų draugiją ir jos
vykdomą veiklą Šilalės rajone. Aptarė bendradarbiavimo klausimus ir galimybes, pabrėžė konfidencialumo svarbą,
supažindino su pagrindinėmis problemomis vedant grupinius užsiėmimus priklausomybę turintiems asmenims ir
jų artimiesiems. Pastebėta, jog asmuo, kuris nustoja lankyti anoniminių alkoholikų užsiėmimus 100 proc., po trijų
savaičių pradeda vartoti alkoholį.
Kiekvieną trečiadienį ir sekmadienį 19.00 val. Visuomenės sveikatos biuro salėje, adresu – Vytauto Didžiojo g. 17,
Šilalė (III a.) vyksta anoniminių alkoholikų susirinkimai, į kuriuos renkasi ir jų artimieji.
Dėl pagalbos ir išsamesnės informacijos galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Šilalės anoniminių alkoholikų klubas „Šilalės šilas“ +370 687 12833.

ŠILUTĖ

PRASIDEDA KONKURSAS „SPORTUOJANTI
BENDRUOMENĖ“
Kūno kultūros ir sporto departamentas skelbia projektų finansavimo konkursą
„Sportuojanti bendruomenė“, kuriuo siekiama paskatinti vietos gyventojų fizinį
aktyvumą, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, o kartu stiprinti bendruomeniškumą. Projektams finansuoti skirta 58,2 tūkst. eurų, tačiau vieno projekto
vertė negali viršyti 2 tūkst. eurų. Paraiškos bus priimamos visą mėnesį – nuo
kovo 1 d. iki balandžio 1 dienos. Laimėtojai bus paskelbti po kelių savaičių.
Projekte gali dalyvauti visos įregistruotos bendruomeninės organizacijos
(asociacijos), kurios įsteigtos tenkinti bendruosius vietos gyventojų interesus
(įskaitant ir sporto bei fizinio aktyvumo) ir kurios šiems metams iš departamentui skirtų biudžeto asignavimų (išskyrus Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondą) nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. Konkurso lėšomis galima įsigyti smulkaus sportinio inventoriaus
(iki 500 Eur), naudojamo projekto metu ir jam pasibaigus, apmokėti už patalpų nuomą, trenerio darbą, transportą,
apdovanojimus ir kt. Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas galima rasti www.kksd.lt skiltyje „Kūno kultūraFinansavimo konkursai“.

ŠAKIAI

RENOVACIJOS NAUDA VIS LABIAU MATOMA
Daugiabučių namų, kuriuose vyksta atnaujinimo (modernizavimo) darbai,
per 2015 m. vasario mėnesį sunaudoto šilumos kiekio palyginamieji duomenys
rodo, kad renovacija jau yra naudinga visiems atnaujinamiems namams. Remtasi
UAB „Šakių šilumos tinklai“ viešai pateikiama informacija. Tiek naudingam
kvadratiniam metrui tenkančių kilovatvalandžių, tiek piniginės išraiškos skaičiai
yra apytikriai. UAB „Šakių komunalinis ūkis“ įvertinęs 2015 m. vasario mėnesio butų šildymo duomenis, dar kartą patvirtino: renovacija tiesiogiai sąlygoja
mažesnius kaštus butų šildymui. Netgi turint omeny tai, kad daugiausia darbų
atlikta Vytauto g. 21 name, o kitur, ypač V.Kudirkos g. 70 name (net nepradėti
išorės sienų šiltinimo darbai) dar daug ką nuveikti likę, ypatingai džiugina šių namų situacija. Vidutinis taupymas
visuose renovuojamuose daugiabučiuose, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, yra apie 67 proc. Reikia
nepamiršti ir tai, kad praėjusių metų vasario mėnuo vidutiniškai buvo maždaug 4,4 laipsniais šiltesnis. Tad didesniam
aiškumui dar atliktas ir palyginimas su šalimais esančiais panašaus dydžio ir konstrukcijos daugiabučiais namais,
kuriuose renovacijos procesai nevyksta ir nevyks artimiausiu metu.
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VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS
GIMNAZIJOJE „GROŽIO POPIETĖ“
Kovo 6 d. 12.00 val. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko
„Grožio popietė“. Apie kūno ir sielos harmoniją pasakojo mados, stiliaus ir
makiažo specialistai.
Viena iš viešnių, mados režisierė, asmeninė stilistė Miglė Kazėnaitė, susitikime kalbėjo apie tai, kaip išvengti stiliaus klaidų, kaip tinkamai derinti
įvairius audinių atspalvius, pasirinkti aksesuarus, taip pat trumpai pristatė
mados istoriją.
Makiažo paslaptimis dalinosi kosmetikė - visažistė Greta Girdžiūtė. Mokiniams buvo aiškinama, kokias veido priežiūros ir makiažo priemones turėtų
rinktis jaunimas ir, kaip tinkamai jas naudoti, kad veido oda būtų apsaugota nuo pašalinio aplinkos poveikio, atrodytų
natūrali bei skaisti.
Naudingus patarimus apie stilių, etiketą, tinkamas manieras, bendravimo kultūrą išsakė žymusis stilistas ir floristas
Mantas Petruškevičius.

KAUNAS

KAUNE KELEIVIUS VEŽIOS REKORDINIO ILGIO
AUTOBUSAS
Antradienį į Kauno miesto gatves išrieda ilgiausias autobusas, koks dar nevažinėja nei Lietuvos, nei Baltijos šalių
miestų gatvėmis.
Olandijoje pagaminto autobuso „Van Hool AGG300“ ilgis
– 24, 785 m. Autobusas gali vežti 160 keleivių, jame yra 48
sėdimos vietos. Didžiausia leistina autobuso masė – 27 210
kg. Autobusas su dviem priekabomis, turi 4 ašis, yra 4 durys.
Vairuotojo kabina ir keleivių salonas apšildomas šaltuoju
metų laiku, o šiltuoju vėdinamas įrengtais oro kondicionieriais. Autobusai nėra nauji, jie pagaminti 2002 metais.
Bendrovė „Kauno autobusai“ keturis tokius autobusus įsigijo už savo lėšas. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Kęstučio Derliūno, vienas naudotas, bet labai geros būklės autobusas bendrovei kainavo 14 kartų pigiau nei
būtų kainavęs naujas.
Šiais autobusais planuojama vežti keleivius populiariausiu ir labiausiai apkrautu 37-uoju autobuso maršrutu.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDĄ ŠIAIS METAIS APLANKYS NAUJA
KRUIZINĖ LINIJA
Šiandien pasirašyta sutartis tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcijos dėl dalyvavimo tarptautinės asociacijos „Baltijos kruizai“ veikloje. Šioje asociacijoje miestas ir uostas kartu dalyvauja nebe
pirmus metus.
Šiais metais Klaipėdoje kruizinis sezonas prasidės gegužės 4 dieną, jį atidarys
su Italijos vėliava plaukiojantis kruizinis laineris „AIDA cara“ (ilgis – 193,34 m.).
Simboliška, kad tas pats laivas turėtų ir apvainikuoti kruizinį sezoną. Ši vokiečių
linija Klaipėdą aplanko pirmą kartą.
Šiais metais Klaipėdoje lankysis ir laivas rekordininkas – ilgiausias laivas per visą uosto istoriją „Celebrity Eclipse“
(ilgis – 317 m.). Jis į Klaipėdą užsuks birželio 9 d.

ŠIAULIAI

ŠIAULIEČIAI PAKVIESTI Į FESTIVALĮ LENKIJOJE
Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas priėmė svečius iš Lenkijos.
Slupsko miesto atstovai pakvietė Savivaldybės vadovą į tradicinį Baltijos
miestų sąjungos valdybos posėdį. Šiaulių miesto atstovai taip pat kviečiami
dalyvauti kelias dienas vyksiančiame didžiuliame renginyje ir varžytis
barbekiu čempionate, roko muzikos festivalyje-konkurse, motokroso
varžybose.
Baltijos šalių miestų sąjungos valdybos posėdis Slupsko apylinkėse vyks
birželio 11–14 dienomis. Miestų vadovai rinksis diskutuoti dėl Baltijos
regiono strategijos, aptars aplinkosaugos, ekonomikos, urbanistikos,
kultūros, sporto ir kitų sričių aktualijas. Šimtą šešis miestus vienijančios
sąjungos atstovų susitikimą pagyvins net trys pramoginiai reginiai.
Komandos varžysis dėl prizų įspūdingame grilio kepsnių (reikėtų suvienodinti, jei kalbama apie tą patį renginį:
barbekiu arba grilio čempionate, kuris, anot organizatorių, šiemet gali tapti didžiausiu tokio tipo renginiu pasaulyje.
Šiaulių miesto komandos taip pat kviečiamos registruotis ir dalyvauti.

PLUNGĖ

PLUNGIŠKIAI RAGINAMI PASIRYŽTI GRAŽIAM
POELGIUI – TAPTI GLOBĖJAIS
„Kiekvienam vaikui reikia šeimos“,- šitaip pavadinta diskusija
organizuota savivaldybėje. Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vyriausioji
specialistė Birutė Valiūnienė apgailestavo, jog net artimi giminės
ne visada nori globoti likimo nuskriaustą mažylį, tad ko norėti
iš svetimų. „Tūpčiojame vietoje“, – apie tai, jog kasmet panašus vaikų skaičius gyvena tiek pas globėjus, tiek vaikų globos namuose, kalbėjo globos ir rūpybos srityje dirbanti
specialistė.
Globėjų rengimo programos mokymai susideda iš 10 susitikimų po 3 valandas. Mokymai globėjams skirti tam,
kad globa nežlugtų, kad būtų tinkamai įvertintas žmogaus ryžtas priimti svetimą vaiką. Neretai skeptiškai į šią
programą žiūrintys globėjai po mokymų darbuotojoms padėkoja. Žinoma, jei globėjas nesusitvarko su pareigomis,
jis yra nušalinamas teismo sprendimu. Bet tokių atvejų buvo tik pora, jau prieš keletą metų. Kaip gyvena vaikai
globojamose šeimose, tikrina VTAS darbuotojai maždaug 3–4 kartus per metus. Apie pastebėtas problemas globėjų
šeimose bet kada raginami pranešti pedagogai, seniūnijų darbuotojai ar kaimynai, bet tokių dalykų būna labai retai.
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PASAULYJE

JAV paskelbė naujas sankcijas
Rusijai
JAV finansų departamentas
trečiadienį paskelbė 14 asmenų ir dviejų organizacijų,
kurių atžvilgiu bus imtasi
naujų sankcijų, sąrašą, praneša
„Interfax“.
Į sąrašą įtraukti Rusijos nacionalinis komercinis bankas
(RNKB) ir Eurazijos jaunimo
sąjunga.
Be to, sankcijos bus taikomos buvusiam Ukrainos premjerui Nikolajui
Azarovui ir vadinamosios Donecko liaudies respublikos centrinės rinkimų komisijos vadovui Romanui Liaginui.
Į šį sąrašą įtrauktiems asmenims uždrausta įvažiuoti į JAV, jų aktyvai
bus užblokuoti.

Iš NATO vadovo lūpų – kaltinimai
Rusijai
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį pareiškė,
kad Rusija tebeginkluoja ir tebemoko maištininkų pajėgas Ukrainos rytuose; jis paragino Maskvą laikytis paliaubų sąlygų – visiškai pasitraukti
iš konflikto.
Per spaudos konferenciją paklaustas apie JAV diplomatų pranešimus, kad Rusijos tankai pastarosiomis dienomis įvažiavo į Ukrainą,
J.Stoltenbergas nesiėmė jų komentuoti, bet pasakė: „Mes.. vis dar matome
Rusijos buvimą ir stiprią paramą separatistams Ukrainos rytuose. Mes
matome, kad tiekiama įranga, pajėgos ir (teikiamas) apmokymas. Taigi,
Rusija tebėra Ukrainos rytuose“.
Rusija turi teisę dislokuoti branduolinius ginklus Kryme, kurį Maskva
aneksavo praeitais metais, trečiadienį pareiškė vienas Užsienio reikalų
ministerijos pareigūnas, pridūręs, kad jam kol kas nežinoma, ar planuojamas toks žingsnis nuo Ukrainos atplėštoje teritorijoje.

Ragina kurti Europos kariuomenę
Europos Komisijos vadovas
Jeanas Claude‘as Junckeris
sekmadienį pareiškė, kad
didėjant agresijai iš Rusijos,
ES turėtų sukurti savo kariuomenę, praneša „EUbusiness“.
Jo manymu, tai padėtų susigrumti su naujomis grėsmėmis už bloko ribų ir apginti
Europos vertybes.
„Ši Europos armija nebūtų panaudota tuoj pat, tačiau ji perduotų Rusijai
žinutę, kad mes esame pasiryžę ginti savo vertybes. Kariuomenė padėtų
mums sukurti bendrąją užsienio ir saugumo politiką“,- kalbėjo buvęs
Liuksemburgo premjeras.

Indijoje ir Nepale aktyvistai mini
Tibeto sukilimo metines
Riaušių policininkai antradienį tempė į autobusus tibetiečius protestuotojus, mėginusius šturmuoti Kinijos ambasadą Delyje, minint 1959-aisiais
Tibete surengto nesėkmingo sukilimo prieš Pekino valdymą metines.
Aktyvistai, tarp jų dėvintys juodas kaukes, apnuoginę krūtines ir ant
skruostų arba kūnų išsipiešę Tibeto vėliavas, skandavo šūkius už savo
regiono nepriklausomybę ir išskleidė transparantus su Kiniją smerkiančiais užrašais. Policija didžiąją dalį jų sulaikė.
Buvo sulaikyto beveik visi iš maždaug 100 demonstrantų, tarp kurių
buvo moterų aktyvisčių, nurodė policija.
Šis protestas buvo surengtas minint Tibeto sukilimo 56-ąsias metines.

Sučiupto narkotikų barono ranča
ir slaptavietė kalnuose iš arti
Praėjusią savaitę savo rančoje kalnuose Mičoakano valstijoje surastas
ieškomiausias narkotikų baronas Servando „La Kuča“ Gomesas. Po kelių
mėnesių darbo federalinė policija sučiupo Gomezsą ir kelis jo parankinius
rančoje Mičoakano valstijos sostinėje Morelijoje. Apsieita be šūvių.
Policija sraigtasparniu nuskraidino žurnalistus į rančą „La Kuča“, kur
slapstėsi Gomesas.
Vieną kareivį nusiuntė į trobelę su satelitine antena ir stebėjimo kamera,
per kurią Gomesas stebėdavo rančą. Kukliai atrodančioje rančioje buvo ir
ūkiniai pastatai, juose liko tik keli galvijai. Teisėsaugininkai papasakojo
žurnalistams, kad ginkluoti vyrai slapstėsi kalnuose ir saugojo Gomesą.
Manoma, kad Gomesas pabėgo iš rančos pernai rugsėjį ir susirado kitą
slaptavietę. Jis pabėgo į teritoriją kalnuose tarp dviejų savivaldybių, kur
buvo gimęs. Kelias savaites jis slapstėsi oloje ant upės kranto.
Toje oloje nusikaltėliai kankindavo priešus ir laikydavo belaisvius.
Dabar geležiniai vartais priešais olą atidaryti. Tamsus žemas tunelis
veda į didesnę olą, kurioje yra šulinys. Šioje oloje slapstėsi Gomesas su
savo asmens sargybiniais.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Varškės apkepas su brokoliais
Reikės:
360 g varškės,
25g manų kruopų,
2 kiaušiniai,
100 g brokolio,
1/2 didelio svogūno,
druska, česnakinė
druska, bazilikas.
Gaminimas:
Brokolius išskaidyti
žiedynėliais ir apvirti
pasūdytame vandenyje. Manų kruopas
užpilti trupučiu vandens ir palikti, kad išbrinktų. Varškę pertrinti, išmaišyti
su kiaušinių tryniais, smulkintu svogūnu, česnakine druska ir trupučiu džiovinto baziliko. Baltymus išplakti ir įmaišyti į varškės masę. Į kepimo indą
sukrėsti pusę varškės, išdėlioti brokolių žiedynėlius ir ant viršaus užpilti
likusią dalį varškės masės. Kepti įkaitintoje orkaitėje apie 40 min.

MITYBA

Garsios gastroenterologės patarimai:
ką valgyti, jei norite atrodyti jauni ir
turėti gražią odą
Viena žymiausių Amerikos gastroenterologių dr.
Robynne Chutkan savo
knygoje „Ideali organizmo būklė“, kurią lietuvių
kalba išleido leidykla
„Sofoklis“, atskleidžia,
koks maistas gali padėti
išsaugoti gražią, švytinčią
odą neišleidžiant nė cento
brangiai kosmetikai.
Žarnyno ir odos ryšys
Nors savo gastroenterologinėje praktikoje dažniausiai matau pilvo
pūtimu besiskundžiančius pacientus, Jus galbūt nustebins, kad plaukų
slinkimas ir odos problemos taip pat yra sąrašo viršuje. Jūsų virškinimo
traktas – tarsi dirva, o plaukai ir oda – tarsi augalai: jei dirva nėra sveika,
augalai joje negalės vešliai tarpti.
Jei turite spindinčią odą ir blizgančias garbanas, greičiausiai Jums pasisekė su genais, bet taip pat Jūs turbūt valgote daug vaisių ir daržovių.
Idealu būtų valgyti ryškius visų vaivorykštės spalvų augalus.
Reikėtų pamaitinti save iš vidaus, o rezultatai bus akivaizdūs ir
išorėje. Idealios žarnyno būklės sprendimai: kaip valgyti, kad būtumėte gražesnė.
• Valgykite tamsiai žalios spalvos daržoves.
• Valgykite maistą, kuriame gausu omega-3 riebalų ir flavonoidų.
• Valgykite maistą, kuriame gausu vitamino A, karotenoidų ir sveikų
riebalų.
• Mažinkite cukraus vartojimą.
• Nesūdykite maisto.
• Venkite glitimo.
• Būkite blaivininkai.
• Ribokite pieno produktų vartojimą.
• Gerkite skysčius.
Idealios žarnyno būklės sprendimai: kaip tapti maisto žinovu
• Nenaudokite nešvarių produktų.
• Odai naudokite valgomus produktus.
• Nesistenkite būti pernelyg švarus.

AKTUALIJA

Apie ką įspėja streikuojantis
skrandis
Penkios priežastys nedelsti
Kuo gi pavojingi tokie
dispepsijos reiškiniai, kaip
raugėjimas, pykinimas ir
rėmens graužimas?
Pirmiausia tuo, kad smarkiai kenkia gyvenimo kokybei – juk niekas taip neišsekina, kaip prasta savijauta.
Antra, tai gali būti pirmieji tokios pavojingos ligos, kaip skrandžio
vėžys, požymiai.
Trečia, bet kokios skrandžio ar viršutinės žarnyno dalies problemos yra
nepageidautinas krūvis kasai, taigi blogiausiu atveju viskas gali baigtis
pankreonekrozės išsivystymu ar cukriniu diabetu.
Ketvirta: gastrito – skrandžio uždegimo – paūmėjimas gali peraugti į opą.
Ir galiausiai, penkta, rėmenį gali audrinti sfinkterių (tokių vožtuvėlių)
nepakankamumas, dėl kurio skrandžio turinys patenka atgal į stemplę
arba iš dvylikapirštės žarnos į skrandį.
Rudenį turėtumėte būti ypač atidūs savo sveikatai – būtent šiuo metų
laiku, kaip ir pavasarį, paūmėja virškinamojo trakto ligos.

JUVELYRIKOS POMĖGIS ILGAINIUI TAPO
VERSLU
Dar studijų metais juvelyrika
susidomėjusi Viktorija Orkinė (33)
nutarė sukurti savo verslą. Nors
pati baigė vadybos ir verslo administravimo studijas, o dabar dirba
nekilnojamojo turto srityje ir sako,
kad ten jai labai patinka, bet mintis
kurti papuošalus taip ir neišblėso.
Pasirinkusi gaminti prabangius aksesuarus iš aukso, sidabro, deimantų,
ji įkūrė autorinės juvelyrikos namus
„V2o“ ir nuo 2013 m. pradėjo plėtoti
savo verslą.
Kur galima išmokti juvelyro
amato?
Kaip pati prisimena, prieš maždaug
dešimt metų būdama studentė išvyko
studijuoti į Suomiją pagal „Erasmus“ mainų programą. Gyveno bendrabutyje, o kambario drauge tapo
suomė, kuri lankė juvelyrikos būrelį.
Vieną dieną ji grįžo ir pasigyrė, kokį
žiedelį pavyko pasigaminti. Taip V.
Orkinė sužinojo, kad yra specialių
būrelių, kuriuose gali mokytis juvelyrikos paslapčių.
Pirmąją parodą rengiau, kad gaučiau meno kūrėjo statusą. Tada ir
užsakymų atsirado. Jų iki tol taip pat
buvo, bet mane klientai dažniausiai
susirasdavo per pažįstamus ar rekomendacijas. V. Orkinė
Grįžusi į Lietuvą, ji pradėjo įtemptai ieškoti, kur galėtų mokytis šio
amato. Bet rasti nebuvo taip lengva. Iš pradžių apsidžiaugusi, kad
Vilniaus dailės akademijoje galima
studijuoti juvelyrikos magistrantūrą,
greitai nusivylė, mat prieš stojant
reikėjo būti baigus dizaino studijas.
Tokia idėja ją nelabai gundė, juk
vien tam, kad galėtų mokytis tai,
ką nori, turėjo dar ketverius metus
praleisti studijuodama ne tai, ko
širdis geidė.
„Tada susiradau juvelyrikos srities
profesionalą Darijų Gerliką, kuris
priimdavo kelis mokinius ir mokė
juvelyro amato. Tik manęs iš pradžių
nepriėmė, nes pas jį buvo keturios
vietos ir visos užimtos. Pažadėjo
paskambinti, jei atsilaisvins, tačiau
skambučio taip ir nesulaukiau. Po
pusės metų pamačiau jį „Sostinės
dienų“ mugėje, kurioje dalyvavo su
savo mokiniais. Įgrūdau jam savo
vizitinę kortelę ir pasiteiravau, ar
dar nėra laisvos vietos. Bet atsa-

kymas buvo neigiamas. Supratau,
kad jam patinka žmonės, kurie rodo
iniciatyvą ir tikrai nori mokytis, nes
po dviejų savaičių paskambino ir
pradėjau pas jį mokytis“, – pirmuosius žingsnius savo svajonės link
prisimena pašnekovė.
Juvelyrikos verslas perspektyvų
turi, tačiau reikia išsiskirti iš kitų
Pas savo mokytoją V. Orkinė mokėsi septynerius metus. Iš pradžių
pamokas lankydavo triskart per savaitę, vėliau įgūdžius lavino kasdien.
„Iš tikrųjų buvau pradėjusi pas jį eiti
kaip į antrą darbą. Tada pamąsčiau,
kad gal laikas ką nors daryti, o ne
tik pogrindyje sėdėti“, – pasakoja ji.
Tad 2010 m. juvelyrė užregistravo
savo prekių ženklą „V2o“, sukūrė interneto svetainę, pradėjo kelti pagamintų papuošalų nuotraukas, o 2013
m. suorganizavo pirmąją parodą,
nuo kurios ir prasidėjo oficiali verslo
pradžia. „Pirmąją parodą rengiau,
kad gaučiau meno kūrėjo statusą.
Tada ir užsakymų atsirado. Jų iki
tol taip pat buvo, bet mane klientai
dažniausiai susirasdavo per pažįstamus ar rekomendacijas“, – verslo
pradžią prisimena pašnekovė.
Pasmalsavus, ar juvelyrika yra
perspektyvi verslo niša, V. Orkinė
neslepia, kad nors perspektyvų
yra, tačiau turi pasukti galvą ir
sugalvoti, kaip galėtum išsiskirti iš
kitų: „Turi sugalvoti ką nors populiaraus, pavyzdžiui, apyrankes iš
karoliukų arba papuošalus su tam
tikra simbolika. Bet aš noriu, kad į
mano papuošalus žiūrėtų kaip į dovaną, kad tai būtų svarbaus įvykio

ar laimėjimo simbolis ir turėtų tam
tikrą reikšmę.“
Verslo pradžiai reikėtų bent 8,7
tūkst. eurų
Pašnekovės teigimu, tokio verslo
pradžiai reikėtų skirti bent 8,7 tūkst.
eurų (30 tūkst. litų). Reikia nusipirkti medžiagų, tarkime, aukso,
sidabro, būtiniausių įrankių, taip
pat susimokėti už patalpų nuomą,
mokesčius, registraciją Lietuvos
prabavimo rūmuose ir t. t. „Žinoma, daugiausia kainuotų medžiagų
įsigijimas. Net jei pagamini 7 g
auksinį žiedą, vadinasi, turi turėti 10
g aukso, kad galėtum šį papuošalą
padaryti, nes vis tiek pagamini jo
truputį daugiau, kad galėtum paskui
lygiai nupjauti ir pan.“, – apie juvelyrikos verslo subtilybes pasakoja
moteris.
Dirbti nekilnojamojo turto srityje
ir kurti papuošalus nėra lengva,
todėl V. Orkinė nusprendė suburti
„V2o“ komandą, kurioje šiuo metu
darbuojasi trise. Pati savininkė
daugiausia bendrauja su klientais,
piešia eskizus, o du priimti vaikinai rūpinasi tiekimu, pristatymu,
prižiūri gamybos funkcijas. Juvelyrė norėtų savo komandoje būti ne
vienintelė kūrėja, mat klientų būna
įvairaus skonio, todėl tai, ką sukuria
vienas juvelyras, nebūtinai patiks
kitiems. „Kitas gali kurti visai kitą
papuošalų liniją ir visiems vietos
užteks. Dėl to ir pavadinau juvelyrikos namais, nes norėčiau, kad ten
ateityje darbuotųsi daugiau autorių,
o ne aš viena būčiau“, – savo verslo
viziją piešia ji.

PAŽINK SAVE

KAIP ĮSIMINTI DAUGIAU INFORMACIJOS,
DEDANT MAŽIAU PASTANGŲ
Klaidingai rekomenduojamas ir
dažniausiai taikomas metodas siūlo
vieną eilutę ar sakinį skaityti tol,
kol jis suprantamas. Įsisąmoninus
šį sakinį, skaitomas kitas sakinys, jie abu sujungiami drauge ir
įsisąmoninami, tada skaitomas
kitas sakinys ir t. t. Šis procesas
tęsiamas, kol pasidaro koktu, o
pirmieji sakiniai jau būna pamiršti. Atminties principų ir sistemų
tyrėjas anglas Tony Buzan teigia,
jog informacija įrašoma atmintyje
pradedant ne nuo detalių, bet nuo
visumos.
Skaitant mokslinės knygos skyrių, besimokant pristatymo kalbą
ar anekdotą, pirmiausia medžiagą
reikia greitai perskaityti, taip sakant, permesti ją akimis. Tik po to
medžiaga skaitoma antrą ar daugiau kartų, įsigilinant į detales bei
įsimenant raktinius žodžius. Taip
gaunami geresni rezultatai, nes
mokotės jau suprasdami, apie ką
yra tekstas. Kiekvienas esame patyrę, jog žinodami diskutuojamos

temos esmę, sugebame ją perteikti
savais žodžiais.
Įsimenant naują informaciją svarbu atkreipti dėmesį ir į atminties
ritmus. Pavyzdžiui, mokantis žodžių sąrašą, atmintyje būtinai išliks
pirmieji ir paskutinieji perskaityti
žodžiai. Taip pat prisiminsite išsiskiriančias iš konteksto sąvokas
bei primenančias asmeninę patirtį.
Išnaudokite tai, stengdamiesi kiekvienam žodžiui rasti suasmenintą
prasmę.
Besimokydami sunkiam testui
pastebėjote, jog per paskutines dešimt skaitymo minučių supratimas
pagerėjo, manote pasiekę „auksinį
momentą“, todėl stengsitės tuo
metu įsiminti kuo daugiau. Beskaitant, vieni dalykai įsimenami
geriau, nes jie kaip ir savokų įsiminimo atveju, išsiskiria iš konteksto.
Mokydamiesi ilgai, be pertraukų,
atsiminsite netgi mažiau, nes nuvargsite ir gausite daug viduryje
esančios informacijos.
Kadangi joks mokymosi momen-

tas neegzistuoja, reikia pasinaudoti atminties ritmu ir sumažinti
įsimenamumo kritimo laikotarpį.
Tai padaryti lengva ilgą mokymąsi
suskaidžius į kelis mažesnius. Vienos atkarpos vidutiniška trukmė
yra 15 minučių. Po to padarykite
minutės ar dviejų pertrauką ir mokymąsi tęskite.
Ne paslaptis, jog 80 procentų
įsimintų žinių iš atminties dings
per 24 valandas. Naujo recepto
kaip informaciją išlaikyti nėra, čia
padėti gali tik kartojimas.
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„Runcible“: tokio išmaniojo telefono
VOKIEČIAI NEPASIKUKLINO: DĖMESĮ
PRIKAUSTANTIS SUPERAUTOMOBILIS „AUDI R8“ jūs dar neregėjote
Ženevos autosalone „Audi“ pristatys jau antros kartos superautomobilį „Audi R8“. Tai įspūdingo dizaino, kvapą gniaužiančių
charakteristikų sportinis automobilis su kėbulo viduryje įrengtu 449
kW (610 AG) pajėgumo V10 varikliu, kuris iki 100 km/val. superautomobilį nuskraidina vos per 3,2 sek. Maksimalus jo greitis – 330
km/val. Vairuotojui už nugaros įkomponuotas aukštų sūkių variklis,
lengvo lydinio rėmas ir kėbulas, naujos konstrukcijos „quattro“ visų
ratų pavara ir visiška sukimo momento kontrolė – tai pagrindiniai
naujojo „Audi R8“ privalumai. „Audi R8“ variklio skyriuje gali būti
sumontuotas vienas iš dviejų 5.2 FSI variklių. Bazinės modifikacijos
versijų automobiliuose montuojamas 397 kW (540 AG) galios variklis.

VOKIŠKA TVARKA: UŽ KALBĖJIMĄ MOBILIUOJU
VAIRUOJANT GRĖS TELEFONO KONFISKACIJA
Kelių patrulių tarnybos darbuotojai Vokietijoje galės konfiskuoti
mobilųjį telefoną iš vairuotojų, kurie kalbasi juo važiuodami.
Remiantis statistika, kas penkta avarija įvyksta dėl vairuotojų neatidumo. Dažnai tokio neatidumo priežastimi tampa kalbėjimas mobiliuoju
telefonu ar SMS žinutės siuntimas.
Vokietija nusprendė kovoti su šiuo reiškiniu iš esmės. Vestfalijoje ir
Reino žemėje avarijos atveju policija gali konfiskuoti mobilųjį telefoną iš pažeidėjo tam, kad nustatytų, ar jis kalbėjosi telefonu avarijos
momentu.

NISSAN SWAY ŽADA RADIKALIAS PERMAINAS
Ženevoje parodytas koncepcinis Nissan Sway šios markės
gamoje turėtų pakeisti jau antrąją iš eilės nesėkmingą Micra
kartą. Tai turėtų nutikti jau 2016 metais. 4,01 metro ilgio Nissan Sway yra didesnis už dabartinę Micra ir nepalyginamai
išraiškingesnis. Nissan vyriausias dizaineris Shiro Nakamura
pasakė šiame segmente eksperimentuojantis su šviežiomis
idėjomis. Ir tos idėjos atrodo tikrai gerai, ypač prisimenant
tai, su kuo tebėra eksperimentuojama iki šiol.
Žiūrint į Nissan Sway, galima patikėti, kad jo gamintojai sugebės atsigriebti prarastą rinkos dalį. Nuobodumu šio automobilio neapkaltinsi: priešingai, tai būtų bene įdomiausio
stiliaus automobilis segmente. O jame išvaizda dažnai yra svarbesnė už turinį.

TRYS AUTOMOBILIAI, IŠ KURIŲ VIENAS BUS
GERIAUSIAS PASAULYJE
Iš Ženevos automobilių parodos „Volkswagen“ atstovai
parsivežė mažiausiai dvi geras naujienas – jų markės modelis „Passat“ ne tik laimėjo Europos „Metų automobilio
2015“ rinkimus, bet ir buvo išrinktas tarp trijų Pasaulio
„Metų automobilio 2015“ finalininkų.
Dėl nugalėtojo vardo „Passat“ varžysis su vienu vokišku konkurentu – „Mercedes-Benz“ C-klase, ir vienu
amerikietišku – „Ford Mustang“.
Šie trys modeliai nurungė septynis kitus pretendentus,
kurie nepateko į finalą: BMW 2-serijos „Active Tourer“,
„Citroën C4 Cactus“, „Hyundai Genesis“, „Jeep Renegade“, „Mazda2“, „Mini Cooper“ ir „Nissan Qashqai“.
Konkurso nugalėtojas bus paskelbtas kitą mėnesį vyksiančioje Niujorko automobilių parodoje.

Info: Delfi.lt

TEMA

MOTERYS VIS DAŽNIAU SĖDA PRIE VILKIKO
VAIRO
Valstybės įmonės „Regitra“ pažėrė
porciją apibendrintų statistinių duomenų apie praėjusiais metais pradedančiojo vairuotojo pažymėjimus
gavusius žmones. Pasirodo, vairuotojų gretas papildė 32 574 naujokai
arba 214 daugiau, nei 2013-aisiais (32
360). Tačiau įdomioji šio pranešimo
dalis – moterys.
„Regitros“ specialistai atkreipė
dėmesį į tendencijas, fiksuojamas
tarp siekiančių įgyti teisę vairuoti CE
kategorijai priskiriamas transporto
priemones. Tokius egzaminus pernai
iš viso išlaikė 5451 Lietuvos gyventojas. Tarp jų buvo 77 moterys – net 33
proc. daugiau, nei per tokį pat laikotarpį ankstesniais metais. Devynios iš
jų buvo viso labo 21-22 metų amžiaus,
o 24-ios šį egzaminą išlaikiusios moterys buvo 41-erių ir daugiau metų.
Cargonews.lt konsultavęs vairavimo
treneris Artūras Pakėnas patikino,
kad didėjantis moterų – ypač vyresnio

Unikalus „Runcible“ projektas yra XIX amžiaus pabaigoje
buvusių populiarių kišeninių
laikrodžių formos išmanusis
telefonas. Jis turi visas įprastas
išmaniojo telefono funkcijas
ir tikrai novatorišką formą.
„Runcible“ sujungs praeitį,
dabartį ir ateitį ir gali tapti
pasauline tendencija telefonų
rinkoje.
„Runcible“ bus pilnai funkcionuojantis telefonas: priekyje ekranas, gale
fotoaparatas, galimybė skambinti, siųsti pranešimus, naršyti internete ir
dirbti su programomis. Prietaiso forma primena kompasą ir kitus apvalius
įrenginius, turinčius ilgą istoriją, tačiau, pasak kūrėjų, pagrindinis „Runcible“
uždavinys – tapti kišeniniu išmaniųjų telefonų eros laikrodžiu.

Sukurtas tualetas-elektrinė, kuris
šlapimą paverčia energija
Didžiosios Britanijos mokslininkai
sukūrė tualetą, kuris šlapimą paverčia
elektra.
Ankstesnysis išradimo modelis dar
2013 m. leido sėkmingai šlapimu įkrauti
išmaniuosius telefonus. Tačiau mokslininkų komanda iš Vakarų Anglijos
universiteto Bristolyje norėjo surasti
praktiškesnį technologijos pritaikymo
būdą ir dabar stengiasi padaryti taip,
kad pabėgėlių stovyklos galėtų pilnai
funkcionuoti naudodamos tik šlapimą.

Aplink pasaulį – be lašo kuro
Abu Dabyje pirmadienį
pakilo futuristinis lėktuvas
ir pradėjo pirmąjį pasaulyje
mėginimą apskristi aplink
Žemės rutulį naudojant vien
saulės energiją.
Lėktuvas „Solar Impulse
2“ (Si2), pilotuojamas šveicaro lakūno Andre Borschbergo, pakilo 7 val. 12
min. iš al Batino oro uosto ir išskrido į Muskatą, Omano sostinę, kur turėtų
nusileisti vėliau pirmadienį, įveikęs pirmąją savo ilgos kelionės atkarpą.
Vienviečio lėktuvo elektros varikliams energiją tiekia daugiau negu 17
tūkst. saulės baterijų, įtaisytų jo sparnuose, kurių mojis yra 72 metrai.

Telefonas ir televizija viename
MWC mugėje galima
pamatyti tikrai unikalių
ir neįprastų technologinių
sprendimų. Palikime kiek
ramybėje Samsung ar Sony
kompanijų flagmanus ir
pažinkime mažiau žinomą
telefoną IQ Xlion. Tai įrenginys, kuris pasižymi televizijos žiūrėjimo galimybe.
I-Mobile turi gana vidutinį
dizainą ir plastikinį korpusą, vis dėlto pasižymi pakankamai neblogomis
vidinės konstrukcijos elementų specifikacijomis. IQ XLion turi 5,2 colių
ekraną, keturių branduolių Snapdragon 1,2 GHz procesorių, 1GB RAM bei
veikia Android 4.4 operacinės sistemos pagrindu. Telefonas turi 16MP galinę
ir 8MP priekinę kameras. I-Mobile įrenginys palaiko dviejų SIM kortelių
funkciją bei turi 2500 mAh talpos bateriją.

Padanga kuri aprūpins automobilį
energija

amžiaus – susidomėjimas vairavimo
mokslais yra visiškai natūralus.
„Mūsų visuomenėje galioja nerašyta
taisyklė, kad vyrai privalo mokėti vairuoti automobilius, todėl sulaukę 1819 metų vaikinukai masiškai žygiuoja
į vairavimo mokyklas. Merginos
tokios „prievolės“ neturi, todėl šiems
dalykams ryžtasi tada, kai atsiranda
realus savarankiško vairavimo porei-

kis“, – konstatavo vairavimo treneris.
Kiek pagrįstos spėlionės, kad vyresniame amžiuje moterims kyla daugiau
bėdų su reakcija ir adekvačiu situacijų
vertinimu? A. Pakėnas patikino, kad
klaidos nėra kurios nors lyties privilegija – žioplysčių sočiai prikrečia
ir vyrai.
Pagal Renaldo Gabarto str., info:
www.cargonews.lt

Tarptautinėje Ženevos automobilių parodoje „Goodyear“
pristato savo naujausią koncepciją – futuristinę padangą, kuri
gali gaminti elektrą. Koncepcinė
padanga gamina elektros energiją,
maitinančią automobilio hibridinės sistemos baterijas. Padanga
gamina elektrą veikiant dviejų tipų
medžiagoms:
- termoelektrinė medžiaga paverčia šilumą (susidarančią ultrajuodajai tekstūrai sugeriant šviesą bei šilumą nejudančios padangos viduje arba padangai
riedant, t. y. esant dinaminės būsenos) elektros energija;
- pjezoelektrinė medžiaga padangai deformuojantis paverčia slėgį elektros
energija.
Šaltinis: Technologijos.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas. k.
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:30 Pasimatuok profesijà.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio
dokumentika.
13:00 Inspektorius Luisas 3.
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Lietuvos
nepriklausomybës
atkûrimo 25-meèiui.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
21:00 Muzikinis projektas
"Dainø daina".
22:40 Da Vinèio demonai 1.
00:30 Donato Montvydo ir
LRT orkestro koncertas.
01:35 Inspektorius Luisas 3.
03:15 Stilius. (k.)
04:10 Muzikinis projektas
"Dainø daina". (k.)

08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis. (k.)
10:15 Kelias.
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Kultûra +. (k.)
14:30 Grigorijus Kanovièius.
17:00 Lietuviø
dokumentikos meistrai.
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai. „Musica
Humana“ pristato.
koncertas „Muzikinë
auka“.
20:50 Galerija. Scen. aut.
Ugnë Dalinkevièiûtë,
reþ. Viktoras Snarskis.
1998 m. (kart.)
21:00 Rokis 2.
23:00 Panorama. HD (k.)
23:22 Sportas. (k.)
23:27 Orai. (k.)
23:30 Koncertas. „Breaking
The Line“. Jurgos
Ðeduikytës koncertas
menø fabrike
„LOFTAS“. 2013 m.".
01:00 Lietuviø kino klasikai.
(k.)

06:40 Dienos programa.
06:45 Sodininkø pasaulis.
07:15 Þiedø ritmai.
07:45 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Gelbëkim pingvinus.
11:00 Gepardø dienoraðèiai.
11:30 Trento ir laukiniø
kaèiø nuotykiai.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Sodininkø pasaulis.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Pasaulio burtininkai.
16:00 Bûrëja.
16:30 Bûrëja.
17:05 Dvideðimt minuèiø.
18:05 Dvideðimt minuèiø.
19:05 ROMANTIKA
Rosamunde Pilcher.
Meilës sparnai.
21:00 Nemarus kinas.
Iðsiblaðkëlis.
22:40 Hanos kerðtas.
01:05 Vieðbutis "Grand
Hotel".
02:50 Programos pabaiga .

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Þmogus-voras.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Agentas Ðunytis.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Pingviniuko Lolo
nuotykiai.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Pramuðtgalviai.
11:35 Loch Neso paslaptis.
13:30 Loch Neso paslaptis.
15:30 Èiauðkutë.
17:35 Didingojo amþiaus
paslaptys. Istorijà
pakeitusi meilë II.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Padangiø gimnazija.
21:00 Tik nekvieskite farø!
23:10 Universalus karys.
Atsiskaitymo diena.
01:25 Sala.
04:00 Programos pabaiga.
04:05 Lietuva Tavo delne.

06:15 Teleparduotuvë.
06:30 Redakajus.
07:00 Bidamanø turnyras.
07:30 Maþyliø nuotykiai.
08:00 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos ir sporto
balansas.
11:00 Laikas keistis.
11:30 Paukðteli, spruk.
13:50 Gyvenimo bangos.
16:20 Ekstrasensai
detektyvai.
17:20 Svajoniø nuotaka.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðuns kailyje.
19:30 Filmo pertraukoje –
Eurojackpot.
21:00 Rizikinga erzinti
diedukus 2.
23:20 Drakono akys.
01:10 Tronas. Palikimas.
03:20 Programos pabaiga.

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
Martinikoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Statyk!
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 Ðeimynëlë.
15:30 Ðeimynëlë.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Mirtina dvikova.
23:05 AÐTRUS KINAS
Mirtinas kontaktas.
Paukðèiø gripas
Amerikoje.
00:35 Sostø karai.
01:40 Prokurorø
patikrinimas.
02:45 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale kablys.
09:30 Universitetai.ko.
10:00 Ið peties.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 Dþeimio Oliverio
maisto revoliucija.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ledo kelias.
16:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
16:30 Graþiausi þemës
kampeliai.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Gamtos jëgos.
21:00 Pavojingiausias karys.
22:00 Amerikieèiai.
23:05 Juokdariø vakarienë.
01:20 Þàsine, kur mano
automobilis?
02:45 24 valandos.
03:35 Vilfredas.
04:00 Rimti reikalai.
04:30 Programos pabaiga.

06:00 Ðeima - jëga! 2.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
09:00 Kitoks pokalbis.
10:00 Taip gyvena
þvaigþdës!
11:00 Dràsûs.
12:00 Spàstai tëèiui.
13:50 "Jermolovai. Giminës
prakeiksmas".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Tigrø sala".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:30 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Netikæs auklëjimas".
22:10 "Delikati byla.
Iðsiskyrimas".
00:15 "Hipnotizuotojas".
02:35 "Delikati byla.
Iðsiskyrimas".
04:05 "Hipnotizuotojas.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 Animalija.
09:25 Vakavilis.
09:50 Dþeronimas 2.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Leonardas 1.
11:22 Leonardas 2.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija. Mis Marpl 1.
14:30 Merkel portretas.
15:30 Tautos balsas. HD (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Klaipëdos
„Neptûnas“ – Vilniaus
„Lietuvos rytas“.
Tiesioginë transliacija ið
Klaipëdos. HD."
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Savivaldybiø merø
rinkimai 2015.
23:30 Ðokis ant aðmenø.
01:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
02:35 Pasaulio panorama.
(k.)
03:00 Savaitë. (k.)
03:30 Istorijos detektyvai. (k.)
04:20 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Dainø sûpynës.
09:30 Ðventë Kvëdarnoje.
10:30 Kelias á namus.
11:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
(k.)
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Septynios Kauno
dienos.
13:45 ...formatas. (k.)
14:00 Ðventadienio mintys.
14:30 Pasaulio biatlono
èempionatas.
15:30 Borisas Eifmanas.
Baletas „Rusiðkasis
Hamletas“. 1, 2 d.
Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro
spektaklis. 2003 m."
17:15 Pasaulio biatlono
èempionatas.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Þinios.
19:00 Kauno miesto
simfoninio orkestro 10meèiui.
20:25 ARTi. (k.)
21:00 Mokslo sriuba. (k.)
21:15 Ieðkome
„Nebaigtosios sonatos“.
(k.)
21:45 Visu garsu. (k.)
22:30 Panorama. HD (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:00 Ðiaurietiðkas bûdas.
00:25 Gyvenu be laikrodþio.
02:00 Programos pabaiga.

06:50 Dienos programa.
06:55 Mylëk savo sodà.
07:25 Mylëk savo sodà.
07:50 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Gelbëkim pingvinus.
11:00 Gepardø dienoraðèiai.
11:30 Paskutinë ðuns viltis.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Mylëk savo sodà.
13:30 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Pasaulio burtininkai.
16:00 Bûrëja.
16:30 Bûrëja.
17:05 Ðeðtasis pojûtis.
17:35 Ðeðtasis pojûtis.
18:05 Keistenybës. Dono
Poleko pasaulis.
18:35 Keistenybës. Dono
Poleko pasaulis.
19:05 Nustebink mane.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS Niro
Vulfo máslës. Paskutinis
liudininkas.
23:00 Pagieþa 3.
00:25 Atpildas.
02:30 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Þmogus-voras.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Agentas Ðunytis.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI.
PREMJERA Prezidento
ðuo.
12:05 Guru.
14:25 Ponas Bynas.
15:00 Èiauðkutë.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Speciali „Þiniø“ ir
„Alfa savaitës“ laida.
19:30 Lietuvos
supermiestas.
22:25 Kruvinas deimantas.
01:20 Informatorius!
03:30 Programos pabaiga.
03:35 Lietuva Tavo delne.

06:15 Teleparduotuvë.
06:30 Redakajus.
07:00 Bidamanø turnyras.
07:30 Maþyliø nuotykiai.
08:00 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai.
08:30 Bûrys.
09:00 Statybø TV.
09:30 Nepaprasti daiktai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Slibinas Gorinièius ir
Dobrinia Nikitièius.
13:00 Gyvenimo bangos.
15:50 Ekstrasensai
detektyvai.
16:50 Ekstrasensai
detektyvai.
17:55 Að – stilistas!
18:30 TV3 þinios, sportas,
orai. Savaitës
komentarai.
19:30 Ðuolis!
22:30 TV3 þinios. Merø
rinkimai 2015.
00:00 Poþemiai ir drakonai.
Prakeiksmø knyga.
01:40 Liepsnojanti meilë.
03:40 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Pasaulis X.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Pasaulio
keistuoliai.
13:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Katie Fforde. Diagnozë:
meilë.
21:00 Kortø namelis.
22:00 Kortø namelis.
23:00 Informatorius
00:50 Didþiojo sprogimo
teorija.
01:15 Didþiojo sprogimo
teorija.
01:40 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Ledo kelias.
11:00 Krokodilø gaudytojo
dienoraðtis.
11:30 Krokodilø gaudytojo
dienoraðtis.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Simpsonai.
13:00 Dþeimio Oliverio
maisto revoliucija.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ið peties.
16:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
16:30 Graþiausi þemës
kampeliai.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Australijos
prizo lenktynës.
21:30 Byvis ir Teðlagalvis.
22:00 Amerikieèiai.
23:00 Transporteris.
00:00 Transporteris.
01:00 Juokdariø vakarienë.
03:00 24 valandos.
03:50 Vilfredas.
04:10 Rimti reikalai.
04:40 Programos pabaiga.

05:25 Ðeima - jëga! 2.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:30 Kaimo akademija .
09:00 Giriø takais.
09:35 Namø daktaras.
10:10 Vantos lapas.
10:40 Ðiandien kimba.
11:10 "Gamink sveikiau!".
11:45 Nacionalinë loterija.
11:48 Dràsûs.
12:45 "Klounas".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Tigrø sala".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Ðeima - jëga! 2.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X .
20:55 Kaimo diena.
21:00 Rinkimai tiesiogiai.
00:00 "Svetimi".
02:10 "Nebylus liudijimas".
03:05 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
03:50 "Svetimi".

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 5.
10:40 Pasaulio panorama.
11:10 Savaitë. (k.).
11:40 Merkel portretas. (k.).
12:35 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.).
13:05 Istorijos detektyvai.
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
HD.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios. Orai. HD.
16:15 Nuodëminga meilë.
17:00 Akis uþ aká 4.
17:45 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
18:15 Ðiandien.
18:37 Sportas.
18:40 Orai.
18:45 Naisiø vasara.
19:30 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Premjera. Ten, kur
namai 2.
00:30 Akis uþ aká 4. (k.).
01:15 Muzikinis projektas
„Dainø daina“. (k.).
01:45 Laba diena, Lietuva.
HD (k.).

08:05 Leonardas. (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
HD (k.).
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.).
12:45 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.).
13:30 Gyvenu be laikrodþio.
(k.).
15:00 Gimtoji þemë.
15:30 Giriø horizontai.
16:00 Animalija (Animalia).
(k.).
16:25 Namelis prerijose .
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.).
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Kauno
„Þalgiris“– „Utenos
„Juventus“. Tiesioginë
transliacija ið Kauno.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Da Vinèio demonai 1.
(k.).
23:10 Þodþio ieðkojimas.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Panorama. (k.).
00:35 Dëmesio centre. (k.).
00:50 Sportas. (k.).
00:55 Orai. (k.).
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.).
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.).

06:00 Krepðinio pasaulyje

06:30 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras (13)
07:00 Tomas ir Dþeris
(32)
07:25 Madagaskaro
pingvinai (25)
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris (159)
08:50 Loch Neso
paslaptis (1)
10:40 Loch Neso
paslaptis (2)
12:35 Pramuðtgalviai
14:10 Bëgantis laikas (27)
16:30 Labas vakaras,
Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Þinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katës (8)
21:30 Þinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS
Bëglys
00:50 Nikita (18)
01:45 Karaliðkos kanèios
(7)
02:40 Programos pabaiga
02:45 Lietuva Tavo delne

06:10 Teleparduotuvë
06:25 Juokingiausi
Amerikos namø vaizdeliai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja
geriau
08:25 Moterys meluoja
geriau
08:55 Meilës sûkuryje
10:00 Ekstrasensai
detektyvai
11:00 Paukðteli, spruk
13:30 Legenda apie Korà
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinë Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 þinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Puolusiø angelø
miestas
20:30 Farai
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro þinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Apsukrios
kambarinës
23:10 Privati praktika
00:10 Kastlas
01:05 Kerðtas
02:00 Aferistas
02:50 Paskutinis ið vyrø
03:15 Paskutinis ið vyrø
03:40 Choras
04:30 Nepaprasti daiktai

06:35 Sveikatos ABC
televitrina
07:00 Muchtaro sugráþimas
08:00 Mistinës istorijos (25)
09:00 Bosas (23)
10:00 Bosas (24)
11:00 Kalbame ir rodome
(416)
12:00 Prokurorø patikrinimas
(282)
13:10 Muchtaro sugráþimas
14:10 Patrulis
14:45 Amerikos talentai
(28)
15:45 Prokurorø patikrinimas
(283)
17:00 Muchtaro sugráþimas
18:00 Þinios
18:25 Visa menanti (6)
19:25 Policija ir Ko (40)
20:25 Vedæs ir turi vaikø (6)
21:00 Farai
21:30 Lëktuvo uþgrobimas
23:15 Strëlë (4)
02:00 Didþiojo sprogimo
teorija (7)
02:25 Didþiojo sprogimo
teorija (8)
02:50 Bamba TV

su Vidu Maèiuliu.
06:30 Tauro ragas. N-7.
07:00 Apie þûklæ.
07:30 Statyk!.
08:00 Autopilotas.
08:30 Ne vienas kelyje.
09:00 Mes paèios.
09:30 Ðefas
rekomenduoja.
10:00 Autopilotas. (k.).
10:25 Pasaulis X. N-7.
11:20 24 valandos. (k.).
12:30 Valanda su Rûta.
13:40 Padëkime augti.
14:10 Yra kaip yra. N-7.
15:25 Ne vienas kelyje.
(k.).
15:55 KK2. N-7.
16:30 Statyk! (k.).
17:00 Info diena.
21:00 Dviraèio ðou.
21:30 Dabar pasaulyje.
22:00 Info diena. (k.).
02:00 Info diena. (k.).

09:15 Teleparduotuvë
09:30 Universitetai.lt
10:00 Kobra 11
11:00 Las Vegasas
12:00 Pelkë
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø vaizdeliai
13:30 Saða ir Tania
14:00 Saða ir Tania
14:30 Teleparduotuvë
15:00 Iðlikimas
16:00 Topmodeliai
17:00 Kobra 11
18:00 Pelkë
19:00 C. S. I.
kriminalistai
20:00 Saða ir Tania
20:30 Saða ir Tania
21:00 Naða Raða
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai
22:30 6 kadrai
23:00 Karklø þmogus
01:05 Gamtos jëgos
02:55 24 valandos
03:45 Vilfredas
04:10 Rimti reikalai
04:40 Programos pabaiga

05:10 Reporteris
05:45 Lietuva tiesiogiai
06:10 "Laukinis pasaulis".
Dokumentinis serialas.
Australija. 2011 m.
06:35 Programa
06:39 TV parduotuvë
06:55 Namø daktaras
07:25 Vantos lapas
07:55 Giriø takais
08:25 Ðiandien kimba
08:55 Nuoga tiesa. Debatø
laida. Vedëja R.
Janutienë. N-7.
09:55 Kitoks pokalbis.
10:55 Pasaulis X.
11:55 "Neprilygstamieji
gyvûnai"
12:55 "Magda M." (3/7)
14:00 "Iðgyventi Afrikoje"
14:35 TV parduotuvë
14:50 "Vandens þiurkës"
16:00 Þinios
16:18 Orai
16:20 Kaimo akademija
17:00 Þinios
17:18 Orai
17:20 "Viskas apie gyvûnus"
18:00 Reporteris
18:43 Orai
18:45 Lietuva tiesiogiai
19:20 Premjera. "Slaptieji
agentai" (3)
20:20 "Moterø svajos apie
tolimus kraðtus" (8)
21:30 Nuoga tiesa. Tiesioginë
debatø laida. Vedëja R.
Janutienë. N-7.
22:30 Reporteris
23:17 Orai
23:20 Pasaulis X. "
00:20 "Slaptieji agentai" (1)
01:20 Reporteris
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2 k. butà „Susivienijime“, Lauko
g. (III a., 50 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 14 500
Eur). Jurbarkas, tel.: 8 618 76 512,
8 675 16 851.
2 k. butà Smalininkuose (51 kv.
m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.
2 k. butà Smalininkuose (58 kv.
m, daliniai patogumai, plastikiniai
langai, dalinis remontas, 20 a nuosavos þemës, sodelis, malkinës,
kaina sutartinë). Jurbarko r., tel.
8 652 07 259.
2 k. butà su prieðkambariu Dariaus
ir Girëno g. (V a., 63,29 kv. m,
ðarvo durys, plastikiniai langai,
ástiklintas balkonas, 16 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 30 341.

p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. (V a. ið
V, 37 kv. m, didelis balkonas,
mûrinis namas). Jurbarkas, tel.
8 636 13 605.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (II
a., 37,77 kv. m, 13 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 37 675.
1 k. butà Kæstuèio g. 35A (V a.,
37,66 kv. m, didelis balkonas,
8 000 Eur). Galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 677 12 953.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (IV a.,
37,3 kv. m, yra balkonas) arba
keièia á nedidelá namelá (iki 50
kv. m) Smalininkuose. Tel.: 8
658 86 023, 8 643 65 405.
1 k. butà Naujamiestyje,
Gedimino (IV a., 34 kv. m, IV
aukðtø name, mûrinis, 9 500
Eur, su baldais ir buitine technika, renovuotas stogas, laiptinëje
naujos durys su kodine spyna).
Jurbarkas, tel. 8 601 10 528.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I
a., 33 kv. m, 14 029.19 Eur.
Renovuotas namas. Plastikiniai
langai, ðarvo durys, ðiltas, maþi
mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.
1,5 k. butà Kæstuèio g. (IV a.,
38,15 kv. m, plastikiniai langai,
ástiklintas balkonas, suremontuotas, 16 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 676 18 777.
16 a þemës sklypà
Skirsnemuniðkiø 3 k., Jurbarko
r. (1 a – 860 Eurø). Tel. 8 686
70 429.
2 k. butà Kæstuèio g. 23 (III a. 15
000 Eur/51 792 Lt). Jurbarkas.
tel. 8 698 18 996.
2 k. butà (II a., 38 kv. m, V
aukðtø name, bendrabutis,
8016.68 Eur. 2 kambariai, virtuvë ir WC su vonia). Jurbarkas,
tel. 8 610 62 994.
2 k. butà P. Cvirkos g. 4 (V a.,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
ástiklintas balkonas, baldai, remontas, 15 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 698 18 566.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, labai maþi
mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas, 22 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.

Sklypà 1 km nuo Jurbarko link
Girdþiø (31,5 arai, namø valda, namo statybai) SKUBIAI.
Jurbarkas, tel. 8 686 07 469.

Iðsinuomotø 1-1,5 k. butà arba
namo dalá Jurbarko mieste (siûlyti
ávairius variantus). Jurbarkas, tel. 8
609 13 939.
Iðsinuomotø sodà. Jurbarkas, tel.
8 696 72 922.

Kelmëje ir rajone

Sklypà (11 arø, 8 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 70 770.

p a r d u o d a

Sklypà ant uþtvankos kranto (0,5 ha
miðko ir 0,5 ha dirbamos þemës, 23
500 Eur). Tel. 8 685 30 887.

Þemæ (1,35 ha) Kelmës r.,
Uþvenèio sen., Spygliø k. Kaina
sutartinë. Tel. 8 658 87 861.

Sklypà Jurbarkuose, prie pagrindinio kelio (38 arai, 35 000 Eur). Tel.
8 685 30 887.

Kituose miestuose ir rajonuose
p e r k a

Sklypà Kalnënuose (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas. Graþi
ir rami vieta ant Nemuno ðlaito.
Netoli autobusø sustojimas. Kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 615
45 428.

BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.

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

Klaipëdoje ir rajone

3 k. butà Kauno g. 30-10 (V a., 62
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 21 720.00 Eur, nedideli
mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8 687
59 825.

Sklypà su namu Pilies g. (8 arai,
16 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
30 887.

Namà Klaipëdos r. (dviejø aukðtø,
apðiltintas, reikalingas remontas,
10 x 5 kv. m, 3 000 Eur). Klaipëda,
tel.: +370 612 31184, +370 671
70425.

3 k. butà centre, Dariaus ir Girëno
g. (V a., 55 kv. m, V aukðtø name,
14 500 Eur, pakeisti langai, nauji
radiatoriai, dvejos medines durys).
Jurbarkas, tel. 8 615 59 488.

Sodà prie III vid. m-klos (su
nameliu, visos komunikacijos,
9,5 arai, galima namo statyba).
PIGIAI. Jurbarkas, tel. 8 686 07
469.

3 k. butà P. Cvirkos g. (I a., 69 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 19 039.62 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 615 35 882.

Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (gera vieta,
saugi, ðalia gyvenamasis namas,
plotas 8 arai). Tel. 8 612 88 198.

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
20 273,40 Eur). Jurbarkas, tel.:
+353876942799, +370 644 76 494.

Jurbarke ir rajone

Pusæ namo Vytauto Didþiojo g.
(rami vieta, 30 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 623 50 088.

8

3 k. butà M. Valanèiaus g. (III
a., mûrinis namas, 20 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 645 31 455.
4 k. butà (IV a., graþi vieta, durø,
balkonai) arba keièiu á 1-2 k. butà
(I-II a.). Jurbarkas, tel. 8 638
59 678.
Butà miesto centre (I a., su patogumais, tinka komercinei veiklai). SKUBIAI. Jurbarkas, tel. 8
625 18 284.
Garaþà centre (38 kv. m, mûrinis,
tinkamas komerciniai veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 5 811.09 Eur.
Sublokuotas, geras privaþiavimas,
naujas stogas). Jurbarkas, tel. 8
612 71 173.
Garaþà prie transporto (neáruoðtas). Jurbarkas, tel. 8 698 18 566.
Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos,
19 a þemës, mûrinis ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 999 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Lybiðkiø k. („alytnamis“, 11
arø þemës sklypas, ðalia Dariaus ir
Girëno g. vienas 12 arø þemës sklypas). Jurbarko r., tel. 8 617 44 198.

Sklypus Dainiø ir Vëjø g. (3 sklypai
po 11 arø). Jurbarkas, tel. 8 602
78 450.

Sodà panemunëje (su nameliu,
ðalia Nemunas, eþeras, miðkas, 6
arai, 7 299 Lt). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Sodo sklypus Pedamëje (2 sklypai,
ðalia upelio, netoli tvenkinys, nebrangiai). Tel. 8 656 97 333.
Sodybà Jurbarko r., Skirsnemunës
sen., Skirsnemuniðkiø III k., Kalno
g. (yra 1 ha þemës, 9 000 Eur). Tel.
8 637 84 715.
Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko. r.,
tel. 8 616 07 187.
Þemës sklypà Jurbarke Vilties
g. (15 a, 10 000 Eur). Tel. 8 611
50 812.
Þemës sklypà „trikampyje“, V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 942 799,
+370 644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø k., Jurbarkø
sen., Jurbarko r. (graþi aplinka,
komunikacijos, 7 300 Eur. Graþi
vieta, ant Jurbarkø tvenkinio kranto, elektra, geodeziniai, leidimas
statyti). Jurbarkas, tel. 8 610 16 807.
Þemës sklypà Jurbarke (0,1534
ha, yra visos komunikacijos). Tel.
8 652 03 916.
Þemës sklypà Jurbarkø gyvenvietëje (17 a). Tel. 8 616 57 614.

Namà miesto centre (mûrinis, 100
kv. m, þemë, kanalizacija, vandentiekis, 24 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 688 21 000.

Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

Namà miesto centre (mûrinis,
gera vieta, su ûkiniais pastatais,
yra 6 arai þemës, 21 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.

2 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 690
13 939.

Namà Skirsnemunëje (2 a.,
mûrinis, yra ûkiniai pastatai, garaþas, 30 arø þemës, 42 000 Eur).
Galima derëtis. Tel.: 8 682 36 067,
8 447 51 080.

p e r k a

2 k. butà Jurbarke. Jurbarkas, tel.
8 631 72 346.
2-3 k. butà Jurbarko centre (gali
bûti 2 k. su prieðkambariu). Tel. 8
614 84 685.

k e i è i a

Namà sodø bendrijoje Greièiø k.
(2 a., mûrinis, yra ûkinis pastatas,
garaþas, 12 arø þemës). Tel. 8 659
87 617 (skambinti po 18 val.).

Didelæ sodybà Rotuliuose á 1,5-2
k. butà miesto centre (II-III a., iki
40 kv. m) arba parduoda. Tel. 8
605 82 505.

Sodybiná sklypà Smukuèiuose (10
arø, ðalia miðkas ir upë Mituva,
1 kaimynas, elektra, nedidelis
sodo namelis, 7 000 Eur). Tel. 8
620 37 675.

2 k. butà P. Cvirkos g. (IV a. ið
V, su baldais ir buitine technika).
Jurbarkas, tel. 8 656 64 959.

n u o m o j a

NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

p a r d u o d a

Namà Klaipëdos r. (vieno aukðto,
apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv. m, vidaus
kvadratûra 30 kv. m, naujas stogas,
3 000 Eur.). Klaipëda, tel.: +370
612 31184, +370 671 70425.
Sodybà ðalia Klaipëdos, verslo uþsiëmimui, 49 arø plote (
dviejø aukðtø gyv. namas ið betono blokeliø, viduje apðiltintas,
iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x 13
kv.m ploto, yra terasa, du garaþai,
pusrûsis, 3 kambariai, pirtelë su
prieðkambariu, ið viso 120 kv.m.
Antrame aukðte 136 kv.m, du
balkonai, 5 kambariai, WC ir vonia, plastikiniai langai, durys. Po
þeme 320 kv.m, jame yra rûsiai su
prieðlëktuviniais átvirtinimais, yra
naujas projektas, elektra, kanalizacija, mûrinis cechas 120 kv.m,
elektra ir kt. Nebaigti statyti statiniai, ðalia yra du þemës sklypai, 1
– 20 a, 1 – 14 a, .Visko kaina – 260
000 Eur. Siûlyti variantus. Verta
pamatyti ir ásigyti. Klaipëda, tel.:
+370 612 31184, +370 671 70425.
Þemës sklypus netoli Klaipëdos
(þemës ûkio paskirties, 1,1 ha; 30
arø, prie Karklës kelio). Þemæ
Bruzdëlyno mstl. (55 arai, asfaltuotas privaþiavimas, kelio
apðvietimas, elektra, kanalizacija).
Klaipëda, tel. 8 675 11 551.

Pasvalyje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Talaèkoniø gyv., Lëvens
g. 10 (1987 m. statybos, mûrinis,
apðiltintas, gyvenamas, su ûkiniais pastatais, 3 garaþai, 26 arai
þemës). Pasvalio r., tel.: 8 687 75
365, 8 655 96 675.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Lukðiuose, Ðakiø r. Tel.
8 686 63 611.
Namà Bunikiuose (medinis, dideli
ûkiniai pastatai, vasaros virtuvë,
kanalizacija, vandentiekis, ðulinys,
prie gero kelio, 12 000 Eur). Ðakiø
r., tel. 8 608 06 707.
Namà Kiduliuose (medinis,
apkaltas dailylentëmis, ûkiniai
mûriniai pastatai, vasaros virtuvë,
sklypas 21 aras, 32 000 Eur). Ðakiø
r., tel. 8 608 06 707.
Namà Ðakiø r., Ateities g. 22,
Kiduliuose (87 kv. m, II a., mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta). Jurbarkas, tel. 8 647
23 837.
Sandëliavimo, gamybines patalpas
netoli Kiduliø (130 kv. m, buvusios
„svarstyklës“, 29 000 Eur) arba
iðnuomoja. Tel. 8 611 59 331.
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Komercinës paskirties patalpas
Melioratoriø g. 4 (I a., tinka
prekybai, biurui, geras privaþiavimas, automobiliø stovëjimo
aikðtelë, 134 kv. m, 51 000 Eur)
arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
639 32 489.
3 k. butà Gedimino g. (III a.
tvarkingas, mûriniame name, 66
kv. m, rûsys 14 kv. m, internetas,
kabelinë TV, baldai, naujai suremontuota laiptinë). Tauragë, tel.
8 650 62 661.

Sodybà Ðakiø r., Valenèiûnuose
(14 km nuo Jurbarko, prie
kelio, yra lauko virtuvë, ûkiniai
pastatai, trifazis, 15 arø). Tel. 8
624 35 575.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais patogumais, 1 000 Eur), galima derëtis.
Ðilalës r., Kaltinënø apyl.,
Pakarèemo k., tel. 8 638 62 379.
Namà Ðilalës r., Pajûrio miestelyje (80 kv. m, I a., mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 40 083.41 Eur.
Sutvarkyta ir priþiûrëta sodyba).
Ðilalë, tel. 8 685 29 626.
Sodybà Maldûnø k. (negyvenama, 200 m nuo autostrados,
9 ha þemës, labai graþi, natûrali
vieta, daug medþiø, kûdra, bebrai, 19 000 Eur). Ðilalës r., tel.
8 685 86 266.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
(29 kv. m, ðiltas, maþi mokesèiai,
gera vieta). Tauragë, tel. 8 627
59 631.
1 k. butà K. Donelaièio g. 64 (I
a., su patogumai, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 652 96 001.
1 k. butà miesto centre (20,50
kv. m). Tauragë, tel. 8 613 30
797.
1 k. butà Stoties g. 41 (be patogumø, 3 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 651 72 108.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
124-23 (II a., 32 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 3 794.02 Eur,
geros bûklës, yra visi baldai,
didelis balkonas). Tauragë, tel.
8 606 91 438.
1 k. butà Tauragës Dvare 5 (II
a., trijø aukðtø name, vietinis
ðildymas, vanduo, kanalizacija,
8 000 Eur). Tauragë, tel. 8 680
89 135.
1 k. butà Vytauto g. 88-6 (II a.,
III aukðtø name, 17 336.08 Eur.
Renovuotas, Galima pirkti ir
uþ 13 000 Eurø, taèiau reikës
patiems mokëti uþ likusià renovacijos dalá). Tauragë, tel. 8 650
55 016.
1 k. butà Dainavos g. (I a., 36
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 19 000 Eur, ðarvo durys,
pakeista santechnika, su visais
baldais). Tauragë, tel. 8 656 36
592.

1 k. butà Dainavos g. (V a., 36
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 17 000 Eur. Ðviesus butas, su
baldais. Apdraustas turto draudimu). Tauragë, tel. 8 610 26 241.
1,5 k. Eièiuose, Mokyklos g. 8
-35 (su visais patogumais, 2 000
Eur). Tauragë, tel. 8 679 80 640.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (III a., plytinis namas, balkonas, rûsys, su baldais, vidurinë
laiptinë, 51,2 kv. m, 22 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 612 54 560.

3 k. butà Miðko g. (III a., 66 kv.
m, gero planavimo, ðiltas, erdvus).
Tauragë, tel. 8 687 71 585.
3 k. butà SKUBIAI miesto centre
(55 kv. m, ðiltas, erdvus, jaukus,
maþiausia kaina). Tauragë, tel. 8
627 59 631.

3 k. butà Vasario 16-osios g. (IV a.,
54 kv. m, dalinis remontas, namas
pavasará bus renovuojamas, 21 000
Eur). Tauragë, tel. 8 638 54 618.

Namà Jovaruose „grybo“ tipo
(52 000 Eur). Tauragë, tel. 8 616
28 316.

2 k. butà (vietinës komunikacijos, garaþas). Tauragë, tel. 8 652
97 140.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
125 (III a., 78 kv. m, 40 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.

2 k. butà mikrorajone, Gedimino
g. 37 (IV a., 51 kv. m, IX aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
19 039.62 Eur). Tauragë, tel. 8
698 20 984.

50 a þemës sklypà: vieno kambario
namas, arkinis sandëlis (500 kv.
m) Dacijonø k., Tauragës r. Tel.
8 698 29 183.
Administraciná pastatà Laisvës g.
85 (550 kv. m, árengta parduotuvë,
11 arø þemës, 75 000 Eur) 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, 80 000 Eur). Arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8 685 86 266.
Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8 655
71 191.

2 k. butà Papuðynio k. (II a., 55
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
22045.88 Eur. Daliniai patogumai, vietinis ðildymas malkomis.
Didelis garaþas). Tauragë, tel. 8
655 82 500.

Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas,
garaþas, þemë, gera vieta, 34 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.

2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 5 800 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 257.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 685 82 451.

2 k. butà Vasario 16-osios g.
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
(71 kv. m, gera vieta, ðiltas, erdvus, gero planavimo). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 68 kv.
m, ið dalis renovuotas). Tauragë,
tel. 8 685 75 961.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(III a., 72 kv. m, Euroremontas,
su baldais, 45 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 699 17 624.
3 k. butà Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus Euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel.
8 615 94 130.

Namà (mûrinis, apðiltintas, skradinis stogas, 16 arø þemës,
didelis ûkinis su garaþu, kiemas
trinkelëmis, metalinë tvora, metalinis ðiltnamis, 72 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 670 26 507.
Namà D. Poðkos g. 4 (visos miesto
komunikacijos, vanduo, kanalizacija, garaþas, ûkinis, 5 arai þemës,
28 500 Eur). Tauragë, tel. 8 654
40 476.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 118
(II a., 56 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 21 500 Eur. Reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8 612
11 779.

2 k. butà miesto centre (19 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653 10 912.

Mûriná namà Roþiø g. (7,8 arai
þemës, garaþas, ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.

3 k. butà SKUBIAI Ateities take
5 (IV a., reikalingas remontas,
vidinis, su baldais, 22 880 Eur/79
000 Lt). Tauragë, tel. 8 652 04 735.

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

2 k. butà Eièiø k. (II a., su
balkonu, 6 000 Eur). Tauragës
r. tel. 8 642 21 872.

Mûrinius pastatus 1,5 km nuo
Tauragës (2 vnt., 800 kv. m - su
visomis komunikacijomis, nauja
statyba ir 300 kv. m, su þeme).
Tauragë, tel. 8 689 37 588.

Dalá namo Topoliø g. 47 (yra
þemës). Tauragë, tel. 8 681 92 944.

Garaþà Tauragës Dvare (yra
duobë, galima iðsimokëtinai).
Tauragë, tel. 8 655 44 513.
Garaþà Veterinarijos g. 15 (1 500
Eur). Tauragë, tel. 8 677 46 861.
Gyvenamà namà Bernotiðkës
soduose (su visais patogumais,
yra 6 arai þemës, græþinys, plastikiniai langai, ûkinis pastatas,
pagrindinëje gatvëje, 18 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 95 217.
Gyvenamosios paskirties þemës
sklypà Þaliojoje g. 33 (20 arø,
visos komunikacijos, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 34 113.
Komercines patalpas Gedimino
g. (147 kv. m, suremontuotos).
Garaþà Tarailiø mikrorajone.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.

Namà Maþonø k., Parko g. 4 (150
kv. m, II a., medinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 31 858.20 Eur. Renovotas
namas su nebaigta vidaus apdaila,
valymo árenginiai). Tauragë, tel. 8
655 73 735.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro
þemës). Tauragë, tel. 8 600 29 868.
Namo II a. (yra garaþas, mûriniai
pastatai, þemë), garaþà „Jovaro“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 698
79 236.
NEBRANGIAI namà Tauragës
priemiestyje, Butkeliuose
(mûrinis, 16 arø þemës, netoli
miesto centro, gali gyventi 2
ðeimos). 44 arø þemës sklypà prie
Jûros senvagës, Senvagës g. pabaigoje. Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Pastatà ðalia Taurø nuotykiø
parko (380 kv. m, prieðkariniø
raudonø plytø, 18,6 aro þemës,
30 000 Eur). Tauragë, tel.: 8 657
95 886, 8 657 99 145.
Sklypà (9 620.02 Eur). Sklypà gyvenamøjø namø statybai (0,0796
ha) Karðuvos g., Tauragëje.
Tauragë, tel. 8 672 28 441.
Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje (5 km nuo miesto, 11 arø þemës
sklypas, 2 aukðtø mûrinis namelis,
metalinis ðiltnamis, ðulinys, gera
vieta, 17 370 Eur). Tauragë, tel. 8
685 34 704.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (namelis, ðulinys, WC, 6
arai, 8 000 Eur). Tauragë, tel. 8
633 96 229.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.

Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (4 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 32 755.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (6 arai þemës, 4 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615 32 755.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ medþiai, trifazis
elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta,
5 500 Eur). Tauragë, tel. 8 446
70 224.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 636 53 133.
Sodus Bernotiðkëje, „Purienos“
bendrijoje (2 vnt., Nr. 66 ir Nr.
68, yra vasarnamiukas, ðulinys,
pigiai). Tauragë, tel.: 8 446 52
002, 8 658 86 374, 8 446 57 906, 8
670 66 147.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Þemës sklypà Norkaièiø k.,
Vytauto g. 172 D (0,2645 ha, 12
900 Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 687 56 492.

Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþame. Tel. 8 674
24 111.

Þemës sklypà Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi
sodyba, 9 000 Eur). Tel. 8 685 86
266.

Avilius su bitëmis. Jurbarko r., tel.:
8 658 86 023, 8 618 50 758.

Þemës sklypà Papuðynio k. (9
018.77 Eur). Þemës sklypà namo
statybai (graþi aplinka, netoli centras, ðalia miðkas. Elektrai reikia
tik kW). Tauragë, tel. 8 658 72 951.
Þemës sklypà Skirgailiø k., 5 km
nuo Tauragës (trifazë elektra, ðalia
Ðeðuvis, 1 aras - 145 Eur). Tauragës
r., tel. 8 628 84 362.

Sodus Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje (2 vnt., vienas ðalia
kito, 12 arø þemës, tvenkinys,
namelis, metalinis ðiltnamis,
rami vieta, 5 500 Eur). Galima
pirkti atskirai 2 000 Eur ir 3 500
Eur). Tauragë, tel.: 8 685 74 249,
8 652 20 021.
Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur). Tel.
8 685 86 266.
Þemæ Didkiemio k. ir Balskø
k. (þemës ûkio paskirties, ant
Jûros upës kranto). Tauragë, tel.
8 699 80 435.
Þemës sklypà 2 km nuo Tauragës
(1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio,
yra leidimas statybai, 25 kW
ávadas, 25 600 Eur). Tauragë,
tel. 8 639 32 489.

Þemës sklypus Grieþpelkiuose
(82 arai) ir Greiþënø k. (95 arai).
Ðalia pagrindinio kelio RygaKaliningradas. Tauragës r.: tel. 8
643 67 928, 8 673 45 908.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.

El. katilà (sultims kaitinti, 38
l, aliumininis), talpyklà (20 l),
sriegikliø komplektà (nuo 2 iki 14
mm). Tauragë, tel. 8 646 43 057.
Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø kapoklæ,
adatà filtrà (vandeniui ið þemës
traukti), malkø skaldyklæ. Tauragë,
tel. 8 676 57 000.
Krosnelæ (rankø darbo, 20.04
Eur). Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
Krosná pirèiai (nauja, gamyklinë,
su ðildytuvu prijungti boilerá ir
su priedais, yra dokumentai, 350
Eur). Jurbarkas, tel. 8 674 10 545.

p e r k a

Medþio granules (6 mm, maiðeliai
po 16 kg, spygliuoèio ir lapuoèio,
peleningumas 0,53 proc., drëgnumas 5-8 proc., yra 2 tonos, 1 t - 135
Eur/480 Lt, reikia pasiimti patiems). Jurbarkas, tel. 8 672 20 975.

+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Tauragë, tel. 8 699 12 013.

Pastatomus þidinius, pirties krosneles, centrinio ðildymo katilus.
Jurbarkas, tel. 8 636 46 008.

Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 654 87 362.

+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà. Tauragës
rajone tel. 8 699 82 177.

„Zytuko“ variklá (benzininis,
vieno cilindro), tekëlà (rankinis,
sukamas galàstuvas). Tauragë, tel.
8 670 37 768.

k e i è i a

Þemës sklypà Butkeliø k.
prie pagrindinio kelio RygaKaliningradas (15 arø, namø
ûkio valda, komercinës
paskirties, 35 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel.: 8 656 38
991, 8 651 39 737.

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. á 3
k. butà su priemoka. Tauragë, tel.
8 655 58 759.

Þemës sklypà Laisvës g. (10
arø). Tauragë, tel. 8 699 80 435.

n u o m o j a

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

Benzininá pjûklà „Enchel“ (originalus, ið Vokietijos, naujas, 250
Eur), þemës frezà (nauja, ið
Vokietijos, 400 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 655 90 633.

2 butus 3 k. butà ir 2 k. butà á namà.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 638 54 618.
+Iðnuomoja 1 didelá kambará, 1
maþesná ir virtuvæ, be patogumø.
Yra dalis baldø ir buitinës technikos. Tauragë, tel. 8 651 38 857.
+Iðnuomoja 100 kv. m komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. (II a., nuoma 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 17 624.
+Iðnuomoja 2 k. butà Ðilalës g.
166, Papuðynyje (5 ir daugiau
metø). Tauragë, tel. 8 658 05 441.
+Iðnuomoja garaþà Baþnyèiø g.
(knygyno kieme). Tauragë, tel. 8
690 02 308.
+Iðnuomoja komercines patalpas
J. Tumo-Vaiþganto g. 120-26 (55
kv. m). Tauragë, tel. 8 656 60 987.
+Iðnuomoja sandëliavimo patalpas (900 kv. m). Tauragë, tel. 8
655 58 759.
Iðsinuomotø namà arba dalá namo.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 685 04 351.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
Dujø balionus (2 vnt., 1 tuðèias,
kitas su dujomis). Tauragë, tel. 8
614 16 697.
Dujø balionà (buitinis). Jurbarkas,
tel. 8 601 71 674.
Garso: stiprintuvà, 60 Eur,
kolonëles S-90, po 30 Eur,
ekvalaizerá, 25 Eur, ðviesos muzikà su ekranu 25 Eur, kasetiná
magnetofonà su priedëliu, 10 Eur.
Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671 32
145.
Neðiojamàjá kompiuterá (geras, su
internetine USB jungtimi, 85 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.
Skalbyklæ „Indesit“ (ið Norvegijos,
yra garantija, 63 Eur). Tauragë, tel.
8 655 66 136.
Televizoriø. Tauragë, tel. 8 698
79 236.

p a r d u o d a
SMSUN GALAXY SII plius“ su
dëþute. Maþai naudotas, puikiai
veikiantis, 95 Eur. Tauragë, tel. 8
698 02 670.

Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p a r d u o d a

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

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

Naudotus baldus (nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 656 38 991.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
1 LT/0,29 EUR LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOSE: TAURAGËJE, VASARIO
16-OSIOS G. 3, JURBARKE, KRANTO G. 7.

SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).

PSICHOLOGINËS

Naudotà miegamojo komplektà
(àþuolinis, 600 Eur). Tauragë, tel.
8 698 85 397.

+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus,
medþio granules, akmens anglis,
baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

SPECIALIØJØ TARNYBØ

Minkðtuosius poilsio baldus (vokieèiø g-bos, 100 Eur). Sulankstomà
veidrodá su spintele, tamsios sp.
Tauragë, tel.: 8 685 74 249, 8 652
20 021.

+Malkas (sausos, lapuoèiø).
Tauragë, tel. 8 600 02 679.
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Nebrangiai naudotus, gerai iðlaikytus minkðtuosius baldai: dvi sofos
(trivietë, dvivietë) be miegamos
dalies, fotelis. Galima pirkti po
vienà, 299.62 Eur. Tauragë, tel. 8
676 40 402.
Prieðkambario komplektà (217
Eur/750 Lt). Tauragë, tel. 8 652
04 735.
Sekcijà (3 daliø, 30 Eur). Tauragë,
tel. 8 672 19 761.

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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Kiaulæ (pasiskerdimui, 6 mën.,
130 kg). Tauragë, tel. 8 670 58 363.

p a r d u o d a
+Ðvieþià mësiniø merinosø veislës
ërienos mësà, galite pirkti pusæ
arba visà (5,50 Eur/kg). Tauragë,
tel. 8 650 29 050.
Triuðius (2-9 mën., kaina sutartinë). Taip pat parduoda skerdienà
6 Eur/kg). Ðilalë, tel. 8 601 52 793.
2-3 verðiø karvæ (verðiuosis kovo
mën., galima rinktis ið 3, 801.67
Eur). Pagëgiai, tel. 8 648 07 954.
2 sav. mësinæ telyèaitæ ir septyniø
verðiø melþiamà karvæ. Tauragës
r., tel. 8 674 01 521.
5 verðiø karvæ (verðinga, verðiuosis birþelio 17 d., 724 Eurai).
Jurbarkas, tel. 8 616 09 447.
6 sav. PARÐELIUS, 60.13 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 612 53 854.
Avinukus ir avytes (Romanovø
veislës, nuo 2 iki 5 mën., 9 vnt.,
35-43 Eur). 3 suaugusias avis (2
metø, su auskariukais). Tauragë,
tel. 8 620 40 765.
Avinus (Romanovø veislës, mësai arba veislei). Ðienà ryðuliais.
Tauragë, tel. 8 672 44 756.
Aviþas. Jurbarkas, tel. 8 650 73
006.
Belgø aviganiø ðuniukus (abu
tëvai su dokumentais, 170 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Dvi telyèias, 260 Eur. Tauragë, tel.
8 648 07 954.
Fazanà sidabriniø veislës (patinas,
20 Eur). Tauragë, tel. 8 616 56 173.
Juodmargius verðelius. Tel. 8 605
19 665.
Kaimiðkai augintas kiaules
(1,60 Eur/1 kg). Galiu paskersti.
Jurbarkas, tel. 8 601 59 225.

Kiaulæ. Jurbarko r., tel. 8 630
59 630.

Medines dëþes obuoliams (plotis
40 cm, aukðtis 28 cm, ilgis 60
cm), buitinius balionus, bidonà.
Jurbarkas, tel. 8 646 38 294.

Maistines bulves (didelës, skanios,
geros veislës). Tauragë, tel. 8 657
92 545.

Norkos puskailinius (54-56 dydþio,
labai geros bûklës, 290 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 32 850.

Paðarinius runkelius (50 kg/3 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 10 739.

Pianinà (gera bûklë). Ðakiø r., tel.
8 614 82 178.

PIGIAI sëmenø iðspaudas,
verðeliø girdymui, parðeliø, kiauliø, karviø, aviø, oþkø ðërimui.
Tauragë, tel. 8 657 99 383.

Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasai, kurui, skystoms tràðoms, 35-55 Eur),
kanalizacijai, nuotekoms (15-25
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63 943.

Pirmaverðæ ðvieþiapienæ karvæ.
Galimas atveþimas, 800 Eurø.
Jurbarkas, tel. 8 633 14 009.
Ðienainá (plëvelëje). Skaudvilë, tel.
8 610 65 270.
Ðveþiapienæ pirmaverðæ karvæ ir
verðingà telyèià, verðiuosis kovo 5
d. Tel. 8 622 77 966.
Ðienainá (plëvelëje). Tauragë, tel.
8 645 96 698.
Ðieno rulonus (plëvelëje). Tauragë,
tel. 8 613 92 981.
Telyèaitæ (2 sav., pieniniø veislës), karvæ 1 verðio, ðvieþiapienë.
Tauragë, tel. 8 686 92 218.
Telyèias (2 vnt., verðingos). Ðilalës
r., tel. 8 652 87 957.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
650 60 537.

Plastikiná langà (plotis 1,37,
aukðtis 1,34), dujø balionà, sofàlovà. Jurbarkas, tel. 8 662 67 066.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.
Vonià (180x80; 170x70 cm); suvirinimo aparatà. Ðakiai, tel. 8
616 13 954.

p e r k a
Brangiai gintarà, gintaro þaliavà,
gabalus, karolius (gali bûti seni),
perku keistus, neáprastus akmenis.
Tel. 8 612 76 988.

Telyèià (verðinga, 700 Eur) arba
keièiu á buliø. Tel. 8 650 72 017.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus
(1,5 mën.). Jurbarkas, tel. 8 643
23 960.
Þirniø sëklas „Respekt“, pupø
sëklas, kvietukø sëklas „T-Baltik“.
Jurbarkas, tel. 8 655 16 947.

Vieniðas vyras gali priþiûrëti sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 670 62 832.

Þàsis. Tauragë, tel. 8 613 92 981.

p e r k a
Ðvieþià karvës mëðlà. Tauragë, tel.
8 679 89 764.

p a r d u o d a

Karvæ ir 3 telyèias (vesenèias
geguþës 26, 27 ir birþelio 8 dienomis). Tauragë, tel. 8 633 82 014.
Karvæ (4 verðiø). Tel. 8 638 65 597.
Karvæ (8 verðiø). Tauragë, tel. 8
634 41 007.
Karvæ (antru verðiu verðiuosis
kovo mën. viduryje). Jurbarkas,
tel. 8 633 14 009.
Keturias verðingas karvës ir dvi
verðingas telyèias. Tauragë, tel. 8
689 45 690.
Kiaules. Tel. 8 672 64 933.

Sekcijà (pigiai). Tauragë, tel. 8
614 16 697.

Kiaulæ (apie 200 kg). Tauragë, tel.
8 653 39 105.

Dviratá-treniruoklá „Hammer“
(vokiðkas, galimybë nusistatyti
treniravimosi intensyvumà, stebëti
sudeginamas kalorijas, distancijà,
trukmæ, greitá. Rankenose ámontuoti pulso davikliai, 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 01 692.
Kailinius (40 ir 50 dydþio), þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio),
naujus ðalikus (vyriðki, graþûs),
beretes, vyriðkas apatines kelnes
(baltos sp.), ðvarkus (ávairiø dydþiø), pigiai. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Karnizà (plastmasinis, 3 m igio,
tvirtinamas á lubas, baltos sp.).
Tauragë, tel. 8 651 17 504.

Virtuviná stalà su këdëmis (naudoti), sekcijà „Freda“. Naujà
sekcijà „Neris“. Tauragë, tel.: 8
614 08 381, 8 685 03 697.

p e r k a
Sulankstomus stalus, tinkamus
lauko prekybai turguje. Tauragë,
tel. 8 600 18 562.

Puðies rastus (15 kub. m, 1 kub. m 58 Eur). Tauragë, tel. 8 641 47 143.
Radiatorius (ketaus, 1 sekcija - 0,7
Eur), aukðto slëgio pompà (naudota, italiðka, 25 Eur), uosines
duris (0,89x2,07, naudotos, daþytos, 25 Eur), gëlynø kuoliukus
(atitvarams, impregnuoti, 1 vnt.
- 0,7 Eur), akmenis (didoki).
Tauragë, tel. 8 613 25 179.

CITROEN XANTIA (1997 m.,
1,9 l, dyzelinas, spalva pilka, TA
iki 2016 01, 500 Eurø). Tauragë,
tel. 8 637 82 410.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ 21; 31 (baltos sp., benzinas,
dujos, vaþiuojanti, 3 500 Lt), GAZ
53 (nauja kabina), GAZ 67B. Tel.
8 675 11 551.
GAZ VOLGA 24 (rida 50 000
km); kempingus (4 vietø ir 3 vietø). Ðakiai, tel. 8 616 13 954.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a

Senovines raudonas plytas
(didelës, 15 000 vnt.), grindinio akmenis (taðyti, 300 kv. m)
ir dolomità (50 t). Kaunas, tel. 8
699 99 395.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.

MB Sprinter 208 (1997 m., 2,3 l,
dyz., krovininis, bûklë gera, 2 000
Eurø). Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.

Stiklà (juodas, 1,0x1,0 m, 0,8 cm).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
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.
Uosines medþio masyvo grindis.
30 procentø PIGIAU nei rinkos
kaina. Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
Vonià ROSA II (RAVAK, naudota, ideali, 170 x 105 l, baltos sp.,
su visais aksesuarais). Tauragë, tel.
8 675 32 433.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1994 m., 1600
cm3, dyzelinas, 60 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, þalia sp.,
4/5, 179 983 km, TA iki 2014-11,
300.63 Eur). Jurbarkas, tel. 8 614
83 688.
OPEL ASTRA (2000 m., 2 l,
TD, TA, universalus, 1 250 Eur).
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2 l,
dyzelinas, Lietuvoje neeksploatuotas, 1 650 Eur). Tauragë, tel. 8
630 81 180.
OPEL CORSA (1995 m., 1,5 l,
dyzelinas, TA, 360 Eur). Tel. 8
645 14 024.
OPEL VECTRA (2003 m., benzinas, dujos, 2,2 l, TA, draudimas,
klimato kontrolë, heèbekas, 4 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 602 63 413.
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2,0 l,
dyzelians, 74 kW, lieti ratai, kondicionierius, ið Prancûzijos, 1 650
Eur). Tel. 8 612 36 349.

+Spygliuoèiø ràstus (sausuoliai,
30 kub. m, 6 m, 1 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 03 315.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp., 40 kg100 Eur, geltonos sp., 30 kg -75
Eur). Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Betonines trinkeles (7x10x20 cm,
apie 550 vnt., 11 kv. m, vieneto
kaina 0,13 Eurø). Tauragë, tel. 8
604 56 320.

El. kaloriferá (16 kW), el. krosná
(10,5 kW), ðaldytuvo vitrinos
kompresoriø (naujas), el. variklá
(15 kW 1500 aps./min., 1,5 kW
1500 aps./min.,2,2 kW 3000 aps./
min.), 1,1 kW 1400 aps./min.).
Tauragë, tel. 8 687 75 365

Parduoda 2 - 9 mėn amžiaus triušius (kaina sutartinė), skerdieną (6 Eur/1 kg). Tel. 8 601 52 793.

CITROEN EVASION (1996 m., 2
l, benzinas, TA iki 2017 m., 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 685 10 349.

MB (1996 m., 2,2 l, dyzelinas,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, lieti ratlankiai, tvarkingas,
950 Eur). Tauragë, tel. 8 654 50
316.

p e r k a

Didelius lauko akmenis. Ðilalë,
tel. 8 620 24 041.

Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë,
tel. 8 652 59 512.

Televizoriaus staliukà ir 2 fotelius. Tauragë, tel. 8 617 34 672.

Plytas, likusias nuo statybø, viso
apie 350 vnt. Tauragë, tel. 8 604
56 320.

p a r d u o d a

Sekcijà-bufetà (trijø daliø, pagaminta pagal uþsakymà, tinka
valgomajame, virtuvëje ir kavinëje, galima pirkti dalimis).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.

Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos
sp.), lininius siûlus, pagalves (2
vnt.). Tauragë, tel. 8 446 72 033.

Naudotas ðamotines ir senovines
raudonas plytas (0,43 Eur/1 vnt.).
Tauragë, tel. 8 699 35 564.

PERKU STAMBIAS ÀÞUOLO
ÐAKAS, ÀÞUOLINES LENTAS
IR STORAS LENTAS. Raseiniai,
tel. 8 650 94 430.

Karves (3 vnt.). Tauragë, tel. 8
682 24 545.
Karves (3 vnt., apsiverðiavusios).
Tauragë, tel. 8 643 49 607.

Metalines sandëlio konstrukcijas
(12 m ploèio, 5 m aukðèio kolonos
- 35 Eur/m). El. gaminimo stotis:
60 kW – 2 300 Eur, 10 kW, nauja,
1 750 Eur. Tel. 8 672 72 619
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Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Keraminius blokelius „Lode
Keraterm 44“ (latviðki, likæ 4
padëklai, 80 Eur). Ðilalë, tel. 8
610 79 327.
Ketaus vonià (nauja). Tauragë,
tel. 8 657 99 383.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 C4 AVANT (1994 m.,
2 l, benzinas, dujos, juodos sp.).
Tauragë, tel. 8 653 12 179.
AUDI 80 (1988 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë, sedanas,
juoda sp., 4/5, TA iki 2015-09, 290
Eur, yra rûdþiø prie deðinës arkos,
kablys, priekaba). Jurbarkas, tel.
8 614 51 833.
AUDI 80 (1989 m., 1,9 l, benzinas, dujos, TA, draudimas, centrinis uþraktas, 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 634 05 866.
AUDI A6 (karavanas, 2000 m.,
1500 Eurø). Tel. 8 688 84 074.
AUDI A6 (2000 m. 04 mën., 2,5
TDI, dyzelinas, sidabrinë spalva,
sedanas, 2 300 Eur). Kreiptis:
UAB “ZTS”, Pramonës g. 1A,
Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.

OPEL ZAFIRA (2002 m. 12
mën., dyzelinas, juoda spalva, rida
117 000 km, 2 300 Eur). Kreiptis:
UAB “ZTS”, Pramonës g. 1A,
Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 306 (benzinas, automatinë pav. dëþë, 4 durys, mëlyna
spalva, TA iki 2016-12, oro kondicionierius, el. langai, vaþinëjo
moteris, 450 Eur, galima derëtis).
Tel. 8 625 06 657.
PEUGEOT 406 (1998 m., benzinas, gamyklinës dujos, TA iki
2016 m., draudimas, tvarkingas,
600 Eur). Tauragë, tel. 8 638
61 299.

RENAULT
p a r d u o d a

Lenteles (fanerinës, 3.01 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.

p a r d u o d a

RENAULT 19 (1994 m., 1,8 l,
benzinas, lieti ratai, pasibaigusi
TA, 270 Eurø). Jurbarkas, tel. 8
631 72 346.

Medþio frezavimo stakles (32 mm
aðis kilnojama kartu su varikliu,
300.63 Eur). Raseiniai, tel. 8 650
94 430.

CITROEN C3 (2008 m., pirktas
salone, rida 74 500, 4/5 benzinas,
vyðninë spalva, TA, 2 300). Tel. 8
620 94 986.

RENAULT ESPACE (1991 m.,
2,8 l, benzinas, 110 kW, TA iki
2016-04, nebrangiai). Jurbarkas,
tel. 8 656 97 333.

CITROEN
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RENAULT LAGUNA (1996
m., 1800 cm3, benzinas, dujos,
66 kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, þalia sp., TA iki 201505, draudimas, 350.73 Eur, lieti
ratlankiai, þieminës padangos).
Tauragë, tel. 8 652 01 046.
RENAULT MEGANE (1997 m.,
1,6 l, benzinas, rida 220 000 km, sidabrinis perlamutras, TA iki 2016
m.). Jurbarkas, tel. 8 650 36 061.
RENAULT SCENIC (1998 m.,
1,6 l, benzinas, TA iki 2016-07,
tvarkingas, ekonomiðkas ðeimos
automobilis, 590 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 31 383.
RENAULT TRAFIC (1992 m., 2
l, dyzelinas, 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 685 10 349.
RENAULT TWINGO (1995
m., 1,5 l, benzinas, tvarkingas,
ekonomiðkas, TA iki 2016-10, 320
Eur). Jurbarkas, tel. 8 653 92 986.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, mëlynas perlamutras, veliûras, kondicionierius,
rida 239 000 km, pakeistas pagrindinis dirþas prie 217 000 km,
signalizacija, centrinis, el. langai,
TA, 1 850 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas
perlamutras, veliûras, elektra,
klimato kontrolë, centrinis, signalizacija, ðildomos sëdynës, 2 199
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

SUBARU
p a r d u o d a
SUBARU JUSTY (1997 m., 1,3
l, benzinas, dujos, visi varantieji
ratai). Tauragë, tel. 8 630 12 315.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06 mën.,
1,8 t benzinas, sedanas, veliûras,
el. paketas, klimakontrolë, ðildomos sëdynës, autopilotas, borto
kompiuteris, ksenono þibintai,
lieti ratai, þalias perlamutras,
rida 99 000 km, serviso knygos,
TA, 4 200 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.

TOYOTA
p a r d u o d a
TOYOTA CARINA (1990 m., 1,6
l, benzinas, dujos, tvarkinga, TA
iki 2017-12, 500 Eur). Ðakiø r., tel.
8 611 49 980.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a

Motociklus DNEPR MT-10, MK
(originaliai suremontuoti). Tel. 8
675 11 551.

VW BORA (1,9 l, dyzelinas, TA,
draudimas, kablys, 1 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 41 218.
VW GOLF (1994 m., 1,8 l, dujos,
vairo stiprintuvas, signalizacija,
tvarkingas, TA, draudimas, 500
Eur). VW PASSAT (1998 m., 1,9
l, 81 kW, karavanas, dyzelinas, TA,
draudimas, karavanas, 1 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.
VW GOLF (1994 m., 1,9 l, TD,
55 kW, raudonos sp., TA iki 2017
m., 580 Eur). Jurbarko r., tel. 8
689 61 978.
VW GOLF (1995 m., ideali bûklë,
1,4 l, benzinas, ekonomiðkas, 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.
VW GOLF (1999 m. 10 mën.,
benzinas, þalia spalva, 1 800 Eur).
Kreiptis: UAB “ZTS”, Pramonës
g. 1A, Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.
VW GOLF (1999 m., 1,8 l, benzinas, dujos, mëlynos sp. perlamutras). VW JETTA (1999 m., 1,8
l, benzinas, juodos sp.). PIGIAI!
Tel. 8 675 11 551.
VW PASSAT (1993 m. 08 mën.,
turbo dyzelinas, 1896 kub. cm, 55
kW, juoda spalva, TA iki 2016-0715, sutvarkyta vaþiuoklë, tamsinti
langai, lieti ratai R14, radijas-CD,
liukas, kablys, 105 Lt bakas, 750
Eur). Jurbarkas, tel. 8 642 96 708.
VW PASSAT (1999 m., benzinas,
karavanas, mëlynos sp. draudimas,
TA iki 2016 m., 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 671 66 702.
VW PASSAT Combi (2003 m.,
„pliusas“, 1,6 l, benzinas, originali rida 160 000 km, pakeistas
pagrindinis dirþas prie 140 000
km, tamsiai mëlynas perlamutras,
kondicionierius, centrinis, signalizacija, juodas vidus, variklio
defektas, 1 450 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
VW SHARAN (2002 m., 1,9 TDI,
85 kW, sidabrinë sp., „Family“,
rida 262 000 km, pakeistas pagrindinis dirþas prie 258 000 km,
prieð 1 m. pakeista turbina, klimato kontrolë, el. langai, ðildomos
sëdynës, ðildomi priekiniai ir galiniai langai, 2 900 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

Motociklus ir motorolerius (ávairiø
modeliø, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 699 80 354.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Automobilinæ priekabà (be registracijos, 160 Eur). Kaunas, tel.
8 643 59 268.

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.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis gali bûti
dauþtas (su defektu) arba visiðkai
tvarkingas. Gali bûti be techninës
apþiûros. Skambinkite bet kuriuo
metu. Tel. 8 622 25 997.

p a r d u o d a
2 cilindrø oro kompresoriø (trifazis). Tauragë, tel. 8 658 05 441.
Automobiliná dujø bakà (naudotas,
buvo AUDI 100 AVANT atsrginio
rato vietoje, 70 l talpos, 20 Eur),
lietus ratlankius R14 AUDI 100
(8 vnt., po 15 Eur). Tauragë, tel. 8
680 89 135.
Dyzeliná FORD SIERA ir
SCORPION variklá; UAZ 469
këbulà; MB 123 greièio dëþæ.
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.
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.

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

Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus ratlankius (R15, R16, tinka VW
SHARAN, SEAT ALHAMBRA,
FORD GALAXY, AUDI A6,
C4, 5 skyliø), R16 skardinius
(tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

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

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

Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.

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.

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

BMW (iki 1995 m., 100.21 Eur,
gali buti nevaþiuojantys, be dokumentø ar tvarkingi, moku pagal
vertæ). Tel. 8 602 77 331.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia
TA, gali bûti su defektu, tinkamas
ardymui. Skubiai, iki 500 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.

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.

Motorolerá YAMAHA (2005 m.,
98 kub. cm, TA iki 2016 m., nauja
galinë padanga, naujas dirþas, l.
geros bûklës, 550 Eur). Tauragë,
tel. 8 682 27 319.
Motorolerá. Tauragë, tel. 8 645
96 698.
Parduodame motorolerius, keturraèius, mopedus, motociklus.
Atliekame remontà. Turime daliø.
Ðakiai, tel. 8 685 77 756.

p a r d u o d a
GAZ-52 (savivartis be dokumentø,
1 050 Eur), ZIL cementveþio cisternà didþioji (870 Eur), ZIL 131
(be këbulo, 1 500 Eur), rusiðko
autopakrautuvo strëlæ (5 t, 730
Eur), savivartæ priekabà (be dokumentø, 520 Eur). Tauragë, tel.
8 687 39 417.

p a r d u o d a
Arklines ðienapjoves, grëblá-vartytuvà, roges (ðlajos) ir kt. Tel. 8
675 11 551
Bulviø kasamàjà (630 Eur), plûgà
OVERUM (3 korpusø, 1 000
Eur), traktoriaus T-25 kabinà (520
Eur). Jurbarkas, tel. 8 654 82 813.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà, srutveþá, plûgà, ðienapjovæ,
purkðtuvà, frezà, kultivatoriø,
T-25, MTZ-80. Jurbarko r., tel. 8
612 78 366.
Grëblá KUHN-7301 (1993 m.,
2 500 Eur), tankinimo volà prie
traktoriø T-25, T-40 (pakabinamas, 200 Eur). Jurbarko r., tel. 8
618 04 825.
Grëblá „Dobilas-6“, srutveþá
POMOT (4 kub. m), 4 vietø
melþimo aikðtelæ. Tauragë, tel. 8
696 06 429.

Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliuminë, ant ratø), buldozerá prie
traktoriaus T-25, el. telferá (0,5
tonos), nerûdijanèio plieno kubilus (400-500 l talpos), baèkas
alui (30-40 l talpos). Tauragë, tel.
8 687 75 365
Grûdø malûnus (vieno galia 5,5
kW, 250 Eurø, kito galia 7,5 kW,
350 Eurø). Geros bûklës. Tauragë,
tel. 8 634 98 078.
Grûdø sëjamàjà (2 m ploèio) ir
bulviø sodinamàjà (dvivagë, baltarusiðka). Kaina sutartinë. Jurbarko
r., tel. 8 651 35 892.
Kombainà DON. Ðakiø r., tel. 8
627 01 886.
Kombainà GRIME (su stogu);
plûgà (3 korpusø); kombaino padangà; tràðø barstytuvà (2 diskø);
grûdø malûnà (7 kW). Ðakiai, tel.
8 616 13 954.
Kombainà NIVA dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Melþimo aikðtelæ (nauja, 2 vietø),
metalinius lovius (ávairiø dydþiø,
paukðèiams, kiaulëms). Tauragë,
tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, atliekame jø remontà,
suteikiame garantijà, galimas
pristatymas. Tauragë, tel. 8 614
20 536.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, atliekame jø remontà,
suteikiame garantijà, galimas
pristatymas. Tel. 8 638 82 704.
Metalinæ cisternà (apie 3,5 kub. m,
tinka kanalizacijai, kurui, 150.31
Eur). Tauragë, tel. 8 670 63 521.
Mëðlo kratytuvà (rusiðkas, 6 t,
dirbantis) ir prikabinamà kultivatoriø KPS-4,2 (4 metrø, su
didþiosiomis akëèiomis). Ðilalës
r., tel. 8 684 93 135.
Priekabà (2 aðiø, su langais, 1 000
Eur), volus (3 vnt., po 30 Eur).
Tauragë, tel. 8 446 43 893.
Priekabà 2 PONTIAC TRANS
SPORT-4 (didþioji, tvarkinga),
grëblá-vartytuvà „Dobilas -3“, kultivatoriø (vikðrinio traktoriaus).
Tel. 8 615 28 934.

Turbo dyzeliná variklá (1,6 l, gera
bûklë, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 672 19 781.
VW SHARAN (1998 m., benzinas,
sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel. 8
652 06 558.

p a r d u o d a
Motociklo IÞ priekabà. Tauragë,
tel. 8 670 37 768.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
p e r k a
Ðieno-ðiaudø presà „Kirgistan“;
metalinæ cisternà ant ratø vandeniui
veþti, traktoriø T-150K, kombainà
NIVA SK5M. Tel. 8 617 26 099.
Traktoriø T-150 K, kombainà NIVA
SK-5M, ðienapjovæ E-302, ðienoðiaudø presà FORTSCHRITT 454
(vokieèiø g-bos). Tel. 8 617 44 713.

+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Reikalinga moteris arba vyras gyventi sodyboje Ðiauliø rajone. Tel.
8 698 71 126.

Vyras ieðko darbo, atlieka ávairius smulkius statybinius darbus.
Tauragë, tel. 8 617 34 672.
Vyras ieðko darbo, deda plyteles,
atlieka vidaus apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 630 94 532.
Vyras ieðko darbo, gali vynioti el.
variklius. Tauragë, tel. 8 636 34 536.

Reikalinga moteris, galinti gyventi
ir priþiûrëti sodybà. Tauragë, tel. 8
637 53 885.
Reikalinga slaugë senyvai gulinèiai
moteriai, galinti gyventi kartu.
Jurbarko r., tel. 8 652 05 748.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas darbui Europoje.
Mokame uþ kilometrus arba dienas. Vaþiuojame ilgais atstumais.
Patirtis bûtø privalumas. Kreiptis:
UAB „ZTS“, Pramonës g. 1A,
Jurbarkas, tel.: 8 698 01 725, 8 447
51 882.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kategorijø) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas þmogus, galintis atlikti
ðulinio apdailà (medþio darbai).
Tauragë, tel. 8 637 72 718.

Purkðtuvà (12 m ploèio), grëblávartytuvà, vagotuvà (5 korpusø),
rotacinæ ðienapjovæ, ðieno presà.
Tauragë, tel. 8 636 06 055.
Srovës generatoriø PIGIAI!
DEFORT DPG4501-H (naujas,
4,5 kW, ciklø skaièius 4, svoris 88
kg, 25 l benzino bakas, tepalø 1,1
l, dirba 8,5 val., 1 cilindras, su ratukais ir su rankena, buvo mokëta 1
760 Lt, dabar 480 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 20 975.
Ðieno presà (ruloninis, didysis,
rusiðkas, 800 Eur). Erþvilko sen.,
tel. 8 651 24 988.
Ðieno-ðiaudø presà CLAAS.
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
Traktoriui DT-75: 33 vikðrus
(nauji, 12 Euru/vnt.). Tel. 8 686
93 410.

Traktoriø T-30-69 (2001 m., labai
geros bûklës, priekyje kabinamu
sniegui stumdyti buldozeriu. Yra
ir kitokia technika, 4 709.80 Eur).
Ðilalë, tel. 8 626 13 139.

Reikalingas þmogus, galintis
pastatyti ðiltnamá. Tauragë, tel. 8
679 89 764.
Reikalingi patyræ tarptautiniø reisø
vairuotojai. Darbui kadencijomis
po Vakarø Europà. Vilnius, tel. 8
656 11 332.

Traktoriø T-25 (1990 m., 2 800
Eur). Tauragë, tel. 8 656 86 150.
Traktoriø T-25 (2 700 Eur), mëðlo
kratytuvà (1 200 Eur), þemës frezà
(650 Eur), mëðlo þemiø krautuvà
(1 600 Eur), ðienapjovæ (diskinë
2,4 m, 1 500 Eur), grëblá-vartytuvà
(870 Eur). Jurbarkas, tel. 8 674
44 561.
Traktoriø T-25A (1992 m., TA,
iðdirbæs 1500 motoval., 3 620 Eur),
árëmintas traktorines akëèias (60
Eur). Kaunas, tel. 8 689 04 037.

Traktoriø MTZ-80 (1991 m., 1350
motoval., didelë kabina). Ðakiø r.,
tel. 8 611 49 980.

Tràðø barstytuvà (1 tonos, naujas, 200 Eur), gyvuliø svarstykles
(su rëmu, 450 Eur), bièiø avilius
(nauji). Tauragë, tel. 8 690 67 318.

Traktoriø MTZ-80L (1985 m., 2
600 Eur), traktoriø T-25 (1986
m., 1 600 Eur). Tauragë, tel. 8
618 82 492.

Vyras ieðko ekskavatorininko arba
savivarèio vairuotojo darbo. Gali
dirbti komandiruotëse. Tauragë,
tel. 8 634 17 749.
Þemës dirbimo padargus prie
traktoriaus T-25 (vandens cisterna, kultivatorius, vagotuvas,
plûgas); ðieno ðiaudø rinktuvà (èekoslovakø gamybos); naujà MTZ
priekiná tiltà (vientilèio); plûgà
(lenkø gamybos, dviejø korpusø).
Tel. 8 617 36 512.

+Atliekame vidaus ir iðorës remonto, apdailos ir ðiltinimo darbus.
Didelë darbo patirtis. Tauragë,
Pagëgiai, Ðilutë, tel. 8 652 52 316.
+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Gaminame montuojame kaminø
ádëklus nuo 23 Eur. Montuojame
pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro katilais,
krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið Austriðko
akrilo) pagal technologijà „Vonia
vonioje“ tik per 2 val. Garantija
5 m . Ta r n a u j a 1 5 - 2 0 m e t ø .
Restauruojame ir prastai restauruotas vonias. MB „Voniø meistras“
www.voniumeistras.lt. Tel. 8 684
20 151.
+Iðnuomojama darbo vieta autoservise prie VÁ „Regitra“. Yra 4
tonø keltuvas. Tinka automobiliø
varikliø, vaþiuoklës ir elktronikos
remonto darbams. Tauragë, tel. 8
686 64 561.

29 m. vaikinas ieðko darbo statybose, gali dirbti pagalbiniu, atlikti
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 669
74 830.

+Miðko traktoriaus paslaugos.
Kertame miðkus, veþame medienà
savo technika. Tauragë, tel. 8 607
45 949.

39 m., sàþininga, tvarkinga moteris
gali priþiûrëti senyvo amþiaus ligonius. Yra galimybë gyventi kartu.
Jurbarkas, tel. 8 601 64 049.

+Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Tauragë, tel. 8
673 03 261.

40 m. vyras atlieka vidaus apdailos
darbus. Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.
6 val. per dienà galiu priþiûrëti
ligoná arba slaugyti senutæ. Didelë
darbo patirtis. Tauragë, tel. 8 674
79 861.
Moteris ieðko daþytojos arba kito
darbo. Tauragë, tel. 8 639 03 094.
Mûrininkas apdailininkas, patyræs
meistras, ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 630 32 680.
Mûrininkas, turintis darbo patirties, klijuoja klinkerá, skaldo
akmenis ir atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 636 65 017.
Pjaunu ir kapoju malkas Jurbarke.
Tel. 8 691 74 971.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
0,29 EUR/ 1 LT LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOSE: TAURAGËJE, Vasario
16-osios g. 3, JURBARKE, KRANTO G. 7.

+Atliekame miðko kirtimo ir
traukimo paslaugas. Tauragë, tel.
8 646 86 415.

+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø krosneles ir kità
buitinæ technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë, M.
valanèiaus g. 18, tel.: 8 686 32 976,
8 446 55 899.
+UAB „Parmatus“ reikalingi
automobilveþiø vairuotojai, turintys C, E kategorijø vairuotojo
paþymëjimà. Tel. 8 618 32 323.
+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.
+Vidaus apdailos darbai: gipso
montavimas, glaistymas, daþymas,
plyteliø dëjimas, langø durø ástatymas, grindø dëjimas, dailylenèiø
kalimas ir kt. Tel. 8 600 15 371.
Atliekame skardinimo darbus.
Lietvamzdþiai, vëjalentës, kraigai,
pakalimai ir kita. Tel. 8 631 66 119.
BRANGIAI MOKAME! Perkame
miðkà iðsikirtimui arba su þeme.
Atsiskaitome ið karto. Tel. 8 646
44 279.
Brangiai superku miðkà, atlieku
miðko ruoðos darbus: kertu, traukiu.
Ðilalë, tel. 8 688 17 142.

Dengiame stogus ið savo ir uþsakovo medþiagos. Atliekame visus
skardinimo darbus. Tel. 8 636 37
656.
Juostiniu gateriu greitai ir kokybiðkai pjaunu medienà kliento
namuose. Tauragë, tel. 8 614 74 903.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai. Automobilis
su liftu. Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.
Montuojame ir dengiame visø tipø
stogus. Atliekame skardinimo darbus. Turime ilgametæ patirtá. Tel. 8
614 51 872.
Padedame atsikratyti nepakeliamø
skolø! Jeigu Jûsø skola didesnë nei
7 500 Eur ir nematote galimybës
jà gràþinti, mes Jums padësime.
Jurbarkas, tel. 8 645 11 169.
Perka àþuolo, eglës, puðies, berþo,
juodalksnio ràstus, statø miðkà
nukirtimui. Mokame brangiai. Tel.
8 670 60 331.
Nuomojame ðventines palapines,
paviljonus. Apðvietimas, grindys,
stalai, suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Remontuojame ðaldytuvus.
Atvaþiuojame á namus. Suteikiame
garantijà. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Santechniko, elektriko paslaugos.
Jurbarkas, tel. 8 657 57 961.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
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 nusimato daug
bendravimo asmeniniais ir darbo
reikalais, teks kaip reikiant
pasispausti, jei norėsite visur
suspėti. Trečiadienį būsite poprasčiai nusiteikę, mėginkite
pataisyti nuotaiką palepindami
save skaniais pietumis ar kokia pramoga. Ketvirtadienis ir
penktadienis - pakalnios dienos
tvarkyti finansinius reikalus,
ypač sėkmingos nekilnojamojo
turto operacijos. Savaitgalį teks
apkarpyti poilsio laiką ir baigti
per savaitę nenudirbtus darbus.
Pirmadienį stenkitės nepasirašinėti
svarbių dokumentų - galimi neapsižiūrėjimai, dėl kurių vėliau
galite turėti nemenkų nuostolių.
Antradienį patys stebėsitės
savo aktyvumu ir veiklumu
- išnaudokite energijos antplūdį. Į svaitės pabaigą užgrius
įvairiausi, netikėčiausi darbai,

ateinanèiai savaitei (03-16 - 03-22)

patys neatsistebėsite, kaip galėjote prisiimti tiek įsipareigojimų.
Savaitgalį nepamirškite įsipareigojimų šeimai - daugiau laiko
praleiskite su vaikais.
Daugelis problemų išsispręs savaime, jei pakeisite
taktiką ir elgesį su
žmonėmis. Mažiau pykite, nevenkite įsipareigojimų, tuomet
atgausite prarastą pasitikėjimą,
tapsite mėgiami ir gerbiami.
Savaitės viduryje pagaliau nuveiksite ilgai atidėliotą darbą.
Penktadienį - sėkmingi dalykiniai susitikimai. Savaitgalį laiką
leiskite malonioje aplinkoje,
kaip reikiant atsipalaiduokite.
Metas pergalvoti
veiksmus ir padaryti
reikiamas išvadas.
Aplinkybės darbe
susiklostys labai palankiai, tad
galite tikėtis pakilimo karjeros
laiptais. Pagaliau pavyks suderinti dvasinius ir materialinius

norus. Pirmoje savaitės pusėje
galite rasti patikimą dalykinį partnerį. Savaitgalį laukia svarbūs
susitikimai su įtakingais žmonėmis. Nepamirškite išpildyti
duotų pažadų.
Turite gausybę
įvairiausių planų ir
reikalų, tačiau savaitė nepasirodys
įtempta. Su džiaugsmu suksitės
it vijurkas. Svarbius sprendimus priimkite pirmoje savaitės
pusėje. Būkite dėmesingesni,
nepraleiskite pro akis nė menkiausios smulkmenos. Pabandykite išvengti konfliktų darbe
su kolegomis, o juo labiau su
viršininkais. Savaitės pabaigoje
verčiau neskirkite jokių dalykinių susitikimų.
Šią savaitę nieko
nespręskite jėga ir
nepervertinkite valios svarbumo. Taip
elgdamasis galite įgyti priešų.
Draugiškumas ir lankstumas

jums padėtų rasti bendraminčių.
Savaitės viduryje gali tekti rinktis iš kelių svarbių jums dalykų.
Veikite ramiai, apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų. Nesiimkite realizuoti naujų planų, kol
nepasikliaujate savo jėgomis, o
kai imsite veikti, neleiskite kištis
aplinkiniams.
Pirmadienį sugebėsite labai daug
nuveikti - maksimaliai išnaudokite
jums skirtą laiką. Pasistenkite
nesuteikti kolegoms šanso jus
apkalbėti, būkite pareigingi,
susikaupę. Nuo trečiadienio pajusite jėgų antplūdį, tarsi antrąjį
kvėpavimą, bet būkite atsargus,
nepervertinkite savo jėgų. Savaitgalį nepiktnaudžiaukite giminaičių gerumu. Sekmadienį
skirkite poilsiui ir pramogoms.
Šią savaitę nedarykite skubotų
išvadų ir juo labiau
sprendimų, kad ir
kokia aiški situacija jums atrodytų. Klausykite intuicijos, ji pakuždės teisingiausią sprendimą,

tačiau nesiimkite jo įgyvendinti
anksčiau nei trečiadienį. Nuo
ketvirtadienio bus prasminga
planuoti ateitį. Penktadienį giminaičiai ar draugai gali prašyti
jūsų pagalbos, tačiau savaitgalis
prabėgs lengvai ir maloniai.
Saugokitės neplanuotų išlaidų, galinčių turėti įtakos
šeimos biudžetui.
Pirmoje savaitės pusėje verčiau
neskolinti ir nesiskolinti. Ketvirtadienį ir penktadienį nesiginčykite su mylimu žmogumi.
Kaip tik tomis dienomis šeimos
reikalams teks skirti visą savo
dėmesį ir jėgas. Nekreipkite
dėmesio į paskalas - tik patikrinti
faktai gali būti jūsų sprendimo
pagrindas.
Šią savaitę nemėginkite išspręsti
visų problemų iš
karto, nekurkite toli
siekiančių planų ir nepulkite jų
įgyvendinti - nieko iš to neišeis,
veltui iššvaistysite jėgas ir nervinsite aplinkinius, bandydamas
juos įtraukti į savo audringą
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veiklą. Dirbkite konkrečius
darbus. Nuo antradienio kyla
didelė grėsmė privelti klaidų, bet
jau ketvirtadienį ir penktadienį
turėtų sugrįžti sėkmė.
Savaitė nusimato
dinamiška ir įtempta, daug darbo tarnyboje ar versle,
rūpesčiai namuose. Pirmadienį
ir antradienį pasistenkite atnaujinti beveik nutrūkusius ryšius.
Draugą prarasti lengva, susirasti sunkiau. Geriausia proga
įgyvendinti drąsiausius savo
planus - penktadienį. Savaitgalį
laukia netikėta išvyka ar maloni
staigmena.
Pirmadienį ar antradienį gali nutikti
kažkas tokio, kas
pakeis jūsų planus
visai savaitei. Savaitės viduryje
gali tekti gerokai pasirūpinti
dėl būsimosios karjeros, reputacijos ar įvaizdžio. Fizinė
veikla penktadienį ar šeštadienį
būtų labai naudinga. Sekmadienį pasistenkite nieko neteisti ir
nesmerkti.

JUOKAI
Drakoniuko teismas:
- Drakoniuk, ar tiesa, kad tu
suėdei savo mamą.
- Taip...
- Ar tiesa, kad tu seėdei savo
tėvą?
- Taip....
- Ir seseris, ir brolius?!
- Aha...
- Tai kaip tave pavadinti?!
- Hmm..gal našlaičiu?
*****
Eina ežiukas mišku ir kartoja
sau:
- Aš stiprus, aš stiprus, aš labai
stiprus.
Ateina iš priekio meška, pasižiūri į ežiuką ir, kad spirs - tas
ir nuskrido... Atsistojo ežiukas,
nusivalė dulkes ir tarė sau:
- Tačiau labai lengvas, tačiau
labai lengvas...
*****
Nusipirko zuikis maišą morkų.
Paslėpė po krūmu ir paliko raštelį
- „morkų nėra“. Ryte žiūri morkų
tikrai nebėra,o vietoj raštelio
paliktas kitas - „ežiukas neėmė“.
*****
Pagyvenusi moteris ėjo link
stoties. Jos širdis verkė, jai buvo
labai liūdna. Ji nenorėjo išvažiuoti. Ji nežinojo, kada sugrįš,
jai buvo taip sunku išsiskirti su
savo dukra, su anūkais... O aplinkui, nešinas krepšiais, linksmai
šokinėjo žentas.
*****
Vyras pagavo žmonos meilužį
ir pradejo jį koneveikti. Žmona,

9. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Pagrandis. Akadas. Elada. Ubladė. Er. Lena. Ni. Ko. Elas. Nėra. Bosas. Kako.
Ja. Rujon. Rist. Sekus. Bradai. Sudanas. Orinės. Ragas. Krabas. Gamos. Plikos. OK. Onos.
Užkasat. Esė. Los. Skers. Simnas.
Horizontaliai: Pelėjas. Gol. Galera. Urano. Gana. Damos. Arda. Sagos. Aa. Renas. Bukas.
UK. Dunojus. Že. Ibisos. Pkr. SL. “AN”. Klasė. Aks. Oris. Tado. Abrakas. Kė. Riboti. Ekranas.
Adelaidės. En. Araksas. Osa. Soti. Akės.
Pažymėtuose langeliuose: Termostatas.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

puolusi į neviltį, sako jam:
- Paleisk jį, juk jis tavo vaikų
tėvas!
*****
Žmona klausinėja vyro:
- Sakyk, brangusis, ką tu darytum, jei aš skęsčiau?
- Na, turbūt, bėgčiau pagalbos...
- Bet jei tektų toli bėgti?
- Oi, tai visai nesvarbu...
*****
- Tu mano mylimoji....
- Jei būčiau mylimoji, tai paskui
kitas nelakstytum!
- Na... Jei nelakstyčiau paskui
kitas, tai būtum vienintelė... O
dabar - mylimoji...
*****
Gydytojas rašo receptą blondinei:
- Taigi, štai jums receptas,
nusipirksite vaistų, gerkite po 2
tabletes, kai einate į lovą.
- Po dvi tabletes...
-Tai kaip čia, 20 tablečių per
dieną?
*****
Atėjo blondinė į kirpyklą, nori
susidėti cheminį. Klausosi ausinuko, kirpėja prašo nusiimti.
Blondinė sako - ne....,
Kirpėja paprašo vėl nusiimti,
blondinė sako - ne.
Kirpėja be leidimo nuima ausinuką. Blondinė krenta negyva.
Kirpėja galvoja, kas atsitiko paėmusi ausinuką pasiklausė kas
ten skamba.
O ten žodžiai: „įkvėpt, iškvėpt...... „

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 - 1,45 Eur/5 Lt) 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. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
KOVO 19 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre
premjera „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
KOVO 14 D. 13 VAL. Šiaulių kultūros centre
duonai skirtas šokio spektaklis.
KOVO 16 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Domino“ teatro komedija „Bus sunku…“.

2014 m. KOVAS
13 d. penktadienis 18 val.
Pagal Franco Kafkos kūrybą KOVA. Vienos dalies spektaklis.
Režisierius Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida - 2,90 €
(10 Lt).

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
KOVO 13 D. 17 VAL Kėdainių kultūros centre
teatrų dienos „Melpomenės dovanos 2015“.
Monospektaklis „Ledo vaikai“ (Nacionalinis
dramos teatras).
KOVO 14 D. 16 VAL Kėdainių kultūros centre
Vytauto Šiškausko koncertas.
KOVO 16 D. 18 VAL Kėdainių kultūros centre
teatrų dienos „Melpomenės dovanos 2015“.
Miniatiūrų komedija „Abstinento pagirios“
(Lietuvos komiko teatras).
KOVO 18 D. 18 VAL Kėdainių kultūros centre
teatrų dienos „Melpomenės dovanos 2015“.
Spektaklis „Prabangos“ („Knygos teatras“).

14 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt).
15 d. sekmadienis 12 val.
Volker Ludwig BELA, BOSAS IR BULIS. Dviejų dalių vaidinimas žmonėms nuo penkerių metų. Režisierius Antanas Gluskinas.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
15 d. sekmadienis 18 val.
Marselis Panjolis DUONKEPIO ŽMONA. Dviejų dalių romantinė istorija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida 5,79 € (20
Lst).

KRETINGOJE IR RAJONE
KOVO 13 D. 17 VAL. Kretingos kultūros
centre koncertuos aktorius Marius Jampolskis
ir Irūna.
KOVO 15 D. 19 VAL. Kretingos kultūros
centre Šokių vakaras KAM PER 40.
KOVO 17 D. 18.30 VAL. Kretingos kultūros centre operetės spektaklis „Skaniausias
kokteilis“.

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.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
KOVO 14 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
lėlių vaidinimas mažiesiems „APAPA“ (rež.
Gintarė Radvilavičiūtė). Kūdikiams nuo 6 mėn.
KOVO 15 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
O. Milašiaus pasaka pagal lietuvių liaudies
kūrybą „Auksaplaukis ir žvaigžduolė“ (rež.
Karolina Jurkštaitė). Vaikams nuo 4 m.

2014 M. BALANDIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Balandžio 1 d., trečiadienis, 18 val.
„Dieviškasis trimitas“. Klaipėdos kamerinis orkestras.
Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Solistas Sergej Nakariakov
(trimitas, fliugelhornas, Izraelis–Prancūzija).
Bilietai – 8,69 Eur (30 Lt), 14,48 Eur (50 Lt). Taikomos
nuolaidos.

PALANGOJE
KOVO 14 D. Giedrės Kilčiauskienės „Džiazo
miniatūros“ Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al.
1, Palanga.

Balandžio 8 d., trečiadienis, 18 val.
„Pažadinti muziką širdyje“. Lietuvos kamerinis orkestras.
Meno vadovas Sergej Krylov. Solistas Martynas Levickis
(akordeonas).
Bilietai – 14,48 Eur (50 Lt), 20,27 Eur (70 Lt).

KAUNE
KOVO 13 D. 17 VAL. Jurgio Svajūno fotografijų parodos „Nespalvoti langai“ pristatymas
Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio
g. 56.)
KOVO 16 D. 16 VAL. atminimo valanda
„Ašara Dievo aky, Lietuva ką tu veiki?“ Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešojoje
bibliotekoje, Laisvės al. 57.

Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS DRAMOS

RADVILIŠKYJE IR RAJONE
KOVO 13 D. 19 VAL. Radviliškio kultūros
centre šokiai vyresniesiems „Kartu smagiau“.
KOVO 14 D. 12 VAL. Radviliškio kultūros
centre Kelmės mažasis teatras spektaklis vaikams „Ežiukas Latė“.
KOVO 14 D. 10-14 VAL. Radviliškio kultūros
centre mamų turgelis.
KOVO 15 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros
centre „Domino“ teatro spektaklis komedija
„Diena be melo“.
KOVO 17 D. 10 ir 12 VAL. Radviliškio kultūros centre Klaipėdos mažasis jaunimo teatras
„Mažasis Princas“.
KOVO 18 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros
centre ansamblio „Lietuva“ muzikinis spektaklis
„Devynbėdžiai“.

TEATRO SPEKTAKLIAI
Kovo 14 d. 19 val. K. Dragunskaja „Lunačiarskio lunaparkas“, 1-os dalies spektaklis. Rež. D. Rabašauskas. Klaipėdos
dramos teatre (Teatro g. 2, įėjimas iš Danės upės pusės). Bilieto
kaina 2 Eur.
Kovo 15 d. 12 val. A. Dilytė „Dėdės Tito džiazas“, 2-jų dalių
žaidimas. Rež. A. Dilytė. Bilieto kaina 2.90 Eur.
Kovo 21 d. 18 val. H. Ibsen „Laukinė antis“, 2-jų dalių drama.
Rež. R.Rimeikis. Žvejų rūmai. Bilieto kaina 5,79–7,24 Eur.
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

JURBARKE IR RAJONE
KOVO 14 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika
KOVO 17 D. 19 VAL. Jurbarko kultūros
centre Irūnos ir Mariaus jubiliejinis koncertas
„Penki metai drauge“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
KOVO 13 D. 15 VAL. Norkaičių tradicinių
amatų ir etnokultūros centre edukaciniai užsiėmimai „Velykų meto lietuviškų tradicijų
išsaugojimas“. Velykinių margučių marginimo,
skutinėjimo, dažymo natūraliomis medžiagomis
ir kitomis priemonėmis mokymai
KOVO 14 D. 14 VAL. Gaurės bendruomenės
salėje Smalininkų mėgėjų teatro „Ąžuolynė“
spektaklis „Provincijos aistros“
ŠILALĖJE IR RAJONE
KOVO 13 D. 18 VAL. Šialės kultūros centre
Kino filmas „Bitė Maja“.
KOVO 13 D. 19.30 VAL. Šialės kultūros
centre videofilmas „Ei, Džiuljeta“.
KOVO 18 D. 18 VAL. Šialės kultūros centre
Mariaus Jampolskio ir Irūnos koncertas.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
KOVO 13 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre Merūno Vitulskio ir VDU Kamerinio
orkestro koncertas.
KOVO 17 D. 19 VAL. Marijampolės kultūros
centre Donato Montvydo ir gyvo garso grupės
koncertas “Noriu, kad būtum mano”.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 KOVAS

KLAIPĖDOS TEATRŲ FESTIVALIS
„N A M A I“
Klaipėdos dramos teatre (Teatro g. 2, įėjimas iš Danės upės pusės)

2015 M. KOVO MĖN.
13 d. 19 val. „PASLAPTINGA NAKTIS“, spektaklis vaikams. Rež. J.Jukonytė.
KU Teatro katedros studentai. Bilieto kaina 2 Eur
14 d. 19 val. K.Dragunskaja „LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“, 1-os dalies
spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Klaipėdos dramos teatras. Bilieto kaina 2 Eur.
15 d. 19 val. „DRAUGE ŠIRVY, JŪS VISIŠKAI TEISUS“, 2-jų dalių vaidinimas pagal Arvydo Daškaus pjesę „Toks velnioniškai vienas“. Rež. A.Vizgirda.
Klaipėdos Pilies teatras. Bilieto kaina 2 Eur.
17 d. 19 val. PREMJERA! A.Stančikas „KĄ JAI PASAKYTI ARBA APIE
SRAIGĘ“. Rež. N.Gedminas. Laisvasis Teatras. Bilieto kaina 2 Eur.

14 d., šeštadienis, 18.30 val.
Jerry Bock, Joseph Stein, Sheldon Harnick „Smuikininkas
ant stogo“. 2 veiksmų miuziklas. Spektaklis viešai rodomas,
įsigijus MTI licenciją Bilieto kaina – 10,72 € (37 Lt)
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

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. KOVAS
13 D. 14 VAL. Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių šventė „Užtekėk
saulele“.
18 D. 11 VAL. Edukacinis – muzikinis spektaklis „Žvirblis Čikčirikas“. Bilieto kaina 1.45 Eur.
19 D. 18 VAL. Grupės „Patruliai“ koncertas „10 metų kelyje“. Bilieto
kaina 6; 8; 10 Eur.
21 D. 17 VAL. Asociacijos „Mažoji scena“ – 10 –tis. Bilieto kaina
5 Eur.
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2015 03 13 Nr. 10 (1562)/ PENKTADIENIS

KOVO 15 – oji
Pasaulinė vartotojų
teisių diena
Kovo 15-oji yra
paskelbta Pasauline vartotojų teisių
diena. Europos
Sąjungoje (ES) ši
diena vadinama
Europos vartotojų
diena. Pirmą kartą
Pasaulinė vartotojų teisių diena
paminėta 1983 m.
kovo 15 d. Šią dieną vartotojų gynimo organizacijos visame pasaulyje organizuoja renginius, kuriais siekiama
informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo būdus;
atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių pažeidimus, paskatinti visuomenę aktyviai įsitraukti į vartotojus
ginančių organizacijų veiklą.
Pirmą kartą Pasaulinė vartotojų teisių diena paminėta
1983 m. kovo 15 d. Šią dieną vartotojų gynimo organizacijos visame pasaulyje organizuoja renginius, kuriais
siekiama informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo
būdus, atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių
pažeidimus bei paskatinti visuomenę aktyviai įsitraukti į
vartotojus ginančių organizacijų veiklą.
Asociacija Vartotojų teisių gynimo centras buvo įsteigtas
2000 metais. Centras yra nevyriausybinė organizacija,
kuri užsiima vartotojų teisių gynimu visoje Lietuvoje.
Centras atstovauja vartotojų interesus Nacionalinės
vartotojų teisių apsaugos tarybos (prie LR Teisingumo
ministerijos) nuolat veikiančioje komisijoje bei Vilniaus
miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų visuomeninėje
komisijoje. Centras teikia savo pasiūlymus dėl naujų
vartotojų teises bei pardavėjų ir paslaugų teikėjų pareigas
reglamentuojančių teisės aktų projektų, informuoja vartotojus kaip silpnesnę sutarties šalį telefonu per televiziją
radiją bei spaudą. Į Centrą kreipiasi vartotojai ieškantys
teisinės pagalbos. Dažnai su Centro specialistų pagalba
pavyksta be teismų išspręsti tarp vartotojo ir pardavėjo
ar paslaugos teikėjo iškilusius ginčus. Kai iškilusio ginčo taikiu būdu išspręsti nepavyksta Centro specialistai
padeda vartotojams pasiruošti teisminiam procesui bei
konsultuoja teismo proceso eigoje.
Vartotojų teisių gynimo centras
V.Mykolaičio-Putino g. 5-201kab.
Telefonas Tel. 8 671 63857 www.vartotojucentras.lt

.lt
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje nusimato daug
bendravimo asmeniniais ir darbo
reikalais, teks kaip reikiant
pasispausti, jei norėsite visur
suspėti. Trečiadienį būsite poprasčiai nusiteikę, mėginkite
pataisyti nuotaiką palepindami
save skaniais pietumis ar kokia pramoga. Ketvirtadienis ir
penktadienis - pakalnios dienos
tvarkyti finansinius reikalus,
ypač sėkmingos nekilnojamojo
turto operacijos. Savaitgalį teks
apkarpyti poilsio laiką ir baigti
per savaitę nenudirbtus darbus.
Pirmadienį stenkitės nepasirašinėti
svarbių dokumentų - galimi neapsižiūrėjimai, dėl kurių vėliau
galite turėti nemenkų nuostolių.
Antradienį patys stebėsitės
savo aktyvumu ir veiklumu
- išnaudokite energijos antplūdį. Į svaitės pabaigą užgrius
įvairiausi, netikėčiausi darbai,

ateinanèiai savaitei (03-16 - 03-22)

patys neatsistebėsite, kaip galėjote prisiimti tiek įsipareigojimų.
Savaitgalį nepamirškite įsipareigojimų šeimai - daugiau laiko
praleiskite su vaikais.
Daugelis problemų išsispręs savaime, jei pakeisite
taktiką ir elgesį su
žmonėmis. Mažiau pykite, nevenkite įsipareigojimų, tuomet
atgausite prarastą pasitikėjimą,
tapsite mėgiami ir gerbiami.
Savaitės viduryje pagaliau nuveiksite ilgai atidėliotą darbą.
Penktadienį - sėkmingi dalykiniai susitikimai. Savaitgalį laiką
leiskite malonioje aplinkoje,
kaip reikiant atsipalaiduokite.
Metas pergalvoti
veiksmus ir padaryti
reikiamas išvadas.
Aplinkybės darbe
susiklostys labai palankiai, tad
galite tikėtis pakilimo karjeros
laiptais. Pagaliau pavyks suderinti dvasinius ir materialinius

norus. Pirmoje savaitės pusėje
galite rasti patikimą dalykinį partnerį. Savaitgalį laukia svarbūs
susitikimai su įtakingais žmonėmis. Nepamirškite išpildyti
duotų pažadų.
Turite gausybę
įvairiausių planų ir
reikalų, tačiau savaitė nepasirodys
įtempta. Su džiaugsmu suksitės
it vijurkas. Svarbius sprendimus priimkite pirmoje savaitės
pusėje. Būkite dėmesingesni,
nepraleiskite pro akis nė menkiausios smulkmenos. Pabandykite išvengti konfliktų darbe
su kolegomis, o juo labiau su
viršininkais. Savaitės pabaigoje
verčiau neskirkite jokių dalykinių susitikimų.
Šią savaitę nieko
nespręskite jėga ir
nepervertinkite valios svarbumo. Taip
elgdamasis galite įgyti priešų.
Draugiškumas ir lankstumas

jums padėtų rasti bendraminčių.
Savaitės viduryje gali tekti rinktis iš kelių svarbių jums dalykų.
Veikite ramiai, apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų. Nesiimkite realizuoti naujų planų, kol
nepasikliaujate savo jėgomis, o
kai imsite veikti, neleiskite kištis
aplinkiniams.
Pirmadienį sugebėsite labai daug
nuveikti - maksimaliai išnaudokite
jums skirtą laiką. Pasistenkite
nesuteikti kolegoms šanso jus
apkalbėti, būkite pareigingi,
susikaupę. Nuo trečiadienio pajusite jėgų antplūdį, tarsi antrąjį
kvėpavimą, bet būkite atsargus,
nepervertinkite savo jėgų. Savaitgalį nepiktnaudžiaukite giminaičių gerumu. Sekmadienį
skirkite poilsiui ir pramogoms.
Šią savaitę nedarykite skubotų
išvadų ir juo labiau
sprendimų, kad ir
kokia aiški situacija jums atrodytų. Klausykite intuicijos, ji pakuždės teisingiausią sprendimą,

tačiau nesiimkite jo įgyvendinti
anksčiau nei trečiadienį. Nuo
ketvirtadienio bus prasminga
planuoti ateitį. Penktadienį giminaičiai ar draugai gali prašyti
jūsų pagalbos, tačiau savaitgalis
prabėgs lengvai ir maloniai.
Saugokitės neplanuotų išlaidų, galinčių turėti įtakos
šeimos biudžetui.
Pirmoje savaitės pusėje verčiau
neskolinti ir nesiskolinti. Ketvirtadienį ir penktadienį nesiginčykite su mylimu žmogumi.
Kaip tik tomis dienomis šeimos
reikalams teks skirti visą savo
dėmesį ir jėgas. Nekreipkite
dėmesio į paskalas - tik patikrinti
faktai gali būti jūsų sprendimo
pagrindas.
Šią savaitę nemėginkite išspręsti
visų problemų iš
karto, nekurkite toli
siekiančių planų ir nepulkite jų
įgyvendinti - nieko iš to neišeis,
veltui iššvaistysite jėgas ir nervinsite aplinkinius, bandydamas
juos įtraukti į savo audringą
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veiklą. Dirbkite konkrečius
darbus. Nuo antradienio kyla
didelė grėsmė privelti klaidų, bet
jau ketvirtadienį ir penktadienį
turėtų sugrįžti sėkmė.
Savaitė nusimato
dinamiška ir įtempta, daug darbo tarnyboje ar versle,
rūpesčiai namuose. Pirmadienį
ir antradienį pasistenkite atnaujinti beveik nutrūkusius ryšius.
Draugą prarasti lengva, susirasti sunkiau. Geriausia proga
įgyvendinti drąsiausius savo
planus - penktadienį. Savaitgalį
laukia netikėta išvyka ar maloni
staigmena.
Pirmadienį ar antradienį gali nutikti
kažkas tokio, kas
pakeis jūsų planus
visai savaitei. Savaitės viduryje
gali tekti gerokai pasirūpinti
dėl būsimosios karjeros, reputacijos ar įvaizdžio. Fizinė
veikla penktadienį ar šeštadienį
būtų labai naudinga. Sekmadienį pasistenkite nieko neteisti ir
nesmerkti.

JUOKAI
Drakoniuko teismas:
- Drakoniuk, ar tiesa, kad tu
suėdei savo mamą.
- Taip...
- Ar tiesa, kad tu seėdei savo
tėvą?
- Taip....
- Ir seseris, ir brolius?!
- Aha...
- Tai kaip tave pavadinti?!
- Hmm..gal našlaičiu?
*****
Eina ežiukas mišku ir kartoja
sau:
- Aš stiprus, aš stiprus, aš labai
stiprus.
Ateina iš priekio meška, pasižiūri į ežiuką ir, kad spirs - tas
ir nuskrido... Atsistojo ežiukas,
nusivalė dulkes ir tarė sau:
- Tačiau labai lengvas, tačiau
labai lengvas...
*****
Nusipirko zuikis maišą morkų.
Paslėpė po krūmu ir paliko raštelį
- „morkų nėra“. Ryte žiūri morkų
tikrai nebėra,o vietoj raštelio
paliktas kitas - „ežiukas neėmė“.
*****
Pagyvenusi moteris ėjo link
stoties. Jos širdis verkė, jai buvo
labai liūdna. Ji nenorėjo išvažiuoti. Ji nežinojo, kada sugrįš,
jai buvo taip sunku išsiskirti su
savo dukra, su anūkais... O aplinkui, nešinas krepšiais, linksmai
šokinėjo žentas.
*****
Vyras pagavo žmonos meilužį
ir pradejo jį koneveikti. Žmona,

9. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Pagrandis. Akadas. Elada. Ubladė. Er. Lena. Ni. Ko. Elas. Nėra. Bosas. Kako.
Ja. Rujon. Rist. Sekus. Bradai. Sudanas. Orinės. Ragas. Krabas. Gamos. Plikos. OK. Onos.
Užkasat. Esė. Los. Skers. Simnas.
Horizontaliai: Pelėjas. Gol. Galera. Urano. Gana. Damos. Arda. Sagos. Aa. Renas. Bukas.
UK. Dunojus. Že. Ibisos. Pkr. SL. “AN”. Klasė. Aks. Oris. Tado. Abrakas. Kė. Riboti. Ekranas.
Adelaidės. En. Araksas. Osa. Soti. Akės.
Pažymėtuose langeliuose: Termostatas.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

puolusi į neviltį, sako jam:
- Paleisk jį, juk jis tavo vaikų
tėvas!
*****
Žmona klausinėja vyro:
- Sakyk, brangusis, ką tu darytum, jei aš skęsčiau?
- Na, turbūt, bėgčiau pagalbos...
- Bet jei tektų toli bėgti?
- Oi, tai visai nesvarbu...
*****
- Tu mano mylimoji....
- Jei būčiau mylimoji, tai paskui
kitas nelakstytum!
- Na... Jei nelakstyčiau paskui
kitas, tai būtum vienintelė... O
dabar - mylimoji...
*****
Gydytojas rašo receptą blondinei:
- Taigi, štai jums receptas,
nusipirksite vaistų, gerkite po 2
tabletes, kai einate į lovą.
- Po dvi tabletes...
-Tai kaip čia, 20 tablečių per
dieną?
*****
Atėjo blondinė į kirpyklą, nori
susidėti cheminį. Klausosi ausinuko, kirpėja prašo nusiimti.
Blondinė sako - ne....,
Kirpėja paprašo vėl nusiimti,
blondinė sako - ne.
Kirpėja be leidimo nuima ausinuką. Blondinė krenta negyva.
Kirpėja galvoja, kas atsitiko paėmusi ausinuką pasiklausė kas
ten skamba.
O ten žodžiai: „įkvėpt, iškvėpt...... „

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 - 1,45 Eur/5 Lt) 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. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS
GIMNAZIJOJE „GROŽIO POPIETĖ“
Kovo 6 d. 12.00 val. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko
„Grožio popietė“. Apie kūno ir sielos harmoniją pasakojo mados, stiliaus ir
makiažo specialistai.
Viena iš viešnių, mados režisierė, asmeninė stilistė Miglė Kazėnaitė, susitikime kalbėjo apie tai, kaip išvengti stiliaus klaidų, kaip tinkamai derinti
įvairius audinių atspalvius, pasirinkti aksesuarus, taip pat trumpai pristatė
mados istoriją.
Makiažo paslaptimis dalinosi kosmetikė - visažistė Greta Girdžiūtė. Mokiniams buvo aiškinama, kokias veido priežiūros ir makiažo priemones turėtų
rinktis jaunimas ir, kaip tinkamai jas naudoti, kad veido oda būtų apsaugota nuo pašalinio aplinkos poveikio, atrodytų
natūrali bei skaisti.
Naudingus patarimus apie stilių, etiketą, tinkamas manieras, bendravimo kultūrą išsakė žymusis stilistas ir floristas
Mantas Petruškevičius.

KAUNAS

KAUNE KELEIVIUS VEŽIOS REKORDINIO ILGIO
AUTOBUSAS
Antradienį į Kauno miesto gatves išrieda ilgiausias autobusas, koks dar nevažinėja nei Lietuvos, nei Baltijos šalių
miestų gatvėmis.
Olandijoje pagaminto autobuso „Van Hool AGG300“ ilgis
– 24, 785 m. Autobusas gali vežti 160 keleivių, jame yra 48
sėdimos vietos. Didžiausia leistina autobuso masė – 27 210
kg. Autobusas su dviem priekabomis, turi 4 ašis, yra 4 durys.
Vairuotojo kabina ir keleivių salonas apšildomas šaltuoju
metų laiku, o šiltuoju vėdinamas įrengtais oro kondicionieriais. Autobusai nėra nauji, jie pagaminti 2002 metais.
Bendrovė „Kauno autobusai“ keturis tokius autobusus įsigijo už savo lėšas. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Kęstučio Derliūno, vienas naudotas, bet labai geros būklės autobusas bendrovei kainavo 14 kartų pigiau nei
būtų kainavęs naujas.
Šiais autobusais planuojama vežti keleivius populiariausiu ir labiausiai apkrautu 37-uoju autobuso maršrutu.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDĄ ŠIAIS METAIS APLANKYS NAUJA
KRUIZINĖ LINIJA
Šiandien pasirašyta sutartis tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcijos dėl dalyvavimo tarptautinės asociacijos „Baltijos kruizai“ veikloje. Šioje asociacijoje miestas ir uostas kartu dalyvauja nebe
pirmus metus.
Šiais metais Klaipėdoje kruizinis sezonas prasidės gegužės 4 dieną, jį atidarys
su Italijos vėliava plaukiojantis kruizinis laineris „AIDA cara“ (ilgis – 193,34 m.).
Simboliška, kad tas pats laivas turėtų ir apvainikuoti kruizinį sezoną. Ši vokiečių
linija Klaipėdą aplanko pirmą kartą.
Šiais metais Klaipėdoje lankysis ir laivas rekordininkas – ilgiausias laivas per visą uosto istoriją „Celebrity Eclipse“
(ilgis – 317 m.). Jis į Klaipėdą užsuks birželio 9 d.

ŠIAULIAI

ŠIAULIEČIAI PAKVIESTI Į FESTIVALĮ LENKIJOJE
Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas priėmė svečius iš Lenkijos.
Slupsko miesto atstovai pakvietė Savivaldybės vadovą į tradicinį Baltijos
miestų sąjungos valdybos posėdį. Šiaulių miesto atstovai taip pat kviečiami
dalyvauti kelias dienas vyksiančiame didžiuliame renginyje ir varžytis
barbekiu čempionate, roko muzikos festivalyje-konkurse, motokroso
varžybose.
Baltijos šalių miestų sąjungos valdybos posėdis Slupsko apylinkėse vyks
birželio 11–14 dienomis. Miestų vadovai rinksis diskutuoti dėl Baltijos
regiono strategijos, aptars aplinkosaugos, ekonomikos, urbanistikos,
kultūros, sporto ir kitų sričių aktualijas. Šimtą šešis miestus vienijančios
sąjungos atstovų susitikimą pagyvins net trys pramoginiai reginiai.
Komandos varžysis dėl prizų įspūdingame grilio kepsnių (reikėtų suvienodinti, jei kalbama apie tą patį renginį:
barbekiu arba grilio čempionate, kuris, anot organizatorių, šiemet gali tapti didžiausiu tokio tipo renginiu pasaulyje.
Šiaulių miesto komandos taip pat kviečiamos registruotis ir dalyvauti.

PLUNGĖ

PLUNGIŠKIAI RAGINAMI PASIRYŽTI GRAŽIAM
POELGIUI – TAPTI GLOBĖJAIS
„Kiekvienam vaikui reikia šeimos“,- šitaip pavadinta diskusija
organizuota savivaldybėje. Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vyriausioji
specialistė Birutė Valiūnienė apgailestavo, jog net artimi giminės
ne visada nori globoti likimo nuskriaustą mažylį, tad ko norėti
iš svetimų. „Tūpčiojame vietoje“, – apie tai, jog kasmet panašus vaikų skaičius gyvena tiek pas globėjus, tiek vaikų globos namuose, kalbėjo globos ir rūpybos srityje dirbanti
specialistė.
Globėjų rengimo programos mokymai susideda iš 10 susitikimų po 3 valandas. Mokymai globėjams skirti tam,
kad globa nežlugtų, kad būtų tinkamai įvertintas žmogaus ryžtas priimti svetimą vaiką. Neretai skeptiškai į šią
programą žiūrintys globėjai po mokymų darbuotojoms padėkoja. Žinoma, jei globėjas nesusitvarko su pareigomis,
jis yra nušalinamas teismo sprendimu. Bet tokių atvejų buvo tik pora, jau prieš keletą metų. Kaip gyvena vaikai
globojamose šeimose, tikrina VTAS darbuotojai maždaug 3–4 kartus per metus. Apie pastebėtas problemas globėjų
šeimose bet kada raginami pranešti pedagogai, seniūnijų darbuotojai ar kaimynai, bet tokių dalykų būna labai retai.
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PASAULYJE

JAV paskelbė naujas sankcijas
Rusijai
JAV finansų departamentas
trečiadienį paskelbė 14 asmenų ir dviejų organizacijų,
kurių atžvilgiu bus imtasi
naujų sankcijų, sąrašą, praneša
„Interfax“.
Į sąrašą įtraukti Rusijos nacionalinis komercinis bankas
(RNKB) ir Eurazijos jaunimo
sąjunga.
Be to, sankcijos bus taikomos buvusiam Ukrainos premjerui Nikolajui
Azarovui ir vadinamosios Donecko liaudies respublikos centrinės rinkimų komisijos vadovui Romanui Liaginui.
Į šį sąrašą įtrauktiems asmenims uždrausta įvažiuoti į JAV, jų aktyvai
bus užblokuoti.

Iš NATO vadovo lūpų – kaltinimai
Rusijai
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį pareiškė,
kad Rusija tebeginkluoja ir tebemoko maištininkų pajėgas Ukrainos rytuose; jis paragino Maskvą laikytis paliaubų sąlygų – visiškai pasitraukti
iš konflikto.
Per spaudos konferenciją paklaustas apie JAV diplomatų pranešimus, kad Rusijos tankai pastarosiomis dienomis įvažiavo į Ukrainą,
J.Stoltenbergas nesiėmė jų komentuoti, bet pasakė: „Mes.. vis dar matome
Rusijos buvimą ir stiprią paramą separatistams Ukrainos rytuose. Mes
matome, kad tiekiama įranga, pajėgos ir (teikiamas) apmokymas. Taigi,
Rusija tebėra Ukrainos rytuose“.
Rusija turi teisę dislokuoti branduolinius ginklus Kryme, kurį Maskva
aneksavo praeitais metais, trečiadienį pareiškė vienas Užsienio reikalų
ministerijos pareigūnas, pridūręs, kad jam kol kas nežinoma, ar planuojamas toks žingsnis nuo Ukrainos atplėštoje teritorijoje.

Ragina kurti Europos kariuomenę
Europos Komisijos vadovas
Jeanas Claude‘as Junckeris
sekmadienį pareiškė, kad
didėjant agresijai iš Rusijos,
ES turėtų sukurti savo kariuomenę, praneša „EUbusiness“.
Jo manymu, tai padėtų susigrumti su naujomis grėsmėmis už bloko ribų ir apginti
Europos vertybes.
„Ši Europos armija nebūtų panaudota tuoj pat, tačiau ji perduotų Rusijai
žinutę, kad mes esame pasiryžę ginti savo vertybes. Kariuomenė padėtų
mums sukurti bendrąją užsienio ir saugumo politiką“,- kalbėjo buvęs
Liuksemburgo premjeras.

Indijoje ir Nepale aktyvistai mini
Tibeto sukilimo metines
Riaušių policininkai antradienį tempė į autobusus tibetiečius protestuotojus, mėginusius šturmuoti Kinijos ambasadą Delyje, minint 1959-aisiais
Tibete surengto nesėkmingo sukilimo prieš Pekino valdymą metines.
Aktyvistai, tarp jų dėvintys juodas kaukes, apnuoginę krūtines ir ant
skruostų arba kūnų išsipiešę Tibeto vėliavas, skandavo šūkius už savo
regiono nepriklausomybę ir išskleidė transparantus su Kiniją smerkiančiais užrašais. Policija didžiąją dalį jų sulaikė.
Buvo sulaikyto beveik visi iš maždaug 100 demonstrantų, tarp kurių
buvo moterų aktyvisčių, nurodė policija.
Šis protestas buvo surengtas minint Tibeto sukilimo 56-ąsias metines.

Sučiupto narkotikų barono ranča
ir slaptavietė kalnuose iš arti
Praėjusią savaitę savo rančoje kalnuose Mičoakano valstijoje surastas
ieškomiausias narkotikų baronas Servando „La Kuča“ Gomesas. Po kelių
mėnesių darbo federalinė policija sučiupo Gomezsą ir kelis jo parankinius
rančoje Mičoakano valstijos sostinėje Morelijoje. Apsieita be šūvių.
Policija sraigtasparniu nuskraidino žurnalistus į rančą „La Kuča“, kur
slapstėsi Gomesas.
Vieną kareivį nusiuntė į trobelę su satelitine antena ir stebėjimo kamera,
per kurią Gomesas stebėdavo rančą. Kukliai atrodančioje rančioje buvo ir
ūkiniai pastatai, juose liko tik keli galvijai. Teisėsaugininkai papasakojo
žurnalistams, kad ginkluoti vyrai slapstėsi kalnuose ir saugojo Gomesą.
Manoma, kad Gomesas pabėgo iš rančos pernai rugsėjį ir susirado kitą
slaptavietę. Jis pabėgo į teritoriją kalnuose tarp dviejų savivaldybių, kur
buvo gimęs. Kelias savaites jis slapstėsi oloje ant upės kranto.
Toje oloje nusikaltėliai kankindavo priešus ir laikydavo belaisvius.
Dabar geležiniai vartais priešais olą atidaryti. Tamsus žemas tunelis
veda į didesnę olą, kurioje yra šulinys. Šioje oloje slapstėsi Gomesas su
savo asmens sargybiniais.
Šaltinis: Delfi.lt
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RENAULT LAGUNA (1996
m., 1800 cm3, benzinas, dujos,
66 kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, þalia sp., TA iki 201505, draudimas, 350.73 Eur, lieti
ratlankiai, þieminës padangos).
Tauragë, tel. 8 652 01 046.
RENAULT MEGANE (1997 m.,
1,6 l, benzinas, rida 220 000 km, sidabrinis perlamutras, TA iki 2016
m.). Jurbarkas, tel. 8 650 36 061.
RENAULT SCENIC (1998 m.,
1,6 l, benzinas, TA iki 2016-07,
tvarkingas, ekonomiðkas ðeimos
automobilis, 590 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 31 383.
RENAULT TRAFIC (1992 m., 2
l, dyzelinas, 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 685 10 349.
RENAULT TWINGO (1995
m., 1,5 l, benzinas, tvarkingas,
ekonomiðkas, TA iki 2016-10, 320
Eur). Jurbarkas, tel. 8 653 92 986.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, mëlynas perlamutras, veliûras, kondicionierius,
rida 239 000 km, pakeistas pagrindinis dirþas prie 217 000 km,
signalizacija, centrinis, el. langai,
TA, 1 850 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas
perlamutras, veliûras, elektra,
klimato kontrolë, centrinis, signalizacija, ðildomos sëdynës, 2 199
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

SUBARU
p a r d u o d a
SUBARU JUSTY (1997 m., 1,3
l, benzinas, dujos, visi varantieji
ratai). Tauragë, tel. 8 630 12 315.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06 mën.,
1,8 t benzinas, sedanas, veliûras,
el. paketas, klimakontrolë, ðildomos sëdynës, autopilotas, borto
kompiuteris, ksenono þibintai,
lieti ratai, þalias perlamutras,
rida 99 000 km, serviso knygos,
TA, 4 200 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.

TOYOTA
p a r d u o d a
TOYOTA CARINA (1990 m., 1,6
l, benzinas, dujos, tvarkinga, TA
iki 2017-12, 500 Eur). Ðakiø r., tel.
8 611 49 980.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a

Motociklus DNEPR MT-10, MK
(originaliai suremontuoti). Tel. 8
675 11 551.

VW BORA (1,9 l, dyzelinas, TA,
draudimas, kablys, 1 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 41 218.
VW GOLF (1994 m., 1,8 l, dujos,
vairo stiprintuvas, signalizacija,
tvarkingas, TA, draudimas, 500
Eur). VW PASSAT (1998 m., 1,9
l, 81 kW, karavanas, dyzelinas, TA,
draudimas, karavanas, 1 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.
VW GOLF (1994 m., 1,9 l, TD,
55 kW, raudonos sp., TA iki 2017
m., 580 Eur). Jurbarko r., tel. 8
689 61 978.
VW GOLF (1995 m., ideali bûklë,
1,4 l, benzinas, ekonomiðkas, 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.
VW GOLF (1999 m. 10 mën.,
benzinas, þalia spalva, 1 800 Eur).
Kreiptis: UAB “ZTS”, Pramonës
g. 1A, Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.
VW GOLF (1999 m., 1,8 l, benzinas, dujos, mëlynos sp. perlamutras). VW JETTA (1999 m., 1,8
l, benzinas, juodos sp.). PIGIAI!
Tel. 8 675 11 551.
VW PASSAT (1993 m. 08 mën.,
turbo dyzelinas, 1896 kub. cm, 55
kW, juoda spalva, TA iki 2016-0715, sutvarkyta vaþiuoklë, tamsinti
langai, lieti ratai R14, radijas-CD,
liukas, kablys, 105 Lt bakas, 750
Eur). Jurbarkas, tel. 8 642 96 708.
VW PASSAT (1999 m., benzinas,
karavanas, mëlynos sp. draudimas,
TA iki 2016 m., 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 671 66 702.
VW PASSAT Combi (2003 m.,
„pliusas“, 1,6 l, benzinas, originali rida 160 000 km, pakeistas
pagrindinis dirþas prie 140 000
km, tamsiai mëlynas perlamutras,
kondicionierius, centrinis, signalizacija, juodas vidus, variklio
defektas, 1 450 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
VW SHARAN (2002 m., 1,9 TDI,
85 kW, sidabrinë sp., „Family“,
rida 262 000 km, pakeistas pagrindinis dirþas prie 258 000 km,
prieð 1 m. pakeista turbina, klimato kontrolë, el. langai, ðildomos
sëdynës, ðildomi priekiniai ir galiniai langai, 2 900 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

Motociklus ir motorolerius (ávairiø
modeliø, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 699 80 354.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Automobilinæ priekabà (be registracijos, 160 Eur). Kaunas, tel.
8 643 59 268.

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.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis gali bûti
dauþtas (su defektu) arba visiðkai
tvarkingas. Gali bûti be techninës
apþiûros. Skambinkite bet kuriuo
metu. Tel. 8 622 25 997.

p a r d u o d a
2 cilindrø oro kompresoriø (trifazis). Tauragë, tel. 8 658 05 441.
Automobiliná dujø bakà (naudotas,
buvo AUDI 100 AVANT atsrginio
rato vietoje, 70 l talpos, 20 Eur),
lietus ratlankius R14 AUDI 100
(8 vnt., po 15 Eur). Tauragë, tel. 8
680 89 135.
Dyzeliná FORD SIERA ir
SCORPION variklá; UAZ 469
këbulà; MB 123 greièio dëþæ.
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.
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.

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

Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus ratlankius (R15, R16, tinka VW
SHARAN, SEAT ALHAMBRA,
FORD GALAXY, AUDI A6,
C4, 5 skyliø), R16 skardinius
(tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

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

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

Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.

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.

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

BMW (iki 1995 m., 100.21 Eur,
gali buti nevaþiuojantys, be dokumentø ar tvarkingi, moku pagal
vertæ). Tel. 8 602 77 331.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia
TA, gali bûti su defektu, tinkamas
ardymui. Skubiai, iki 500 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.

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.

Motorolerá YAMAHA (2005 m.,
98 kub. cm, TA iki 2016 m., nauja
galinë padanga, naujas dirþas, l.
geros bûklës, 550 Eur). Tauragë,
tel. 8 682 27 319.
Motorolerá. Tauragë, tel. 8 645
96 698.
Parduodame motorolerius, keturraèius, mopedus, motociklus.
Atliekame remontà. Turime daliø.
Ðakiai, tel. 8 685 77 756.

p a r d u o d a
GAZ-52 (savivartis be dokumentø,
1 050 Eur), ZIL cementveþio cisternà didþioji (870 Eur), ZIL 131
(be këbulo, 1 500 Eur), rusiðko
autopakrautuvo strëlæ (5 t, 730
Eur), savivartæ priekabà (be dokumentø, 520 Eur). Tauragë, tel.
8 687 39 417.

p a r d u o d a
Arklines ðienapjoves, grëblá-vartytuvà, roges (ðlajos) ir kt. Tel. 8
675 11 551
Bulviø kasamàjà (630 Eur), plûgà
OVERUM (3 korpusø, 1 000
Eur), traktoriaus T-25 kabinà (520
Eur). Jurbarkas, tel. 8 654 82 813.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà, srutveþá, plûgà, ðienapjovæ,
purkðtuvà, frezà, kultivatoriø,
T-25, MTZ-80. Jurbarko r., tel. 8
612 78 366.
Grëblá KUHN-7301 (1993 m.,
2 500 Eur), tankinimo volà prie
traktoriø T-25, T-40 (pakabinamas, 200 Eur). Jurbarko r., tel. 8
618 04 825.
Grëblá „Dobilas-6“, srutveþá
POMOT (4 kub. m), 4 vietø
melþimo aikðtelæ. Tauragë, tel. 8
696 06 429.

Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliuminë, ant ratø), buldozerá prie
traktoriaus T-25, el. telferá (0,5
tonos), nerûdijanèio plieno kubilus (400-500 l talpos), baèkas
alui (30-40 l talpos). Tauragë, tel.
8 687 75 365
Grûdø malûnus (vieno galia 5,5
kW, 250 Eurø, kito galia 7,5 kW,
350 Eurø). Geros bûklës. Tauragë,
tel. 8 634 98 078.
Grûdø sëjamàjà (2 m ploèio) ir
bulviø sodinamàjà (dvivagë, baltarusiðka). Kaina sutartinë. Jurbarko
r., tel. 8 651 35 892.
Kombainà DON. Ðakiø r., tel. 8
627 01 886.
Kombainà GRIME (su stogu);
plûgà (3 korpusø); kombaino padangà; tràðø barstytuvà (2 diskø);
grûdø malûnà (7 kW). Ðakiai, tel.
8 616 13 954.
Kombainà NIVA dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Melþimo aikðtelæ (nauja, 2 vietø),
metalinius lovius (ávairiø dydþiø,
paukðèiams, kiaulëms). Tauragë,
tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, atliekame jø remontà,
suteikiame garantijà, galimas
pristatymas. Tauragë, tel. 8 614
20 536.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, atliekame jø remontà,
suteikiame garantijà, galimas
pristatymas. Tel. 8 638 82 704.
Metalinæ cisternà (apie 3,5 kub. m,
tinka kanalizacijai, kurui, 150.31
Eur). Tauragë, tel. 8 670 63 521.
Mëðlo kratytuvà (rusiðkas, 6 t,
dirbantis) ir prikabinamà kultivatoriø KPS-4,2 (4 metrø, su
didþiosiomis akëèiomis). Ðilalës
r., tel. 8 684 93 135.
Priekabà (2 aðiø, su langais, 1 000
Eur), volus (3 vnt., po 30 Eur).
Tauragë, tel. 8 446 43 893.
Priekabà 2 PONTIAC TRANS
SPORT-4 (didþioji, tvarkinga),
grëblá-vartytuvà „Dobilas -3“, kultivatoriø (vikðrinio traktoriaus).
Tel. 8 615 28 934.

Turbo dyzeliná variklá (1,6 l, gera
bûklë, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 672 19 781.
VW SHARAN (1998 m., benzinas,
sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel. 8
652 06 558.

p a r d u o d a
Motociklo IÞ priekabà. Tauragë,
tel. 8 670 37 768.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.

