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Vis daugiau naujų
butų nuperkama be
paskolos
Pastarųjų metų
butų pardavimų statistika rodo, kad daugėja žmonių, kurie
būstą perka nuosavomis lėšomis be
banko paskolų.
Nekilnojamojo turto plėtros ekspertų
teigimu, tendencija
naują būstą pirkti iš
savų santaupų ypač išryškėjo pernai, kada buvo fiksuojamas
aktyvus butų pardavimas. Nekilnojamojo turto įmonės „Eika“
statytus butus pernai nuosavomis lėšomis įsigijo beveik du
trečdaliai, t.y. 62 proc. pirkėjų. Panaši statistika fiksuojama ir
šių metų pradžioje.
Gerėjančią būsto pirkėjų finansinę situaciją rodo ketverių
pastarųjų metų įmonės „Eika“ statistika. 2011 metais butus su
banko paskola pirko net 62 proc. žmonių, po metų jų sumažėjo
iki 55 proc., 2013 m. jie sudarė 48 proc. pirkėjų, o pernai – vos
38 procentus.
Prognozuojama, kad šiais metais imančių paskolas iš banko
procentinė dalis išliks panaši kaip ir praėjusiais metais.
Nekilnojamojo turto plėtros ekspertai praėjusius metus vadina
investuotojų metais, nes pirkėjų, naujus butus pirkusių savomis
lėšomis, skaičius gerokai išaugo. Pasak jų, investuoti į nekilnojamąjį turtą gyventojus paskatino artėjantis euro įvedimas
bei, kaip ir šiais metais, mažos indėlių palūkanos.
„Eika“ duomenimis, šiuo metu dažniausiai paskolą iš banko
ima pirkėjai, kurie ketina įsigyti naują ekonominės klasės
butą. Tokiuose projektuose iki 70 proc. butų nuperkama su
banko paskola.
Vidutinės klasės būsto pirkėjai iš banko skolinasi rečiau negu
ekonominės klasės. Minėtuose projektuose iki 50 proc. butų
įsigyjama su banko paskola. Dažniau pirkėjai skolinasi tik dalį
sumos, o patys investuoja, pavyzdžiui, 30 proc. būsto vertės.
Taip pat dažniau būstą įsirengia nuosavomis lėšomis, jiems ne
tokia aktuali ir pilna apdaila.
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LIETUVOJE

Iš Prezidentūros – pataisos dėl
dvigubai didesnių išmokų
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui įstatymų
iniciatyvas, skatinančias ir
spartinančias vaikų globą
šeimose bei šeimynose ir
įvaikinimą.
Seimui teikiamose įstatymų
pataisose numatytas didesnis
finansavimas globėjų šeimoms ir šeimynoms. Šiuo
metu šeimos, globojančios vaiką, gauna 152 eurų išmoką, kuri yra
nedidinta nuo 1999 metų. Todėl siūloma ją didinti du kartus – iki 304
eurų. Taip pat siūloma garantuoti didesnes šeimynos dalyvių – ir tėvo,
ir motinos – pajamas. Dabar jiems garantuojama tik minimali mėnesio
alga (300 eurų), o įstatymo pataisoje siūloma numatyti ne mažesnę kaip
431 euro sumą.
Prezidentė taip pat siūlo spartinti nuolatinės globos ir įvaikinimo bylų
nagrinėjimą teismuose, kad šios bylos būtų nagrinėjamos pirmumo
tvarka ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Dabar tokios bylos neretai trunka nuo
pusmečio iki metų.

Siūlys mažinti parlamentarų skaičių
Ketvirtadienį Seime planuojama pateikti Konstitucijos
pataisą, kuria siūloma nuo 141 iki 101
mažinti parlamentarų skaičių.
Klausimas įtrauktas į opozicinę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos
sudarytą darbotvarkę.
Siūloma į Konstituciją įrašyti, kad „Seimą sudaro Tautos atstovai - 101
Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams, remiantis visuotine,
lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.
Iniciatyvų mažinti Seimo narių skaičių buvo ne viena, tačiau daugumos
palaikymo jos nesulaukdavo.
Norėta vietų Seime mažinti iki 111, 101, 71.

Mokslinink ų parengta darbo
santykių, pensijų ir socialinės
apsaugos reforma
Socialdemokratų vadovaujamas ministrų kabinetas įsitraukė į diskusijas
apie mokslininkų parengtą darbo santykių, pensijų ir socialinės apsaugos
reformą, kurią jau spėta pakrikštyti tikra revoliucija.
Įspėjimo terminai atleidžiant iš darbo trumpėtų nuo 2-4 mėnesių iki
0,5-1 mėnesio su nedidele išimtimi priešpensinio amžiaus žmonėms;
išeitinė išmoka žmogų atleidžiant sumažėtų nuo 1-6 mėnesių atlyginimo
dydžio iki 0,5-1 mėnesio dydžio išmokos, mažėtų ir bedarbio pašalpa.
Dabar pirmus tris mėnesius maksimali išmoka siekia 70 proc. draudžiamųjų pajamų (apie 300 eurų), po to mažėja ir mokama 6-9 mėnesius. Reformos autoriai siūlo bedarbio išmoką sumažinti iki 50 proc.
buvusios algos pirmus tris mėnesius palaipsniui mažinant ir mokant ją
iki 9 mėnesių.

Europos Parlamentas neapsaugojo
V. Uspaskicho nuo bado
Europos Parlamentas trečiadienį Briuselyje panaikino Darbo partijos
įkūrėjo Viktoro Uspaskicho teisinę neliečiamybę.
Neliečiamybės panaikinimas leis Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti bylą, kurioje žemesnės instancijos teismas už sukčiavimą ir apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą V. Uspaskichui skyrė ketverių
metų laisvės atėmimo bausmę. Nuosprendis įsigalios tik po Apeliacinio
teismo sprendimo. Politikas savo kaltę neigia ir vadina procesą politiškai
motyvuotu.
Trečiadienį plenariniame posėdyje EP nariai balsuodami rankomis didele balsų persvara patvirtino sprendimą leisti panaikinti V. Uspaskicho
neliečiamybę.

TAURAGIŠKĖ PATEKO Į NACIONALINIO
DIKTANTO FINALĄ
Mokytojų ekspertų komisija jau ištaisė Nacionalinio diktanto pirmojo etapo
darbus ir atrinko 108 dalyvius, kurie pateko į finalą. Tarp raštingiausiųjų – ir
tauragiškė Žalgirių gimnazijos abiturientė Gabrielė Bielskytė. Septyniolikmetė
ketina studijuoti mediciną.
Vasario mėnesį diktantą pagal Lauros Sintijos Černiauskaitės tekstą „Pokalbis”
moksleivė rašė Tauragės rajono savivaldybėje. Savivaldybės salėje savo gebėjimus
ant lapo išklojo 7 suaugusieji, 36 Žalgirių gimnazijos, 6 Tarailių progimnazijos ir 2
„Šaltinio” progimnazijos mokiniai. Diktantas buvo rašomas ir Tauragės mokyklose,
ten rungėsi 134 moksleiviai.
Nacionalinį diktantą Lietuvoje ir užsienyje iš viso rašė daugiau nei 7300 žmonių. Iš jų 7 pirmajame Nacionalinio
diktanto etape nepadarė nė vienos klaidos. Po vieną klaidą diktante padarė 16 žmonių. Į finalą pateko tie kurie
padarė ne daugiau 3 klaidas.

SLAPTOS POLICIJOS OPERACIJOS METU
SULAIKYTI KONTRABANDININKAI
2015 m. kovo 19 d., vakare, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
policijos pareigūnai, vykdydami slaptą policijos operaciją, dviejose skirtingose
Tauragės vietose, sulaikė dvi transporto priemones: „Fiat Scudo“ ir „Peugeot
Expert“ bei keturis vyrus: Lietuvos Respublikos piliečius gimusius 1972 m. ir
1968 m. ir Rusijos piliečius gimusius 1970 m. ir 1971 m., kurie, kaip įtariama
bendrai veikdami, ką tik kontrabandos būdu per Lietuvos Respublikos valstybės
sieną iš Rusijos Federacijos atgabeno kontrabandinių cigarečių.
Nuodugniai apžiūrint sulaikytus automobilius juose aptiktos profesionaliai įrengtos kontrabandinėms cigaretėms
gabenti slėptuvės. Viename iš automobilių rasta ir paimta 3 547 pakeliai cigarečių, kitame - 4 054. Viso į Lietuvos
Respubliką atvežta 7 601 pakelis kontrabandinių cigarečių, kurių vertė - 18 589,45 Eur.
Visi keturi asmenys yra sulaikyti 48 val. Šiuo metu spendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės - suėmimo
paskyrimo.

JURBARKO R.

VYKS TAKTINĖS PRATYBOS
Nuo š. m. kovo 30 d. 9 val. iki balandžio 2 d. 17 val. Jurbarko mieste ir rajone Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadovybės Žvalgybos kuopos kariai vykdys lauko taktines pratybas.
Pratybose dalyvaus 60 karių ir 15 ratinių transporto priemonių.
Pratybų metu bus naudojami imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika. Pratybų metu rajone bus laikomasi gamtos
apsaugos taisyklių, transporto priemonės judės tik keliais ir civilių kasdienė veikla nebus trikdoma.
Už pratybas atsakingas asmuo – Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“
vadovybės Žvalgybos kuopos II žvalgybos būrio vadas ltn. Ignas Ragačius (mobil. tel. 8 60 810 009).

ŠILALĖ

POEZIJOS VAKARAS, SKIRTAS POETUI JUSTINUI
MARCINKEVIČIUI
Kovo 19 dieną Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko
Poezijos vakaras „Tam, kad gyventume...“, skirtas Justino Marcinkevičiaus
85-osioms gimimo metinėms. Eiles skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos
teatro aktorė Ligita Kondrotaitė. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus organizuotame renginyje dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, įvairių įstaigų
darbuotojai ir poezijos mylėtojai.
Meninę nuotaiką kūrė Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus kanklininkės (vadovė Jolanta Bučnienė) ir akordeonininkų ansamblis (vadovė Audra Šarmavičienė).

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS RAJONO RINKĖJAMS TEKS APSISPRĘSTI
IŠ NAUJO
Dėl šiurkščių rinkimų įstatymo pažeidimų Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
panaikino savivaldybių tarybų ir merų rinkimų rezultatus Šilutės rajone. Pakartotiniai
rinkimai čia vyks birželio 21 dieną.
Šeštadienį vykusiame VRK posėdyje konstatuota, kad tikrinant gautus pranešimus
ir skundus bei perskaičiavus balsavimo biuletenius, Šilutės rajone nustatyti rinkimų
įstatymo pažeidimai vertintini kaip šiurkštūs.
Savivaldybės rinkimų komisijos darbo grupė aptiko, kad trūksta 200 kvitų ir 499
halogramų, kurios klijuojamos ant išorinių vokų (balsuojant iš anksto). Įtariama, kad
nesutampa dalis halogramų, klijuojamų ant vokų ir kvitų. Nustatytas nepanaudotų
biuletenių trūkumas – 615 vienmandatėje 650 ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Maišai su dokumentais dar
kartą buvo perskaičiuoti Vilniuje, VRK. Bendras nepanaudotų biuletenių stygius sumažėjo iki 760. Tokių biuletenių
trūkumas nustatytas ir Tilžės rinkimų apylinkėje. Dėl rinkėjų papirkimo per išankstinį balsavimą vasario 25 ir 26
dienomis Šilutės rajone pradėti du ikiteisminiai tyrimai.

ŠAKIAI

Naikinamas Migracijos
departamentas

PASIRAŠĖ KOALICIJOS SUTARTĮ

Vyriausybė trečiadienio pasitarime nutarė naikinti Migracijos departamentą, o jo funkcijas perduoti Vidaus reikalų ministerijai (VRM),
Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) ir Policijos departamentui.
Apie tai po ministrų pasitarimo žiniasklaidai pranešė vidaus reikalų
ministras Saulius Skvernelis.
Planuojama, kad Migracijos departamento pertvarka būtų pabaigta 2016
m. sausio 1 d. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas.
Parengta pagal Delfi.lt

Kovo 24 d. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas
Juozas Bertašius (toliau tekste - LVŽS) ir Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių
demokratų Šakių skyriaus pirmininkas Algirdas Klimaitis (toliau tekste - TS-LKD),
įvertinę galutinius savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus Šakių rajone, kurių metu
rinkėjų valia TS-LKD atiteko penki, LVŽS - vienuolika mandatų, siekdami, kad per
visą naujai išrinktos tarybos kadenciją būtų užtikrintas sklandus svarbių savivaldybės gyventojų sprendimų priėmimas, žengiama progreso, atsinaujinimo kryptimi ir
vadovaudamiesi 2015 m. kovo 9 d. susitarimu ir protokolu dėl koalicijos sutarties,
parašais patvirtino, kad sudaro naujai išrinktoje Šakių rajono savivaldybės taryboje koaliciją tarp LVŽS ir TS-LKD.
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KAUNAS

ROTUŠĖS AIKŠTĖJE – NAUJAS LAUKO KAVINIŲ
MODELIS IR AUTOMOBILIŲ EISMO RIBOJIMAI
Kaune esančioje Rotušės aikštėje lauko kavinės šiltuoju metų laikotarpiu
bus įrengtos ne aikštės viduryje, o jos pakraščiuose. Taip pat planuojama savaitgaliais aikštėje uždrausti automobilių eismą. Šie siūlymai buvo pristatyti
antradienį posėdžiavusiems Kauno miesto tarybos kolegijos nariams.
„Yra siūlymas dalį važiuojamosios dalies, kur parkuojasi taksi – tris metrus – skirti lauko kavinėms. Tokiu būdu būtų išvengtume kavinių padavėjų
lakstymo su patiekalais per gatvę, o pėsčiųjų takas vis tiek išliktų“, – teigė
Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas
Nerijus Valatkevičius.
Pasak Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjo, dalį važiuojamosios dalies užimsiančios lauko kavinės
netrukdytų automobilių judėjimui.
Taip pat siūloma riboti eismą Rotušės aikštėje penktadieniais nuo 17 val. ir savaitgaliais, užtikrinant, jog didelių
susibūrimų metu, aikštė liktų tik pėsčiųjų zona. Taip pat siūloma T. Daugirdo gatvę palikti tik pėsčiųjų eismui.

RASEINIAI

KVIEČIA PLANUOTI KARTU
Gerbiami raseiniškiai, Raseinių savivaldybės administracija planuoja parengti ir įgyvendinti parko, prie Raseinių miesto I ir II tvenkinių, sutvarkymo projektą. Kodinis parko
pavadinimas – „Rasupio parkas“.
Planuojama sutvarkyti parko teritorija tarp V.Kudirkos, Šaltinio, Ateities, Sodų ir Prūdo
gatvių.
Visų neabejingų prašome pasikalbėti draugų ir artimųjų rate apie tai, kokio parko šioje
teritorijoje Raseinių gyventojams labiausia reikia? Ką jame norėtumėte matyti ir ką veikti?
Lauksime Jūsų pasiūlymų ir pageidavimų.

KLAIPĖDA

NOMINUOTI KLAIPĖDOS TEATRALAI
Švenčiant Tarptautinę teatro dieną šiemet jau dešimtąjį kartą Klaipėdos teatrui ir scenos
menui labiausiai nusipelnę žmonės bus apdovanoti „Padėkos kaukėmis“. Šiemet „Padėkos
kaukėmis“ bus apdovanoti du nominantai, nors patys teatralai, kitų scenos menų puoselėtojai bei visuomenė pasiūlė 35 atstovus. Apdovanojimo vertinimo komisija iš pasiūlytųjų
atrinko ir paskelbė 16 nominantų penkiose kategorijose.
Klaipėdos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Narūnas Lendraitis
sakė, jog šio renginio tikslas yra suburti teatro, meno visuomenę, jog miestas pajustų, kad
turi teatrus, aktorius ir talentingus žmones.

UOSTAMIESTYJE APKLAUSTAS SPECIALIĄSIAS
TARNYBAS ŠOKDINĘS PAAUGLYS
2015-03-24 Klaipėdos AVPK 2 PK tyrėja iškvietė apklausai greitai septynioliktąjį gimtadienį švęsiantį uostamiesčio gimnazistą. Su paaugliu į apklausą atvyko ir jo tėvai bei valstybės skirtas gynėjas.
Vaikinas buvo apklaustas kaip įtariamasis dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę, nes 2015-03-19 vakare į Bendrojo pagalbos centro (BPC) Klaipėdos padalinį paskambinęs kažkoks
Antanas Petraitis pranešė, jog uostamiestyje Taikos prospekte esančiame prekybos centre yra padėtas sprogmuo.
Už šį Baudžiamojo kodekso pažeidimą įtariamajam gresia bauda, areštas, viešieji darbai arba laisvės apribojimas.
Be to, Klaipėdos apskrities specialiosios tarnybos pateiks ieškinį, kad būtų kompensuotos dėl melagingo pranešimo
apie nusikaltimą patirtos išlaidos.
Civilinį ieškinį ruošia ir prekybos centro savininkai, nes jie irgi patyrė didelių nuostolių, kai buvo sutrikdyta
prekyba. Suma, kuri bus pateikta teismui, tikrai sieks ne vieną tūkstantį eurų. Visus nuostolius privalės padengti
arba paauglys, arba jo tėvai.

ŠIAULIAI

KVIEČIAME Į BĖGIMĄ „RUNWAY RUN 2015“
Kovo 28 d. Lietuvos Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, Šiauliuose organizuojamas jau tradiciniu tapęs vienintelis toks ir unikalus bėgimas kilimo - tupimo taku
„Runway Run 2015“. Bėgimas dedikuotas 25 - osioms Lietuvos nepriklausomybės
ir 11-osioms įstojimo į NATO metinėms pažymėti.
Pakilimo taku kartu bėgs Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų kariai, NATO
šalių ambasadų darbuotojai, Estijos ir Latvijos Karinių oro pajėgų atstovai, šiuo
metu Baltijos šalių oro erdvę saugantys Italijos bei Lenkijos Karinių oro pajėgų
kariai, Lietuvoje dislokuoti JAV kariai, visi KAS sistemos kariai ir civiliai tarnautojai, bėgimo mėgėjų asociacijos
bei visi norintys sudalyvauti šiame renginyje.
Unikalus ir vienintelis toks bėgimas Lietuvoje kilimo - tūpimo taku „Runway Run 2015“ organizuojamas kartu
su Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Šiaulių miesto savivaldybe. Pavėlavę užsiregistruoti bus registruojami
renginio dieną nuo 10.00-11.15 val. Vieta: LK KOP Aviacijos bazė, Šiauliai. Laikas: 10.00-14.00. Distancija: 3
kilometrai. Startas: 12.00. Apranga: sportinė/uniforma/su tautine atributika.

TELŠIAI

AUTOMOBILIO VIDUJE – PUODAI IR STALO
ĮRANKIŲ KOMPLEKTAI
Kovo 18 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių
policijos skyriaus pareigūnams patruliuojant Telšių mieste, 11.15 val.
Palangos gatvėje buvo pastebėtas „Renault Laguna“ automobilis su laikinos registracijos numeriais. Pareigūnų akį patraukė už jo vairo sėdėjęs
akivaizdžiai ne lietuvių tautybės asmuo, tad nuspręsta jį patikrinti.
Sustabdžius minėtą automobilį ir patikrinus jo vairuotoją, paaiškėjo, kad
jis - 27-erių Rumunijos pilietis. Apžiūrėjus automobilio vidų ir bagažinę, aptikti gabenami virtuvės ir stalo reikmenys - keturi 16 dalių puodų
rinkiniai „Mayer & Bach“, penki 5 dalių peilių rinkiniai „Bachmayer“
ir vienas „Versace“ stalo įrankių komplektas.
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Tarp Prancūzijos aviakatastrofos
aukų – net 16 moksleivių
Tarp 150 žmonių, kurie
antradienį žuvo per Vokietijos oro bendrovės
„Germanwings“ lėktuvo
katastrofą Prancūzijos
Alpėse, buvo dvi operos
žvaigždės, viena kurių
skrido kartu su savo kūdikiu, pranešė teatro atstovai.
Prancūzijos pietinėje dalyje nukritusio lėktuvo keleivių artimieji, oro
uoste veikia krizių centras.
Vienas Vokietijos miestelis gedi 16 paauglių, buvusių tarp 150 žmonių, kurie antradienį žuvo per lėktuvo katastrofą Prancūzijos Alpėse,
skrisdami iš Ispanijos.
Tie dešimtokai ir dvi jų mokytojos buvo savaitei išvykę dalyvauti
mokyklų mainų programoje Ljinars del Valjeso miestelyje netoli Barselonos – po to, kai jų mokykloje Halterne pernai gruodį pabuvojo grupė
ispanų moksleivių.

B. Obamai – signalas dėl Ukrainos
JAV Kongreso Atstovų Rūmai
pirmadienį priėmė rezoliuciją,
raginančią šalies prezidentą
Barackas Obama siųsti ginklus
Ukrainai.
Už šį sprendimą balsavo 348
kongresmenai, prieš – 48.
„Atstovų Rūmai primygtinai
ragina prezidentą nedelsiant pasinaudoti Kongreso suteiktais įgaliojimais ir nusiųsti Ukrainai gynybinės
ginkluotės sistemų, kad padidėtų jos galimybės ginti savo suverenią
teritoriją“, – sakoma dokumente.
Kongreso rezoliucijos yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomos
vykdyti.

J. Kerry vyksta lemiamų derybų
JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry ketvirtadienį su savo kolega
iraniečiu Mohammedu Djawadu Sarifu susitiks galbūt lemiamų pokalbių
dėl Teherano branduolinės programos.
J. Kerry vyks derybų į Šveicarijos Lozanos miestą, pirmadienį Vašingtone paskelbė JAV valstybės departamentas, kuriuo remiasi agentūra AFP.
Iki kovo pabaigos vadinamoji grupė 5+1, kurią sudaro penkios veto
teisę turinčios JT Saugumo Tarybos narės ir Vokietija, nori pasiekti
politinį principinį susitarimą su Iranu. Tada iki liepos pradžios tikimasi
galutinio susitarimo su techninėmis detalėmis. Tikslas yra leisti Iranui
naudoti branduolines technologijas civiliniams poreikiams, tačiau užkirsti
kelią galimybei kurti atominį ginklą. Mainais už tai būtų panaikintos dėl
branduolinio ginčo Teheranui paskelbtos tarptautinės sankcijos.

Jemenas atsidūrė prie pilietinio karo
slenksčio
Sunkioje padėtyje atsidūręs Jemeno prezidentas paprašė skubaus Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos susitikimo – smurto draskomai jo šaliai
atsidūrus prie pilietinio karo slenksčio ir JAV pajėgoms evakavusis iš
svarbios oro pajėgų bazės.
Skurdaus Jemeno šiaurę kontroliuoja Irano remiami šiitų husių sukilėliai, o pietuose dominuoja prezidento Abedrabbo Mansouro Hadi, kuris
vasario mėnesį iš namų arešto Sanoje pabėgo į Adeną, sąjungininkai.
A.M.Hadi paragino sekmadienį surengti JT Saugumo Tarybos susitikimą – po penktadienį įvykdytų kelių mirtininkų išpuolių šiitų husių
mečetėse, už kuriuos atsakomybę prisiėmė sunitų grupuotė „Islamo
valstybė“ (IS) ir per kuriuos žuvo 142 žmonės.

Rusija baigia didžiulio masto
karines pratybas
Rusija šeštadienį paskelbė baigianti karines
pratybas, kurios vyko
nuo Ramiojo vandenyno
iki Juodosios ir Barenco
jūrų ir per kurias buvo
mobilizuota daugiau
negu 80 tūkst. karių,
Maskvai demonstruojant savo galią, kai tebetvyro didelė įtampa santykiuose su Vakarų šalimis.
Vienas aukšto rango kariškis sakė, kad visos šalies masto pratybos,
per kurias į aneksuotą Krymo pusiasalį buvo pasiųsti strateginiai bombonešiai, o į Kaliningrado sritį – taktinės balistinės raketos, baigsis
šeštadienio popietę.
Prezidentas Vladimiras Putinas įsakymą pradėti šiuos iš anksto neskelbtus manevrus davė pirmadienį.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Šoninės ir kiaušinių apkepas
Ingredientai:
100 g kiaulienos šoninės, 1 vnt. svogūnas,
1 šaukštas aliejaus; 2
skiltelės česnakų, 4 vnt.
kiaušinių, 1 šaukštas
SANTA MARIA prieskonių mišinio TACO, 1
vnt. saldžiosios žaliosios paprikos, 1 indelis SANTA MARIA padažo CHUNKY
SALSA, 4 vnt. pomidorų, 480 g konservuotų raudonųjų pupelių, 100 g sūrio,
pagal skonį raudonėlių; pagal skonį juodųjų pipirų; pagal skonį druskos, 1 vnt.
avokadao, pagal skonį petražolių.
Gaminimas. Į kaitinkite orkaitę iki 175°C temperatūros. Mėsą kartu su svogūnais ir česnakais pakepkite aliejuje. Sudėję prieskonių mišinį, viską kepkite
dar minutę. Vėliau supilkite padažą CHUNKY SALSA, sudėkite grūstus pomidorus, nusausintas pupeles ir kepkite ant žemos ugnies apie 15 minučių, kol
padažas sutirštės. Pabaigoje pabarstykite raudonėliu ir druska bei pipirais, jei
mėgstate. Pusę paruošto troškinio supilkite į kepimo indą, įmuškite kiaušinius,
tada supilkite likusią jo dalį ir ant viršaus užbarstykite tarkuoto sūrio. Kepkite
orkaitėje apie 5–8 min., kol kiaušinių masė sutirštės. Patiekite su avokadu ir
patražolėmis.

MITYBA

Kasdienis šių kruopų vartojimas gali
išgelbėti gyvybę
Žmonėms, kurie kasdien suvalgo apie 34 gramus arba
1000 kcal pilno grūdo produktų,
priešlaikinės mirties rizika sumažėja 17 proc. Sveiko maisto
apologetus turėtų nudžiuginti
naujiena, kad bolivinė balanda
gali išgelbėti gyvybę, rašo Telegraph.co.uk.
Harvardo visuomeninės sveikatos mokyklos atliktame tyrime paaiškėjo, kad kasdien suvalgius dubenėlį
bolivinės balandos, 17 proc. sumažėja rizika mirti nuo vėžio, širdies ligų,
kvėpavimo takų ligų ir diabeto.
Palankiai įvertinti ir kiti pilno grūdo produktai – nevalyti kviečiai ir avižos,
kurie taip pat apsaugo nuo ligų ir palaiko sveikus organus, nes juose daug
dietinės ląstelienos, mineralų ir antioksidantų.
Mokslininkai ištyrė daugiau nei 367 tūkst. žmonių iš aštuonių JAV valstijų:
vidutiniškai 14 metų fiksavo jų mitybą ir sveikatos rodiklius.
Jie išsiaiškino, kad žmonėms, kurie kasdien suvalgo apie 34 gramus arba
1000 kcal pilno grūdo produktų, priešlaikinės mirties rizika sumažėja 17 proc.
Tyrimui vadovavęs dr. Lu Qi pasakė: „Mūsų tyrimas parodo, kad vartojant
pilno grūdo produktus ir kruopų ląstelieną mažėja rizika mirti nuo tokių ligų,
kaip vėžys, širdies ligos, diabetas ir kvėpavimo takų ligos.“
Išnagrinėjus atskirus lėtinių ligų atvejus paaiškėjo, kad pilno grūdo produktai
ir kruopos turi akivaizdų apsauginį poveikį.
Žmonėms, kurie vartojo daug pilno grūdo produktus, rizika susirgti kvėpavimo takų ligomis sumažėdavo 11 proc., diabetu – 48 proc., onkologinėmis
ligomis – 15 proc. Tyrėjų manymu, pilno grūdo produktai, ko gero, turi
apsauginį poveikį, pavyzdžiui, saugo nuo uždegimų.
Ankstesni tyrimai parodė, kad pilno grūdo produktai didina kaulų tankį,
mažina spaudimą, didina sveikųjų žarnyno bakterijų kiekį ir mažina diabeto
riziką.
Pilno grūdo produktai rekomenduojami ir įvairių mitybos specialistų, nes
juose daug tokių maistinių medžiagų, kaip cinkas, varis, manganas, geležis ir
tiaminas. Taip pat manoma, kad valgant šiuos produktus organizme daugėja
antioksidantų, kurie kovoja su laisvaisiais radikalais.
Šaltinis: Delfi.lt

TEMA

Medus ir cinamonas – tobulas duetas
grožiui ir sveikatai
Medus ir cinamonas – geriausi
grožio ir sveikatos draugai! Naudingi vartojant ir atskirai, tačiau
kartu gali nuversti kalnus.
Medus
Stiprina sveikatą
Medus stiprina imunitetą ir užkerta kelią įvairioms ligoms. Per
dieną patariama suvalgyti apie 70
g medaus. Reguliariai vartojant šį produktą, dingsta nemiga, lengviau pakeliamas stresas, gerėja nuotaika. Jis itin naudingas moterims, kurios prieš
menstruacijas jaučiasi suirzusios, patiria nerimą, galvos arba pilvo skausmą.
Medus labai dažnai vartojamas peršalus ar sergant uždegimu. Įrodyta, kad
medus padeda gydyti bakterijų ir grybelių sukeltus susirgimus. Taip pat spartina žaizdų gijimą, ypač nudegimus. Medų patariama vartoti tiems, kurie turi
skrandžio opą arba serga gastroenteritu. Šis produktas padeda kovoti netgi su
vėžiu, širdies ir kraujagyslių ligomis.
Medus taip pat dailina odą, suteikia plaukams žvilgesio.
Cinamonas - ir grožiui, ir aistrai. Jis padeda mesti svorį. Kursto aistrą. Gydo
įvairias ligas. Suteikia lūpoms putlumo. Skatina plaukų augimą.
Cinamonas naikina blogą burnos kvapą. Cinamono aromatas gerina smegenų veiklą.
Šaltinis: Delfi.lt

TRYS VAIKINAI IR B. PASCALIS, ARBA
EGZOTIŠKŲ SULČIŲ VERSLAS LIETUVOJE
Tyrimai rodo, kad nei amerikiečiai,
nei europiečiai nesuvalgo rekomenduojamo daržovių ir vaisių kiekio.
Pasaulio sveikatos organizacijos
specialistų teigimu, tai šeštoji pagal dažnumą žmonių mirtingumą
lemianti priežastis. Šios įžvalgos ir
noras sukurti sveiką gyvenimo būdą
skatinantį produktą tris vaikinus paragino imtis neįprasto verslo – gaminti
Lietuvoje vaisių gėrimus.
Negalėjo nieko prognozuoti
Pažvelgus į energingus, neseniai
mokslus baigusius jaunuolius ir
pabandžius atspėti, kokio verslo jie
ėmėsi, pirma mintis greičiausiai bus
susijusi su IT startuoliais. Tačiau,
pasirodo, ne visi naujosios kartos
verslininkai svajoja apie tai, kaip
įkrės „Google“ ar taps naujaisiais „Pixelmator“. Šiems vaikinams netrūko
pasitikėjimo savimi, todėl jie ėmėsi
masinės vaisių gėrimų gamybos.
Kol kas žaismingu „Giraffe“ vardu
pakrikštytų sulčių galima įsigyti tik
Lietuvoje, tačiau Algirdas Zabarauskas, Gytautas Rimkus ir Kęstutis
Kristutis jau turi planų žengti į užsienio rinką. „Todėl ir pasirinkome
anglišką pavadinimą“, – sako jie.
Jei gerai pagalvosite, suprasite, kad
daugumai sulčių prekių ženklų būdingas išskirtinis skonis, kuris niekada
nesiskiria. Koks jis buvo prieš 10
metų, toks ir dabar. Taip yra todėl, kad
ten naudojami specialiai paruošti mišiniai, o mes kaskart viską ruošiame iš
naujo. „Giraffe“ skonis priklauso net
ir nuo to, iš kokio regiono buvo atvežti vaisiai ir kokiu metų laiku jie skinti.
„Giraffe“ įkūrėjai.
Mokyklos laikais susipažinę vaikinai ryšius palaikė ir dar labiau juos
sustiprino studijuodami, kai lankė tą
patį ISM universitetą. Vėliau jų keliai
trumpam išsiskyrė. Kas išvažiavo
studijuoti į Jungtinę Karalystę, kas
pradėjo dirbti stambiose įmonėse.
Tačiau nuolatinis troškimas sukurti ką
nors originalaus, siekis padėti kitiems
(ir sau) gyventi sveikiau bei noras po
savęs palikti geresnį pasaulį juos vėl
suvedė. Dabar jaunuoliai kasdien
pluša Vilniuje esančiame biure ir
kloja kelią į sėkmę naujam, pačių
sugalvotam produktui.
Visais verslo plėtros aspektais
rūpinasi patys

Nė vienas iš „Giraffe“ įkūrėjų prieš
pradėdami verslą nebuvo susiję su
maisto gamyba. Na, bent jau ne
daugiau nei kiekvienas, gebantis
pasidaryti sumuštinį ar mikrobangų
krosnelėje pasišildyti pusgaminį.
Tačiau tai trims bičiuliams nesutrukdė sukurti visų keturių skirtingo
skonio „Giraffe“ sulčių kokteilių. Tai
padaryti ir parengti verslo koncepciją
A. Zabarauskui, G. Rimkui ir K.
Kristučiui užtruko maždaug metus.
Šis darbas nebuvo vienintelis, kurio
jie ėmėsi. Taupydami lėšas vaikinai
patys kūrė ir visą rinkodarai reikalingą medžiagą bei sugalvojo sulčių
pavadinimą.
Jo sėkme neabejojantys jaunuoliai
deda daug pastangų atlikdami ir daug
paprastų, bet labai svarbių darbų. Pavyzdžiui, jie patys veda degustacijas
parduotuvėse ir tiesiogiai bendrauja
su pro šalį einančiais pirkėjais.
Jų teigimu, dėl to, kad „Giraffe“
priklauso itin naujai produktų kategorijai, sunkumų kyla ir bendraujant
su prekybos tinklų atstovais. Jiems
reikia ilgai aiškinti, kad tai ne tiesiog sultys, kurias norima brangiai
parduoti, o vaisių gėrimas, pilnas
vitaminų.
Sunkiausia dalis – technologinis
sprendimas
Vaikinų tikslas pasiūlyti geriamąsias vitaminų bombas buvo pagirtinas, tačiau jie ilgai negalėjo sugalvoti,
kaip idėją įgyvendinti praktiškai.
Pagrindinė problema – natūralūs
gėrimai greitai genda, o, termiškai
apdorojus sultis, dingsta didelė dalis
naudingųjų medžiagų. Tačiau pasido-

mėję sužinojo, kad jiems reikalingą
sprendimą yra sugalvojęs dar XVII
a. gyvenęs prancūzų mokslininkas
Blaise’as Pascalis. Jis pastebėjo, kad
aukštu slėgiu apdorotas maistas ilgiau
išsaugo savo ypatybes. Fiziko garbei
šis procesas vėliau buvo pavadintas
paskalizacija.
„Dėl šios priežasties „Giraffe“ buteliukai yra plastikiniai. Į juos supylus
šviežias sultis, pastarieji panardinami
į specialią kamerą, kur sukuriamas
slėgis, prilygstantis esančiam vandenyno dugne. Po tokio apdorojimo
gėrime esančios bakterijos, skatinančios rūgimo procesą, „užmiega“. Taip
sukuriamas 45 dienų laikotarpis, kurį
vaisių gėrimas gali šaldytuve stovėti
nepakitęs. Tiesa, atidarius buteliuką
sultis patartina išgerti tą pačią dieną“,
– sako pašnekovai ir priduria, kad tai
gerokai brangesnis sulčių apdorojimo
būdas, todėl anksčiau veiklą pradėjusios įmonės pasirinko paprastesnius
ir pigesnius sprendimus.
„Jei gerai pagalvosite, suprasite,
kad daugumai sulčių prekių ženklų
būdingas išskirtinis skonis, kuris
niekada nesiskiria. Koks jis buvo
prieš 10 metų, toks ir dabar. Taip yra
todėl, kad ten naudojami specialiai
paruošti mišiniai, o mes kaskart viską
ruošiame iš naujo“, – apie gamybos
niuansus pasakoja vaikinai.
A. Zabarausko, G. Rimkaus ir K.
Kristučio pasiteiravus, ar jie nebijo
kitų gamintojų konkurencijos, vaikinai tikina, kad nėra ko baimintis,
nes dar prieš pusantrų metų Europoje
nebuvo fabriko, kuriame galima būtų
gaminti tokius produktus.

SVEIKATA

SĄNARIŲ GYDYMAS
Sąnarių skausmais skundžiasi
daugiau kaip 30 proc. planetos gyventojų. Sąnarių skausmas sustiprėja
papuolus į drėgną, šaltą orą, peršalus
bei po sunkaus fizinio darbo. Reumatiniai sąnarių skausmai gali tapti
nuolatiniais gyvenimo palydovais.
Todėl būtina kuo anksčiau į juos
sureaguoti ir pradėti taikyti gydymą
bei profilaktiką.
Osteoartritas
Apie sąnarių ligas įspėja ne tik
skausmas, tačiau ir patinimas, sustingimas, sąnario traškėjimas judant, galūnių tirpimas ir šalimas.
Viena dažniausių sąnarių skausmo
priežasčių – susikaupusios druskos
(osteoartritas). Šis negalavimas dažniau kamuoja apkūnius, pagyvenusius bei sąnarių traumas patyrusius
žmones. Medikai vieningai sutinka,
jog patikimiausia ir bene vienintelė
osteoartrito profilaktika – judrus
gyvenimo būdas ir taisyklinga laikysena. Ankstyvoje ligos stadijoje
atlikdami paskirtą mankštą galite
atsikratyti osteoartrito ir sustiprinti
sąnarius be jokių medikamentų.
Sąnarių uždegimai

Sąnarių uždegimai dažniausiai yra
ligų (peršalimo, anginos, sinusito ir
kitų) komplikacijos. Susirgus sąnario uždegimu jaučiamas skausmas ir
kaitinimas, o pats sąnarys gali būti
paraudęs bei sutinęs. Ligonis taip
pat gali karščiuoti, jausti bendrą
kūno silpnumą. Sergant sąnarių
uždegimu būtina nevarginti sąnario,
duoti jam kuo daugiau ilsėtis, laikyti
šiltai. Lengvam uždegimui gydyti
pakanka šildančių ir atpalaiduojančių tapalų. Jei uždegimas nepraeina
ilgiau, būtina kreiptis į gydytoją.
Gydome sąnarius namie
• Ištepkite skaudamą sąnarį medaus ir garstyčių mišiniu (lygiomis
dalimis), šiltai apriškite ir palikite
3-4 valandoms. Jei pajusite deginimą, procedūrą nutraukite anksčiau
ir nebekartokite.
• Įtrinkite skaudamą sąnarį degtine, apriškite šviežio kopūsto lapu,
sutvirtinkite, apvyniokite šiltai ir
palikite per naktį. Gelbsti esant
sąnario uždegimui.
• Trinkite sąnarius spiritiniu bičių
pikio užpilu kelis kartus per dieną.
• Visi kompresai efektyviau veikia

sąnarius naktį, jų poilsio metu.
• Žinote posakį „šiluma kaulų nelaužo“? Kuo dažniau lepinkitės pirties ir karštos vonios procedūromis.
• Maudydamiesi vonioje įpilkite į
ją vaistažolių nuoviro.
• Jei sąnario skausmas nepraeina
savaitę ar kartojasi daug kartų,
būtinai apsilankykite pas gydytoją.
• Kad išlaikytumėte sąnarius sveikus, daug judėkite.
• Jei dirbate sėdimą darbą, nepamirškite kas pusvalandį pamankštinti sprando, pakraipyti galvą į šonus.
Taip išvengsite druskų susikaupimo
sprando srityje.

Šaltinis: Imunitetas.lt
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AUTONAUJIENOS

„MITSUBISHI OUTLANDER“ PRABILS NAUJA
DIZAINO KALBA

Ateities automobiliai: ką
prognozuoja gamintojai?

Naujos kartos „Mitsubishi Outlander“ bus pristatytas balandžio
pradžioje Niujorko automobilių parodoje.
„Mitsubishi Motors“ kol kas rodo tik kelias aiškesnes naujojo miesto
visureigio detales, tačiau koncernas neslepia, kad „Outlander“ taps
pirmuoju modeliu, kurio išvaizdoje atsiskleis visiškai nauja šios markės
dizaino kalba.
Išvaizda labiausiai kris į akis, tačiau „Mitsubishi“ teigia, kad „Outlander“ bus daugiau nei 100 patobulinimų ir visiškai naujų inžinerinių sprendimų. Koncerno inžinieriai daug dėmesio skyrė važiavimo
kokybės gerinimui, tobulino jėgainės ir važiuoklės darbą, mažino triukšmo lygį, iš naujo „sukirpo“ saloną, siekdami
jaukumo ir efektyvesnio erdvės išnaudojimo.

Didžioji dalis automobilių gamintojų
tiki, kad kitas žingsnis automobilizacijoje yra autonominis važiavimas,
kai į automobilio valdymą žmogui
nereikės kištis.
D. Zetsche Las Vegase vykusioje
elektronikos parodoje teigė, kad netrukus kardinaliai pasikeis ne tik požiūris
į automobilius, bet ir jų dizainas. Anot jo, iki 2030 metų automobiliai taps
panašūs į komfortiškus kokonus ant ratų. Tuo metu viena „Volvo“ techninio
vystymo departamento vadovių Lota Jakobson tam prieštarauja ir sako, kad
autonominiai automobiliai neužkariaus pasaulio dar kelis dešimtmečius.
Nepaisant to, kad „Volvo“ planuoja siekti, jog nuo 2020 metų šio gamintojo
automobiliuose nežūtų nei vienas žmogus, švedų konstruktoriai yra įsitikinę,
kad žmogus vis dar bus pagrindinis faktorius, lemiantis automobilio valdymą.

LIETUVOJE PASIRODĖ GALINGIAUSIA „NISSAN
PULSAR“ VERSIJA
„Nissan“ nusprendė naujajam „Pulsar“ suteikti sportinių savybių
ir pagamino galingą modelio versiją, varomą 1.6 l 190 AG DIG-T
varikliu su turbokompresoriumi.
Dabartinį „Pulsar“ variklių asortimentą, sudarytą iš 1,2 l benzininio ir 1,5 l dyzelinio galios agregatų, papildo 1,6 l versija, kuri
išsiskirs ir papildomais dizaino patobulinimais.
1,6 l DIG-T variklio maksimalus sukimo momentas – 240 Nm
(esant 2000-4000 aps./min.), o galia siekia 190 AG (esant 5600
aps./min.). Žadama, kad šis sportinėmis charakteristikomis pasižymintis „Pulsar“ variklis vidutiniškai sunaudos 5,7 l/100 km
degalų, o jo išskiriamo CO2 kiekis bus 134 g/km. Variklis atitinka
naujus „Euro 6“ taršos standartus.

„PORSCHE“ RUOŠIA ELEKTRINĮ „TESLA“
KONKURENTĄ
Kompanijos „Porsche AG“ vadovybė, kurią cituoja naujienų agentūra „Bloomberg“, teigia, kad iki 2020 m. ketinama sukuri naują
modelį. Neatmetama galimybė, kad bus išleistas elektromobilis.
Elono Musko vadovaujamos „Tesla Motors“ sėkmė labai įkvepia
„Porsche“ vadovybę. „Tesla“ elektromobiliai tapo savotišku rinkos
standartu, tuo tarpu konkurentams tenka sekti iš paskos.
Šiemet „Porsche“ ketina parduoti apie 200 000 automobilių, ir
didelė modelio „Macan“ paklausa turėtų padėti kompanijai pasiekti
savo tikslą.

Po savo debiuto 2010 m. Tarptautinėje Niujorko automobilių parodoje „Optima“ tapo prekinio „Kia“ ženklo
milžiniško augimo visame pasaulyje katalizatoriumi.
Dabar, praėjus penkiems metams, balandžio 1-ąją (trečiadienį) „Kia“ vėl grįžta į Niujorką ir žada praskleisti
uždangą nuo visiškai naujos, D segmento populiaraus
sedano versijos.
Kol kas gamintojas neskelbia jokios informacijos apie šį
automobilį – paviešinti tik pirmieji du eskizai, todėl kaip
gi atrodys naujos kartos „Optima“ bus galima sužinoti balandį, automobiliui debiutavus Niujorko parodoje.
Info: Delfi.lt

TEMA

KODĖL AUTOMOBILIUOSE SUGENDA TURBINA
IR KAIP JĄ REMONTUOTI?
metamąjį vamzdį išeinančiose dujose,
palyginti su benzininiu varikliu, yra
labai mažai tokių teršalų kaip anglies
monoksidas (CO) ir angliavandeniliai
(CH).
Maždaug 70 procentų turbokompresoriaus gedimų būna dėl nekokybiškos alyvos ir jos filtrų, per reto
alyvos keitimo, kitų tepimo sistemos
problemų.
Jei staiga automobilis liovėsi „traukęs“, iš išmetimo vamzdžio ėmė virsti
balti, mėlyni ar pilki dūmai, pradėjo
varvėti alyva, atsirado cypiantys garsai spaudžiant akceleratorių – didelė
tikimybė, kad sugedo turbokompresorius. Tokiu atveju geriausia kreiptis
į servisą.
Sudėtingas procesas
Visų pirma atskiriama nuimto
turbokompresoriaus šerdis. Antroji
procedūra – plovimas. Nuplaunamos
visos turbokompresoriaus detalės,
taip pat ir turbokompresoriaus šerdis.

Dėmėtasis, arba Spotted ežeras šalia Osoyos miesto Kanados Britų Kolumbijos provincijoje, visiškai šalia sienos su
Vašingtono valstija, nėra kažkieno pernelyg įsiaudrinusios
vaizduotės rezultatas.
Tai - daugybės mineralų nuosėdų rezultatas. Ežere gausu
kalcio, natrio ir magnio sulfato,
netgi sidabro ir titano. Okangan genties indėnai vadina jį Kliluk - apie ežero
gydomąsias savybes žinojo ištisos jų kartos.
Ežeras keičia spalvas ištisus metus, todėl jis visuomet kelia susižavėjimą,
kad ir kokiu sezonu į jį bežiūrėtumėte. Ir tik vasarą, nuo birželio iki rugsėjo
vidurio, ežero vandenys taip nusenka, jog paviršius tampa panašus į bičių korį.
Jame atsiveria „praėjimai“, suformuojantys atskirus baseinus.

Kurios pasaulio šalies žmonės uždirba
daugiausia ir kur atsidūrė Lietuva?

NIUJORKE LAUKIAMA NAUJOS KARTOS „KIA
OPTIMA“ PREMJEROS

Automobilio turbokompresorius,
arba turbina, – svarbi detalė. Todėl
nereikia stebėtis, kad jai sugedus
tenka pakloti nemažą sumą.
Atlieka svarbias funkcijas
Daiktas, vairuotojų vadinamas
tiesiog turbina, yra neatskiriama
šiuolaikinio dyzelinio variklio dalis.
Iš tikrųjų jį reikėtų vadinti turbokompresoriumi, nes šis agregatas susideda
iš dviejų dalių: dujų turbinos ir kompresoriaus, sujungtų į vieną agregatą.
Dujų turbinoje išmetamųjų dujų,
išstumtų iš variklio cilindrų, energija
paverčiama mechanine energija, ir per
abi dalis jungiantį velenėlį perduodama kompresoriui, kuris suslegia
tiekiamą į variklį orą. Dėl to, kad
variklis dirba su didesniu oro pertekliumi, degalai labiau sudega, geriau
išnaudojama jų cheminė energija. Be
to, dalis su išmetamosiomis dujomis
išeinančios energijos grąžinama į
variklį kaip suslėgtas oras, o pro iš-

Paslaptingas Kanados ežeras

Tada matuojamas turbokompresoriaus radialinis ir išilginis išdilimas.
Jeigu abu parametrai neviršija ribų,
tikrinamas tepalo laidumas.
Gedimų įvairovė
Turbinos velenas lūžta dėl kelių
priežasčių. Tai gali būti kas nors
„išspjauta“ iš pačio variklio išmetimo
sistemos. Kadangi smūgis dažnai
būna toks stiprus, kad sulaužo itin
kietus turbinos sparnelius, velenas
taip pat lūžta.
Pats dažniausias, tačiau ir paprasčiausias turbinos gedimas – dingusi
automobilio trauka.

„Movehub“ parengė didžiulį pasaulio gyventojų pajamų žemėlapį.
Pasirodo, didžiausias mėnesio pajamas gauna šveicarai, tarp didžiausių
vargšų atsiduria Pietų Amerika,
Europoje skurdžiai atrodo Ukraina,
Gruzija.
Lietuviai – nei turtuoliai, nei vargšai, – jų disponuojamos pajamos
svyruoja ties vidurkiu.
Didžiausias disponuojamas pajamas – pajamas po mokesčių – gauna šveicarai.
Jie per mėnesį gauna 6300 JAV dolerių ir kelis kartus lenkia tokias valstybes
kaip Vokietija (2850 JAV dolerių), Prancūzija (2760 dolerių) ir Italija (2120
dolerių). Lietuvoje vidutinės pajamos siekia 1–1,5 tūkst. dolerių, rusui po
mokesčių vidutiniškai lieka 686 doleriai.

Išmanieji aukštakulniai
Lietuviška kompanija „Ishuu Technologies“ renka pinigus išmaniųjų batų
gamybai. Jų paviršius būtų apdirbtas
elektroniniu rašalu. Šie batai kainuos
142 – 472 eurus. Elektroniniu rašalu
apdirbtas paviršius leis pagal nuotaiką
pasirinkti piešinį ant batų. Taip pat prie
avalynės belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu bus
galima prijungti išmanųjį telefoną.
Bendrovė ketina prekiauti moteriškais
„Volvorii Timeless“ bateliais, kurie kainuos 472 eurus, tačiau per Indiegogo.
com svetainę bus galima užsisakyti išmaniuosius batus nuo 242 eurų.

Antras iš 5 įspūdingiausių pasaulio
tiltų
Beveik trys šimtai metrų
ateities
Singapūras garsėja ne tik
gražiausiomis pasaulyje orchidėjomis, bet ir modernia
architektūra. Dvi pakrantes
jungiantis Helix tiltas nukelia į futuristinį pasaulį.
Tikima, kad tiltas miesto
įlankai atneša sėkmę ir turtus, kadangi buvo statomas
vadovaujantis In ir Jang filosofijos taisyklėmis.

Šaltinis: Technologijos.lt

PIRMADIENIS, KOVO 30

D.

SEKMADIENIS,, KOVO 29

D.

ÐEÐTADIENIS,, KOVO 28 D.

Kovo 28 d. - balandžio 3 d.

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.
12:55 Inspektorius Luisas
4.
14:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
15:00 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 "Dainø daina".
23:15 Da Vinèio demonai
1.
01:00 Inspektorius Luisas.
02:30 Mokslo ekspresas.
(k.)
03:45 "Dainø daina". (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:45 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 Antonas Èechovas.
17:15 Lietuviø dokumentikos meistrai.
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
20:45 Kino reþisieriaus
Rimanto Smetonos
70-meèiui.
22:10 ...formatas. (k.)
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Alinos Orlovos
koncertas.
23:45 Havras.
01:15 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
07:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Miesto zoologijos
sodas.
11:00 Gepardø dienoraðèiai.
11:30 Paskutinë ðuns viltis.
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.
Laimës kûdikiai.
21:00 Nemarus kinas.
Galima pasvajoti.
22:50 Neiðtikimoji.
00:45 Vieðbutis "Grand
Hotel".
02:25 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 Startas.
09:30 Pingviniuko Lolo
nuotykiai 3.
10:00 Pramuðtgalviai
iðkylauja.
11:30 Laimingas bilietas.
13:30 Kaimietiðki Vitnës
nuotykiai.
15:10 Èiauðkutë.
17:10 Didingojo amþiaus
paslaptys. Ypatingos
scenos.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Boltas.
20:55 Medalionas.
22:45 Per plaukà nuo
praþûties.
00:50 Pradþia.
01:05 Trijø dienø
vadybininkai.
02:50 Per plaukà nuo
praþûties.
04:45 Programos pabaiga.

06:15 Teleparduotuvë.
06:30 Redakajus.
07:00 Bidamanø turnyras.
07:30 Maþyliø nuotykiai.
08:00 Pavasaris magiðkoje
vidurinëje mokykloje.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos ir sporto
balansas.
11:00 Laikas keistis.
11:30 Spàstai tëvams.
14:00 Gyvenimo bangos.
16:20 Ekstrasensai
detektyvai.
17:20 Svajoniø nuotaka.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Naktis muziejuje.
19:30 Filmo pertraukoje –
Eurojackpot.
21:20 Paskutinë riba.
23:25 Terminatorius 2.
Teismo diena.
02:05 Sairusas.
03:35 Programos pabaiga.

07:00 Amerikos talentai.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Lietuvos galiûnø
èempionato I-etapas.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Statyk!
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 Jaunavedþiai.
15:30 Jaunavedþiai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Laukinis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano dainà
2.
21:00 MANO HEROJUS
Juodasis Dþekas.
23:00 AÐTRUS KINAS
Kitas pasaulis.
Vilkolakiø prisikëlimas.
00:20 Sostø karai.
01:25 Prokurorø
patikrinimas.
02:30 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale kablys.
09:30 Universitetai.ko.
10:00 Ið peties.
11:00 Krokodilø gaudytojo
dienoraðtis.
11:30 Krokodilø gaudytojo
dienoraðtis.
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 Oskaras.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Amerikieèiai.
23:00 Taikdarys.
01:25 Septyni psichopatai.
03:15 Trapuèio parkas.
03:40 Trapuèio parkas.
04:05 Rimti reikalai.
04:30 Programos pabaiga.

06:15 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:55 Velykø skanëstai.
09:00 Kitoks pokalbis.
10:00 Taip gyvena
þvaigþdës!
11:00 Dràsûs.
12:00 "Vestuviø kovos".
13:55 "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" (3/2).
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Pono Vièerio
átarimai".
23:40 "Ðeðëlis".
01:20 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
02:10 "Pono Vièerio
átarimai".
03:40 "Ðeðëlis".
04:55 "Vestuviø kovos".

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro.
Kultûros þurnalas.
Veda Lolita Bytautaitë.
HD (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 Premjera. Vakavilis.
09:50 Aviukas Ðonas 4.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Verbø sekmadienis.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Auksinë Agatos
Kristi kolekcija.
14:40 Auksinis protas. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 LKL "Þvaigþdþiø
diena".
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
21:00 Giminës po 20
metø.
21:50 Ðokis ant aðmenø.
23:30 Ðventë Kvëdarnoje.
00:20 Auksinë Agatos
Kristi kolekcija.
01:55 Pinigø karta. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Vaikø ir jaunimo
festivalis "Rasos
laðeliai 2013".
09:20 Ðventë Kvëdarnoje.
10:10 ...formatas. (k.)
10:30 Kelias á namus.
11:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:20 Mûsø miesteliai.
14:15 Ðventadienio
mintys.
14:45 Dþiuzepë Verdis.
Opera "Nabukas".
17:00 Gyventi. (k.)
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 Kauno miesto
simfoninio orkestro
10-meèiui.
20:20 Teatras. (k.)
21:10 Kultûros savanoriai.
(k.)
21:45 Visu garsu. (k.)
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
23:55 "Pëdsakas".
01:00 Programos pabaiga.

05:10 Programos pabaiga.
07:40 Dienos programa.
07:45 Ðeimynëlë.
08:15 Ðeimynëlë.
08:45 Ðeimynëlë.
09:15 Teleparduotuvë.
09:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
11:30 Miesto zoologijos
sodas.
12:00 Gepardø dienoraðèiai.
12:30 Paskutinë ðuns viltis.
13:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
13:30 Penki ingredientai.
14:00 Mylëk savo sodà.
14:30 Mylëk savo sodà.
15:00 Superauklë.
16:00 Pasaulio burtininkai.
17:00 Bûrëja.
17:30 Bûrëja.
18:05 Ðeðtasis pojûtis.
18:35 Ðeðtasis pojûtis.
19:05 Kas aprengs
nuotakà?
20:05 Nustebink mane.
21:05 Nustebink mane.
22:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS Niro
Vulfo máslës. Nuodai
pagal valgiaraðtá.
23:50 Mëlynakë skerdikë.
01:05 Atpildas.

05:35 Programos pabaiga.
05:40 Lietuva Tavo delne.
07:25 Dienos programa.
07:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
07:55 Þmogus-voras.
08:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
08:45 Agentas Ðunytis.
09:10 Madagaskaro
pingvinai.
09:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
10:00 Sveikatos ABC
televitrina.
10:30 Mes paèios.
11:00 KINO PUSRYÈIAI
Trys broliai vaiduokliai.
13:05 Kongas.
15:15 Ponas Bynas.
15:50 Èiauðkutë.
18:00 Ne vienas kelyje.
18:30 Teleloto.
19:30 Þinios.
19:55 Sportas.
19:58 Orai.
20:00 „Alfa“ savaitë.
20:30 Lietuvos supermiestas.
23:10 Nindzë þudikas.

06:15 Teleparduotuvë.

03:20 Programos pabaiga.

08:00 Mistinës istorijos.
09:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
09:30 Tauro ragas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
11:00 Pasaulis X.
12:00 Sveikatos kodas.
13:00 Nacionalinë
Geografija. Iððûkis
pelkëje.
14:00 Sveikinimai.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Laukinis.
19:00 Mistinës istorijos.
20:00 MEILËS ISTORIJOS
Katie Fforde. Vilèiø
ðvyturys.
22:00 Kortø namelis.
23:00 Kortø namelis.
00:40 Didþiojo sprogimo
teorija.
01:10 Didþiojo sprogimo
teorija.
01:35 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
Britanija.
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 Malaizijos
prizo lenktynës.
21:30 Klyvlendo ðou.
22:00 Amerikieèiai.
23:00 Transporteris.
00:00 Transporteris.
01:00 Transporteris.
02:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
02:45 24 valandos.
03:35 Trapuèio parkas.
04:00 Rimti reikalai.
04:30 Programos pabaiga.

05:35 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.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 Kaimo diena.
21:35 "24/7".
22:30 "Daktaras Monro".
23:30 "Padaras".
01:40 "24/7".
02:25 "Daktaras Monro".
03:10 "Padaras".
04:50 "24/7".

05:20 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë
6.
10:40 Pasaulio panorama.
(k.)
11:10 Savaitë. (k.)
11:40 Tautos balsas. (k.)
12:15 Tikri vyrai. (k.)
13:05 Istorijos detektyvai.
(k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:15 Nuodëminga meilë.
17:00 Akis uþ aká 5.
17:45 Muzikinis projektas
"Dainø daina".
18:15 Ðiandien.
19:30 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija "Perlas".
21:30 Teisë þinoti.
22:15 Mûsø pasaulis.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Akis uþ aká 5.
00:30 Muzikinis projektas
"Dainø daina". (k.)
00:55 Pasaulio dokumentika.

08:05 Teatras. (k.)
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Auksiniai scenos
kryþiai. (k.)
15:30 Gimtoji þemë.
16:00 Animalija.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Këdainiø
"Nevëþis" - Kauno
"Þalgiris".
20:30 Labanaktukas. Veda
Bernadeta Lukoðiûtë.
21:00 Henriko Juðkevièiaus
80-meèiui. Henrikas
Juðkevièius - pasaulio
þmogus.
21:55 Da Vinèio demonai 1.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 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.

07:40 Dienos programa.
07:45 Ðeimynëlë.
08:15 Ðeimynëlë.
08:45 Ðeimynëlë.
09:15 Teleparduotuvë.
09:45 Benas Tenas.
Supervisata.
10:10 Avataras.
10:35 Kaukë.
11:00 Didþioji sëkmë.
11:30 Burbulø ðou.
12:00 Karadajus.
12:55 Superauklë.
13:55 Audra.
14:55 Slapta pirkëja Merë
Portas.
15:55 Pasaulio burtininkai.
16:55 Superauklë.
17:50 Mano puikioji auklë.
18:25 Mano puikioji auklë.
19:00 Be kaltës kalta.
21:00 Karadajus.
22:00 Ðeimos nepasirinksi.
01:30 Tikrasis seksas ir
miestas. Los Andþelas.
02:30 Programos pabaiga.

07:25 Dienos programa.
07:30 Skûbis Dû.
07:55 Tomas ir Dþeris.
08:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
09:50 Medalionas.
11:40 Boltas.
13:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
14:05 Tomas ir Dþeris.
14:35 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
15:00 Bëgantis laikas.
17:30 Labas vakaras,
Lietuva.
18:05 Yra kaip yra.
19:30 Þinios. Kriminalai.
20:25 Sportas.
20:28 Orai.
20:30 KK2.
21:20 Nuo... Iki...
22:00 Juodos katës.
22:30 Þinios. Verslas.
23:04 Sportas.
23:08 Orai.
23:10 VAKARO SEANSAS
Dþona Heksas.
00:45 Sekso magistrai.
01:50 Havajai 5.0.
02:45 Karaliðkos kanèios.
03:40 Programos pabaiga.
03:45 Lietuva Tavo delne.

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 Naktis muziejuje.
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 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Apsukrios
kambarinës.
23:10 Privati praktika.
00:10 Kastlas.
02:00 Aferistas.
02:50 Rimti reikalai.
03:15 Rimti reikalai.
03:40 Choras.
04:30 Nepaprasti daiktai.

07:35 Sveikatos ABC
televitrina.
08:00 Muchtaro
sugráþimas.
09:00 Mistinës istorijos.
10:00 Laukinis.
11:00 Laukinis.
12:00 Kalbame ir rodome.
13:00 Prokurorø
patikrinimas.
14:10 Muchtaro
sugráþimas.
15:10 Patrulis.
15:45 Amerikos talentai.
16:45 Prokurorø
patikrinimas.
18:00 Muchtaro
sugráþimas.
19:00 Þinios.
19:25 Visa menanti.
20:25 Policija ir Ko.
21:25 Vedæs ir turi vaikø.
22:00 Farai.
22:30 Þudikai.
00:00 Trejos Melkiadeso
Estrados laidotuvës.
02:25 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:50 Didþiojo sprogimo
teorija.
03:15 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.lt.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Moderni ðeima.
14:00 Moderni ðeima.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Niujorkas.
20:00 Moderni ðeima.
20:30 Moderni ðeima.
21:00 Naða Raða.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:30 6 kadrai.
23:00 Paranormalûs
reiðkiniai 4.
00:45 Audrø karas.
02:15 24 valandos.
03:05 Trapuèio parkas.
03:30 Trapuèio parkas.
03:55 Rimti reikalai.

05:30 "Genijai ið
prigimties".
06:00 Reporteris.
06:40 Programa.
06:44 TV parduotuvë.
07:00 Namø daktaras.
07:30 Vantos lapas.
08:00 Giriø takais.
08:30 Ðiandien kimba.
09:00 Nuoga tiesa.
10:00 Kitoks pokalbis.
11:00 Pasaulis X.
12:00 "24/7".
13:00 "Magda M.".
14:05 "Iðgyventi Afrikoje".
14:40 TV parduotuvë.
14:55 "Miestelio patruliai".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 "Viskas apie
gyvûnus".
18:00 Reporteris.
18:38 Orai.
18:40 Velykø skanëstai.
18:45 Lietuva tiesiogiai.
19:20 "Slaptieji agentai".
20:25 "Moterø daktaras".
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:20 Velykø skanëstai.
23:25 Pasaulis X.
00:25 "Slaptieji agentai".
01:25 Reporteris.
02:05 Lietuva tiesiogiai.
02:30 "Miestelio patruliai".
03:15 "Genijai ið
prigimties".

06:30 Redakajus.
07:00 Bidamanø turnyras.
07:30 Monstrø vidurinë.
09:00 Statybø TV.
09:30 Nepaprasti daiktai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Kiauðingalviai.
13:10 Gyvenimo bangos.
15:50 Ekstrasensai
detektyvai.
16:50 Ekstrasensai
detektyvai.
17:55 Að – stilistas!
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës komentarai.
19:30 Chorø karai.
22:30 Ðeima.
00:45 Kita þemë.
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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, 21 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a

1 k. butà, Dariaus ir Girëno g.
(II a., 45 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 16 500
Eur, su prieðkambariu, reguliuojami
radiatoriai, balkonas, rami vieta).
Jurbarkas, tel. 8 615 59 488.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a., 33 kv.
m, 14 029 Eur. Renovuotas namas.
Plastikiniai langai, ðarvo durys,
ðiltas, maþi mokesèiai). Jurbarkas,
tel. 8 699 10 454.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (V a., 37
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 148.47 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 683 45 568.
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.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a., medinis
pastatas, vietinis ðildymas, vandentiekis, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 620 83 395.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a., po kapitalinio remonto). Jurbarkas, tel.: 8
699 19 579, 8 685 00 647.
2 k. butà Kæstuèio g. 23 (III a., 15
000 Eur/51 792 Lt). Jurbarkas, tel.
8 698 18 996.
2 k. butà (I a., 50 kv. m, mûrinis
namas, vidinis, ðiltas, 27 000 Eur).
Galima derëtis. Jurbarkas, tel. 8
615 17 089.
2 k. butà Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai, plastikiniai langai, naujos durys, ðildomas
kietu kuru, ûkiniai pastatai, rûsys,
malkinë, dalinë kanalizacija, kaina
sutartinë). Tel. 8 650 60 126.

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 Jurbarko r., Vajotø k. (115
kv. m, II a., mûrinis, 12 000 Eur.
Reikalingas remontas, 40 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 699 17 184.

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.

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 Kauno g. 23 (miesto centras,
IV a., 14 000 Eur). Tel. 8 646 70 343.

1 k. butà Naujamiestyje, Gedimino
g. (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.

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

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

1 k. butà Kæstuèio g. 26 (II a., 33 kv.
m, plastikiniai langai, 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 55 352.

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.

Namà (2 aukðtø, 150 kv. m, tvarkingas,
yra mûrinis ûkinis pastatas su malkine,
6 a þemës, rami vieta, asfaltuota gatvë,
46 000 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 619 31
060, 8 447 51 201.

2 k. butà S. Daukanto g. (53,38 kv.
m, jaukus, ðiltas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 652 48 044.

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. 35A (V a.,
37,66 kv. m, didelis balkonas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 677
12 953.

Sodà Panemunës soduose (su nameliu,
ðalia Nemunas, eþeras, miðkas, 6 arai,
7 299 Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Namà Lybiðkiø k. („alytnamis“, 11 arø
þemës sklypas), ðalia Dariaus ir Girëno
g. vienà 12 arø þemës sklypà. Jurbarko
r., tel. 8 617 44 198.

2 k. butà Smalininkuose (II a., 40 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, 5 900
Eur, netoli parduotuvë, Nemunas).
Jurbarkas, tel. 8 615 82 594.

1 k. butà Kæstuèio g. 31 (II a., 37,77
kv. m, 13 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 620 37 675.

Gyvenamàjá namà (700 kv. m, su
kavinës ir parduotuvës patalpomis).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

2 k. butà Mokyklos g. 20, Vieðvilëje (54
kv. m, su patogumais, centrinis ðildymas, reikalingas viso buto remontas, 5
300 Eur/18 000 Lt). Tel. 8 618 15 442.

2 k. butà Smalininkø centre (daliniai patogumai, pagalbinës patalpos).
Jurbarko r., tel.: 8 699 19 579, 8 685
00 647.

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.
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.:
+353 876 942 799, +370 644 76 494.
3 k. butà miesto centre (prie gaisrinës,
IV a., 59 kv. m, plastikiniai langai,
tvarkingas, 19 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 689 61 820.
3 k. butà miðkø ûkyje (73 kv. m,
dviejø tarifø elektra, vietinis ðildymas,
ûkinis pastatas, malkinë, 18 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 639 41 188.
3 k. butà su prieðkambariu (I a.,
medinis namas, miesto vandentiekis,
vonia, tualetas, vietinis ðildymas, 16
000 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 615 74 174,
8 656 42 407.
3 k. butà Kauno g. 30-10 (V a., 62 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 21 720 Eur, nedideli mokesèiai).
Jurbarkas, tel. 8 687 59 825.
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.
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.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(2 balkonai, vaizdas á Nemunà).
Jurbarkas, tel.: 8 699 19 579, 8 685
00 647.
Blokus (1,5x6 m, 6 vnt.), ávairià medienà, Gelgaudiðkio g-bos raudonus
blokelius (1,5 m, rentinys), akmenis.
Jurbarkas, tel. 8 673 52 963.
Butà miesto centre (I a., su patogumais, tinka komercinei veiklai).
SKUBIAI. Jurbarkas, tel. 8 625 18 284.
Garaþà prie ATÁ (neáruoðtas).
Jurbarkas, tel. 8 698 18 566.
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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.
Namà sodø bendrijoje „Greièiai“ (2 a.,
mûrinis, yra ûkinis pastatas, garaþas,
12 arø þemës). Tel. 8 659 87 617
(skambinti po 18 val.).
Namà Sodø g. (naujos statybos, su
daline apdaila, 80 000 Eur). Tel. 8
673 10 322.
Namà Ðakiø r., Kiduliø k., Ateities g.
22 (87 kv. m, II a., mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta). Jurbarkas,
tel. 8 647 23 837.
Sodybiná sklypà Smukuèiuose (10 arø,
ðalia miðkas ir upë Mituva, 1 kaimynas,
elektra, nedidelis sodo namelis, 7 000
Eur). Tel. 8 620 37 675.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo g. (rami
vieta, 30 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
623 50 088.
Sklypà (11 arø, 8 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 70 770.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko, link Girdþiø
(31,5 arai, namø valda, namo statybai)
SKUBIAI. Jurbarkas, tel. 8 686 07 469.
Sklypà ant uþtvankos kranto (0,5 ha
miðko ir 0,5 ha dirbamos þemës, 23
500 Eur). Tel. 8 685 30 887.
Sklypà Darþelio g. 4, Smalininkuose
(89 arai, tinkamas gamybiniams
pastatams arba sodybai, yra el. stotis,
vandentiekis, asfaltuoti keliai privaþiavimui, 20 arø tvenkinys). Tel. 8 652
32 312.
Sklypà Jurbarkuose prie pagrindinio
kelio (38 arai, 35 000 Eur). Tel. 8 685
30 887.
Sklypà Kalnënuose (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas. Graþi ir
rami vieta ant Nemuno ðlaito. Netoli
autobusø sustojimas). Jurbarkas, tel.
+370 615 45 428.
Sklypà Paðventyje (ant uþtvankos
kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel.
8 611 52 214.
Sklypà su namu Pilies g. (8 arai, 16
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Sklypus Dainiø ir Vëjø g. (3 sklypai po
11 arø). Jurbarkas, tel. 8 602 78 450.
Soda be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje. Gera vieta,
saugi, ðalia gyvenamasis namas. Sklypo
plotas 8 arai. Tel. 8 612 88 198.
Sodà Greièiuose (6 a, mûrinis namas,
vasarinë, ðulinys, trifazis, sutvarkytas).
Jurbarkas, tel. 8 602 63 354.
Sodà Greièiuose, sodø bendrijoje
„Serbenta“ (tvarkingas, medinis namelis, netoli miðkas, Nemunas, kaina
sutartinë). Tel.: 8 681 95 382, 8 655 23
259, 8 447 54 580.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“ bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø
priestatas, 6 arai, ðulinys, netoli eþeras,
6 660 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.

Sodà Smukuèiuose (be namelio, 5,58
arai, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 610 08 339.
Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (6 arai þemës, mûrinis
namas, prie vandens telkinio ir miðko).
Tel. 8 698 05 752.
Sodybà Jurbarko r., Skirsnemunës
sen., Skirsnemuniðkiø III k., Kalno
g. (yra 1 ha þemës, 9 000 Eur). Tel.
8 637 84 715.
Sodybà Jurbarko rajone (graþi aplinka,
57 000 Eur. Graþi vieta, vienkiemis
9 km nuo Jurbarko. Patogus privaþiavimas. 5 ha, 2 a. renovuojamas
namas, vanduo tiekiamas ið ðulinio).
Jurbarkas, tel. 8 685 04 033.
Sodybà Kartupiuoe, ant Ðeðuvies kranto (29 arai þemës, mûriniai pastatai, 20
273 Eur, kartu galima pirkti 11,43 ha
þemës). Jurbarko r., tel. 8 604 51 986.
Sodybà Naukaimio k., Skirsnemunës
sen. Tel. 8 602 78 450.
Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos upës, 4,4 ha
þemës). Jurbarko r., tel. 8 616 07 187.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas, 7
arai þemës, kaina sutartinë). Tel. 8
662 03 187.
Sodo sklypus Pëdamëje (2 sklypai,
ðalia upelio, netoli tvenkinys, nebrangiai). Tel. 8 656 97 333.
Þemës sklypà Jurbarke, Vilties g. (15
a, 10 000 Eur). Tel. 8 611 50 812.
Þemæ namo statybai miesto centre
(6 arai). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 636 25 176.
Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra visos
komunikacijos, 9 847 Eur). Jurbarkas,
tel.: +353 876 942 799, +370 644
76 494.
Þemës sklypà V. Grybo g. (20 arø).
Jurbarkas, tel. 8 673 52 963.
Þemës sklypà Jurbarke „trikampyje“
(komunikacijos, 11 600.00 Eur). 10.5
arø sklypà Jurbarko „trikampyje“ (visos komunikacijos, kraðtinis sklypas).
Jurbarkas, tel. 8 685 39 089.
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.
Þemës sklypà Skirsnemuniðkiø III k.,
Jurbarko r. (16 a, 1 a - 860 Eur). Tel.
8 686 70 429.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo statybai
(15 arø, 6 000 Eur). Jurbarko r., tel. 8
630 98 315.

p e r k a
2 k. butà Jurbarke. Jurbarkas, tel. 8
631 72 346.
Iðsimokëtinai 2 k. butà Jurbarke
arba keièia 1 k. á 2 k. su priemoka.
Jurbarkas, tel. 8 691 42 175.

k e i è i a
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.
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2 k. butà Moksleiviø al. (I a., renovuotame name, vidurinë laiptinë, kapitalinis remontas, su virtuvës baldais, 33
000 Eur). Tauragë, tel. 8 656 15 778.

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.

DËMESIO! Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, permainas
gyvenime, ar verslo sekmę? Kas jūsų laukia 2015 metais? Jaučiatės blogai ,
nerandate ligos ? Kreipkitės į LIETUVOS EKSTASENSŲ MŪŠIO
NUGALĖTOJĄ VANDĄ , kuri 2015m kovo 30 d. (pirmadienį) atvyksta Į
TAURAGĘ .Būtina išankstinė registracija tel. 8 603 30 626.
n u o m o j a
1 kambará su baldais 2-jø kambariø bute, miesto centre (moteriai).
Jurbarkas, tel. 8 602 63 354.
Dirbanti ðeima iðsinuomotø butà su
galimybe vëliau ásigyti. Jurbarkas, tel.
8 604 75 197.
Iðsinuomotø sodà. Jurbarkas, tel. 8
696 72 922.
Jurbarko centre iðnuomoja komercines patalpas (70,62 kv. m). Ðalia
yra automobiliø stovëjimo aikðtelë
ir prekybos centras IKI. Tel.: 8 610
31 224, 8 447 72 293.
Komercines patalpas Kauno g. 37
(40 kv. m). Jurbarkas, tel. 8 618
26 299.

Kaune ir rajone
n u o m o j a
Namà Aleksote (medinis, 10 arø
þemës, mûrinis ûkinis pastatas, rami
vieta, netoli parduotuvë, 45 000 Eur).
Kaunas, tel.: 8 600 01 397, 8 615 81
019, 8 685 04 489.
Patalpas Dainavos rajone, Ateities
plente 45C (III a., 200 kv. m, III
aukðtø name, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, 48.34 Eur). Nuomojamos
patalpos. Kaunas, tel. 8 699 41 232.

Kituose miestuose ir rajonuose
p e r k a
BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.
NUOLATOS PERKAME MIÐKUS
VISOJE LIETUVOJE. Tel. 8 641
07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000 Eur).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
Namà Klaipëdos rajone (vieno
aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv. m,
vidaus kvadratûra 30 kv. m, naujas
stogas, 3 000 Eur). Klaipëda, tel.:
+370 612 31 184, +370 671 70 425.
Parduoda 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 31
184, +370 671 70 425.

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

Plungëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà A. Jucio g. (V a., renovuotame name, be balkono, renovacija
iðmokëta, 15 000 Eur). Plungë, tel.:
8 681 95 659, 8 699 97 907.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Lukðiuose, Ðakiø r. (garaþas,
malkinë, 3 a þemës). 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 (tvarkingas, geros
bûklës, 35 000 Eur). Tel. 8 612 70 770.
Namà Kiduliuose (medinis, apkaltas dailylentëmis, ûkiniai mûriniai
pastatai, vasaros virtuvë, sklypas 21
aras, 32 000 Eur). Ðakiø r., tel. 8
608 06 707.
Sodybà netoli Kiduliø (netoli miðko).
Ðakiø r., tel. 8 634 36 653.
Sodybà Ðakiø r., Valanèiûnuose (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.
Miskas Pagramanèio regioniniame
parke (2.60 ha). Tel. 8 688 56 284.
Namà Ðilalës r., Pajûrio miest. (100
kv. m, I a., mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 35 000
Eur). Ðilalë, tel. 8 685 29 626.

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.

2 k. butà Papuðyinio k. (II a., 55 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, 22 045.88
Eur, su daliniais patogumais, vietinis
ðildymas malkomis). Tauragë, tel. 8
655 82 500.
2 k. butà Ateities take (V a., 55 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, 17 500.00
Eur, su baldais). Tauragë, tel. 8 631
96 921.
2 k. butà Moksleiviø al. (V a., 50 kv. m,
V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
30 000 Eur, renovuojamame name).
Tauragë, tel. 8 652 91 150.
2 k. butà Tauragës Dvare (be patogumø, reikalingas remontas, 5 800
Eur). Tauragë, tel. 8 699 47 257.

1 k. butà Tauragës Dvare (su visais patogumais, 10 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 641 87 942.

2 k. butà Vasario 16-osios g. 5 (IV a.,
su daliniais baldais). Tauragë, tel. 8
670 05 378.

1 k. butà Vytauto g. 85. Tauragë, tel.
8 658 71 046.

2 k. butà centre, Baþyèiø g. (I a., 51 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 41 000
Eur. 2 rûsio kambariai, darþelis).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.

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 kambará bendrabutyje. Tauragë, tel.
8 654 06 971.
1 kambará Vytauto g. 85 (III a., 15
kv. m, bendrabutyje, 2 000 Eur).
SKUBIAI! Tauragë, tel. 8 690 34 396.
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,
21 000 Eur). Tauragë, tel. 8 612 54 560.
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 (vietinës komunikacijos,
garaþas). Tauragë, tel. 8 652 97 140.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 52 (miesto komunikacijos, garaþas, darþas,
stiklinis ðiltnamis, remontas). Tauragë,
tel. 8 678 05 442.
2 k. butà miesto centre (19 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 10 912.
2 k. butà mikrorajone, Ateities take 22
(II a., 50 kv. m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 35 000 Eur. Su dalimi
baldø). Tauragë, tel. 8 654 35 085.
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.

2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I a., 55 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis). Tauragë,
tel. 8 646 76 755.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (III a.,
72 kv. m, euroremontai, su baldais, 45
000 Eur). Tauragë, tel. 8 699 17 624.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (mûrinis,
miesto centre 67,67 kv. m, renovuotas). Tauragë, tel. 8 685 75 961.
3 k. butà Gedimino g. (I a., geroje
vietoje, bute atliktas graþus euroremontas, viskas naujai pakeista).
Tauragë, tel. 8 615 94 130.
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.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv. m,
plastikiniai langai, laminato grindys,
ðarvo durys, 29 000 Eur). Tauragë, tel.:
8 446 70 731, 8 657 85 746.
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.

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

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.
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.

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.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Pusæ gyvenamo namo Vëþininkø
k. (3 kambariai, ûkiniai pastatai, 2
vasarinës virtuvës, 30 arø sodas, garaþas, graþi vieta, prie pat upiø Jûra
ir Nemunas). Ðilutës r., Vilkyðkiø ap.,
tel. 8 600 00 890.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà nuosavame name Tauragëje
(14 500 eurø, suremontuotas, atskiras áëjimas, tinkamas gyventi ið
karto, yra þemës). Tel. 8 606 88 286.

Butà Gintaro g. 2 (keturbutis, atskiras áëjimas, uþdaras kiemas,
garaþas, þemë, gera vieta, 34 000
EUR). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Dalá namo Topoliø g. 47 (yra þemës).
Tauragë, tel. 8 681 92 944.
Garaþà MSV Tarailiø gyvenvietëje
(duobë, trifazis, metalinës durys,
prieðais VÁ „Regitrà“, 2 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 41 798.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 685 82 451.
Garaþà Tauragës Dvare (yra duobë,
galima iðsimokëtinai). Tauragë, tel.
8 655 44 513.

Gyvenamàjá namà Dariaus ir Girëno
g. (miesto centre, reikalingas iðorinis
remontas). Tauragë, tel. 8 633 89 782.
Gyvenamosios paskirties þemës
sklypà Þaliojoje g. 33 (20 arø, visos komunikacijos, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 34 113.
Kilnojamà gyvenamàjá namelá (su
visa buitine áranga, apðildomas
dujomis, galima gyventi ir þiemà, 4
050 Eur). Tauragë, tel. 8 681 02 112.
Komercines patalpas Gedimino g.
(147 kv. m, suremontuotos). Garaþà
Tarailiø mikrorajone. Tauragë, tel. 8
686 64 561.
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Namà Jovaruose (grybo formos, 52 000
Eur). Tauragë, tel. 8 616 28 316.
Namà Maironio skg. (grybo formos,
ramioje vietoje, plastikiniai langai,
apðiltintas, parketas, miesto komunikacijos, 2 garaþai, ûkinis, 6 a þemës,
stiklinis ðiltnamis, 72 000 Eur) arba
keièiu á 2 k. butà (II a.). Tauragë, tel.
8 446 53 489.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 600 29 868.
Namà Piliakalnio g. 38, Pagramantyje
(medinis, 16 arø sklypas, prie Akmenos
upës, ûkinis pastatas, trifazis, atskiras
sodas, rami, graþi vieta. 22 500 Eur).
Tauragës r., tel. 8 658 34 205.
Namà Skaudvilëje (medinis). Tel. 8
655 26 777.
Namà Vytauto g. 4 (105 kv. m, II a.,
mûrinis, 61722.00 Eur). Parduodamas
arba iðnuomojamas namas, garaþas
bei sklypas. Tauragë, tel. 8 685 10 107.
Namà Maþonø k., Parko g. 4 (150 kv.
m, II a., medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 27 000 Eur,
su nebaigta vidaus apdaila. Valymo
árenginys). Tauragë, tel. 8 655 73 735.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 25 530.
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.
Miðkà (2 ha). Tauragë, tel. 8 682
19 035.
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.
Mûriná namà Roþiø g. (7,8 arai
þemës, garaþas, ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
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 Berþës g. (2004 m. statybos,
mûrinis, apðiltintas, 16 arø þemës,
ûkinis pastatas, 2 garaþai, miesto
vandentiekis, kanalizacija, 124 500
Eur). Tauragë, tel. 8 685 49 190.
Namà D. Poðkos g. 4 (visos miesto
komunikacijos, vanduo, kanalizacija,
garaþas, ûkinis, 5 arai þemës, 28 500
Eur). Tauragë, tel. 8 654 40 476.
Namà S. Daukanto g. (kokybiðkas,
mûrinis, 250 kv. m bendras plotas,
su ûkiniais pastatais, 12 arø þemës,
galimi keitimo variantai á maþesná
kokybiðkà namà). Tauragë, tel. 8
681 95 659.

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 Tauragëje (komunikacijos, ðalia
miðkas, 39 000 Eur). Parduodami du
sklypai po 30 ar, visos komunikacijos, 1
aro kaina 650, po 19 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 96 921.
Sklypà Tauragëje (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 2 800 Eur). Parduodamas gyvenamøjø namø statybai skirtas sklypas
Leoniðkës kaime, sklypas 16,5 aro, sutvarkyti dokumentai, ðalia yra elektra).
Tauragë, tel. 8 685 75 916.
Sodà Joniðkes k., „Dobilo“ bendrijoje
(7 200 Eur, 6 arai, mûrinis namelis,
trifazis). Tauragë, tel. 8 685 62 869.
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.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (8
arai, kampinis, prûdas, vaismedþiai),
þemës sklypà Joniðkëje (5 ha, yra dalis
miðko, kelias, upelis, ideali vieta kurti
sodybà). Tauragë, tel. 8 658 35 232.
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, „Keramikos“ bendrijoje (su nameliu). Tauragë, tel. 8
445 55 837.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“ bendrijoje (6 arai þemës, 3 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 637 53 292.
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, „Dobilo“ bendrijoje (10
000 Eur, 6 arai þemës, 2 aukðtø namelis,
rûsys, viso 98 kv. m, namas neárengtas).
Tauragë, tel. 8 655 03703.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“ bendrijoje (31 000 Eur, 100 kv. m, 5 k. namas,
apðiltintas stogas ir sienos, pamatai,
ðulinys, krosnies ðildymas, aptvertas).
Tauragë, tel. 8 640 17 217.
Sodà Juodpetriø k. „ Agluonos“ bendrijoje (12,6 aro, mûrinis vieno aukðto
namelis, su mansarda, trifazis, rûsys po
visu nameliu, galima árengti katilinæ,
pirtelæ, dirbtuves, 11 600 Eur). Tauragë,
tel. 8 680 89 135.
Sodybà 10 km nuo Tauragës (gyvenvietës pakraðtyje, geras privaþiavimas,
mediniai pastatai, 16 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 681 02 112.

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.

Sodybà prie asfaltuoto kelio, 20 km
nuo Tauragës (medinis namas, visi
patogumai, plastikiniai langai, didelis
sodas, aptverta, namø valda 32 arai, 19
000 Eur). Tauragës r., tel. 8 681 02 112.
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.
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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 sklypà Butkeliø k., prie pagrindinio kelio Ryga-Kaliningradas (15 arø,
namø ûkio valda komercinës paskirties,
35 000 Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel.: 8 656 38 991, 8 651 39 737.
Þemës sklypà Laisvës g. (10 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà namo statybai (yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija,
1 aras - 1 200 EUR). Tauragë, tel. 8
652 66 816.
Þemës sklypà Norkaièiø k., Vytauto g.
172 D (0,2645 ha, 12 900 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 687 56 492.
Þemës sklypà Pagëgiuose, Ðakininkø
k. (tarp 2 Nemuno senvagiø, vokieèiø
laikais buvusi sodyba, 9 000 Eur). Tel.
8 685 86 266.
Þemës sklypà Skirgailø k., 5 km nuo
Tauragës (trifazë elektra, ðalia Ðeðuvis,
1 aras - 145 Eur). Tauragës r., tel. 8
628 84 362.
Þemës sklypà Trûkiðkës k. (9,2 ha).
Tauragës r., tel. 8 679 98 387.
Þemës sklypus Grieþpelkiuose (82 arai)
ir Greiþënø k. (95 arai). Ðalia pagrindinio kelio Ryga-Kaliningradas. 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.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio paskirties,
prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8
654 87 362.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui. Galiu
konsultuoti nustatant miðko vertæ.
Tauragë, tel. 8 699 12 013.
+Þemæ (þemës ûkio paskirties), gali
bûti apleista, neiðpirkta, þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà.
Tauragës rajone tel. 8 699 82 177.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

k e i è i a
2 butus 3 k. butà ir 2 k. butà á namà.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel.
8 638 54 618.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (dalis baldø, su
patogumais). Tauragë, tel. 8 652 60 868.
+Iðnuomoja 100 kv. m komercinës
patalpas Dariaus ir Girëno g. (II a.,
nuoma 300 Eur). Tauragë, tel. 8 699
17 624.
+Iðnuomoja 2 k. butà Ðilalës g. 166,
Papuðinyje, 5 ir daugiau metø. Tauragë,
tel. 8 658 05 441.
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800
kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas Lauksargiuose. Tauragë,
tel. 8 663 61 733.
+Iðnuomoja garaþà Senvagës g. (90
kv. m, tinka ávairiai veiklai, yra vanduo,
kanalizacija). Tauragë, tel. 8 618 87 393.
+Iðnuomoja kambará dirbanèiai moteriai. Tauragë, tel. 8 620 69 078, skambinti
po 17 val.
+Iðnuomoja komercines patalpas J.
Tumo-Vaiþganto g. 120-26 (55 kv. m).
Tauragë, tel. 8 656 60 987.
Dirbantis vaikinas iðsinuomotø 1-2 k.
butà ilgesniam laikui, skubiai. Tauragë,
tel. 8 636 68 418.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Medþio granules (6 mm, maiðeliai
po 16 kg, spygliuoèio ir lapuoèio, peleningumas 0,53 proc., drëgnis 5-8
proc., yra 2 tonos, 1 t/ 135 Eur/ 480 Lt,
reikia pasiimti patiems). Jurbarkas,
tel. 8 672 20 975.
Metaliná rëmà plëvele dengiamam
ðiltnamiui (6x3,5 m). Jurbarkas, tel.
8 696 67 659.
„Zytuko“ variklá (benzininis, vieno
cilindro), tekëlà (rankinis, sukamas
galàstuvas). Tauragë, tel. 8 670 37 768.

Minkðtàjà dalá (pigiai, vokieèiø gbos), batø dëþæ, komodà (5 stalèiø),
svetainës staliukà (àþuolinis). Tauragë,
tel. 8 610 93 350.

Karvæ (3 verðiø, atsives balandþio
mën.). Melþimo agregatà (latviðkas),
kultivatoriø prie T-40 ar MTZ-50.
Ðilalë, tel. 8 681 67 648.

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

Karves (10 vnt.). Tauragë, tel. 8 699
03 547.

Naudotus baldus (nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 656 38 991
Sekcijà (pigiai). Tauragë, tel. 8 614
16 697.

Ðveicariðkø puodø rinkiná (naujas,
dugnas 12 kapsuliø) + dovana peiliø
rinkinys. Tel. 8 686 01 888.

Sofà (dvivietë, odinë, gelsvos spalvos),
lovà (dvigulë, su baldakimu), kilimus
(2x3 m). Jurbarkas, tel. 8 646 38 294.

p e r k a

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

Juodþemá. Galiu pasiimti savo transportu. Jurbarkas, tel. 8 616 93 123.
Malkas. Galiu pasiimti savo transportu. Jurbarkas, tel. 8 616 93 123.

p a r d u o d a

Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius
siûlus, pagalves (2 vnt.). Tauragë, tel.
8 446 72 033.
Vaikø/jaunuoliø baldø komplektà
(geltona/þalia spalva. Stalas, spinta, dvi
lovos, lentynos, 420 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 614 38 507.

Akordeonà „Stradella“ (120 bosø,
11+ 5 registrø, raudonos sp., su
kietu dëklu, 220 Eur). Tauragë, tel.
8 681 95 659.
Armonikà ir bajanà. Jurbarko r., tel.
8 447 77 347.
Ðaldytuvà Snaigë (naudotas, geros
bûklës, 50 Eur). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
Ðaldytuvà-ðaldiklá BOSCH (naudotas,
neremontuotas, aukðtis 186 cm, 120
Eur). Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá. Tauragë, tel. 8 675
60 788.

d o v a n o j a
Vaikiðkà sportiná veþimëlá dvynukams.
Jurbarkas, tel. 8 610 31 224.

Dujinæ viryklæ (3 degikliø, vokieèiø gbos, pigiai). Tauragë, tel. 8 610 93 350.
Dujø balionus (2 vnt., 1 tuðèias, kitas
su dujomis). Tauragë, tel. 8 614 16 697.

p a r d u o d a

Dujø balionus (2 vnt., po 17 Eur).
Tauragë, tel. 8 698 72 883.

Planðetiná kompiuterá „Asus Nexus
7“ (dokumentai, odinis dëklas-stovas,
visi priedai). Jurbarkas, tel. 8 625
22 558.
Skalbyklæ „Indesit“ (ið Norvegijos,
yra garantija, 63 Eur). Tauragë, tel.
8 655 66 136.
Ðaldytuvà „Elektrolux“ („metaliuko“
sp., garantija, 280 Eur), lyginimo sistemà „Elektronic DBS3024 (nauja, 40
Eur), satelitinæ árangà „Viasat“ (auksinis paketas, iki spalio mën. sumokëti
mokesèiai). Tauragë, tel. 8 652 41 253.

p e r k a
Nerûdijanèio plieno gamybinius stalus
kavinei. Tauragë, tel. 8 685 76 653.

p a r d u o d a
+Malkas (sausos, lapuoèiø). Tauragë,
tel. 8 600 02 679.

p a r d u o d a

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

“Samsung Galaxy SII plius“ telefonà
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.
Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø
briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus.
Atveþame. Tel. 8 674 24 111.
Avilius su bitëmis. Jurbarko r., tel.: 8
658 86 023, 8 618 50 758.
Benzininá pjûklà „Enchel“ (originalus,
ið Vokietijos, naujas, 250 Eur), þemës
frezà (naujas, ið Vokietijos, 400 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.
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 galandinimo
stakles, medþio ðakø kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui ið þemës traukti), malkø
skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis, geros
bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka
vonios kambariui), skalbiniø dëþæ
(pinta). Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Kompiuterio stalà (kampinis, su
stalèiais, 30 Eur). Tauragë, tel. 8 698
72 883.
Lovà (1,6 x 2 m, 130 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 41 253.
Minkðtà kampà (iðtaukiamas), sofàlovà, tachtà, lovas (viengulë, dvigulë),
sekcijà, spintà, stalà, këdes, spinteles
voniai. Tel. 8 627 89 361.
Minkðtàjá svetainës kampà (260 Eur),
kilimà (jugoslaviðkas, bordo spalvos,
2,5x3,5 m, 60 Eur). Tauragë, tel. 8
657 66 760.

Karves (2 vnt.), pieno ðaldytuvà (500
litrø). Jurbarko r., tel. 8 686 93 105.
Karves (3 ir 5 verðiø), telyèià (baltnugariø veislës, 1 m.). Ðilalë, tel. 8
622 85 360.
Karves (3 vnt.). Tauragë, tel. 8 682
24 545.

Karvæ (antru verðiu verðiuosis birþelio
pradþioje). Jurbarkas, tel. 8 601 05
909.

+Ðvieþià (mësiniø merinosø veislës)
ërienos mësà, galite pirkti pusæ arba
visà (5,50 Eur/kg). Tauragë, tel. 8
650 29 050.
2 sav. pieninæ telyèaitæ ir 7 verðiø
verðingà karvæ. Tauragës r., tel. 8
674 01 521.
6 sav. parðelius, 60.13 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 612 53 854.
Avinus (Romanovø veislës) mësai
arba veislei. Ðienà ryðuliais. Tauragë,
tel. 8 672 44 756.

Karvæ (þalmargë, rami, antru verðiu
verðiuosis geguþës 13 d.), kaimiðkai
augintas kiaules ir meino meðkënà.
Jurbarkas, tel. 8 631 45 235.
Karvæ (su antru verðiu verðiuosis
kovo mën. viduryje). Jurbarkas, tel.
8 633 14 009.

Karnizà (plastmasinis, 3 ,m igio, tvirtinamas á lubas, baltos sp.). Tauragë, tel.
8 651 17 504.

Karvæ (trijø verðiø, 780 Eur). Ðilalë,
tel. 8 622 85 360.

Klausos aparatus (nauji, 2 vnt., skirtingi). Tauragë, tel. 8 658 67 968.

Karvæ (4 verðiø, verðiavosi vasario 20
d., 750 Eur). Telyèià (Angusø veislës,
13m ën., 350 eurø). Tauragë, tel.: 8 685
10 341, 8 650 46 163.

Marmità, veþimëlá (3 daliø), sekcijà,
video aparatûrà, spausdintuvà - kopijuoklá, siurblius ir indus. Jurbarkas, tel.
8 652 40 128.

Karvæ ir 3 telyèias (ves geguþës 26, 27
ir birþelio 8 dienomis). Tauragë, tel. 8
633 82 014.

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

Karvæ ir telyèià (telyèia juoda, verðiuosis geguþës mën., stambi, beragë.
Karvë þala, beragë, pieninga, verðinga, 5 verðiø, 650 Eur). Pakruojis, tel.
8 618 46 405.

Paðarines bulves po 3 eurø/cnt.
Paðarinius grûdus nuo 6 eurø/cnt.
Atveþu. Tel. 8 647 80 591.
Paðarines bulves ir morkas. Tauragë,
tel. 8 685 10 349.
Paðarinius runkelius (50 kg/ 3 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 10 739.
Sëklines bulves (1 cnt - 4 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 17 512.
Ðveþiapienæ pirmaverðæ karvæ ir
verðingà telyèià, verðiuosis kovo 5 d.
Tel. 8 622 77 966.

Ðuniukà (pudeliø veislës, 3 mën.).
Pagëgiai, tel. 8 635 20 652.
Telyèaites auginimui. Tauragë, tel. 8
618 08 623.
Telyèias (2 vnt., verðingos). Ðilalës r.,
tel. 8 652 87 957.

Belgø aviganiø veislës ðuniukus (abu
tëvai su dokumentais, 170 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.

Telyèias (2 vnt., verðingos, verðiuosis
viena balandþio mën., kita spalio
mën.). Tauragë, tel. 8 633 68 825.

Èiau èiau veislës ðuniukà, gimæs sausio 20 d., berniukas. Tëvas grynaveislis, motina ne èiau èiau. Ðuniukas
jau savarankiðkas, viskà ëda, mëgsta
siausti, 60 Eur. Tauragë, tel. 8 657
84 879.

Telyèias (verðingos, stambios, pieniniø veislës). Tauragë, tel. 8 600
96 648.
Telyèià (stambi, verðiuosis balandþio
mën. pabaigoje). Tauragë, tel.: 8 446
58 846, 8 652 30 070.
Telyèià (verðiuosis birþelio 1 d.).
Ðilalë, tel. 8 606 14 244.

Dvi telyèias, 260 Eur. Tauragë, tel. 8
648 07 954.

Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
650 60 537.

Dvi verðingas telyèias, abi verðiuosis
05 mën. Tauragë, tel. 8 654 23 606.

Verðingà 1 verðio karvæ. Tel. 8 653
57 536.

Geros karvës juodmargæ verðingà
telyèià. Tauragës r., Skaudvilë, tel. 8
603 106 46.
Grûdus sëklai ir paðarui, mieþius,
aviþas, kvieèius. Tauragë, tel. 8 614
54 006.
Juodmargius verðelius. Tel. 8 605
19 665.

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.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo 32
iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657 96 952.

Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus
(1,5 mën.). Jurbarkas, tel. 8 643 23
960.
Þirniø sëklà „Respekt“, pupø sëklà,
kvietukø sëklà „T-Baltik“. Jurbarkas,
tel. 8 655 16 947.
Þieminius kvietrugius 145 Eur/1 t).
Tauragë, tel. 8 698 57 698.

p e r k a

Kaimiðkai augintas kiaules (1,60 Eur/
1 kg). Galiu paskersti. Jurbarkas, tel.
8 601 59 225.

Ðvieþià mëðlà. Tauragë, tel. 8 679
89 764.

Kalnines puðis konteineriuose (3050 cm aukðèio, augintos Lietuvoje,
5 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 88 209.

Ðienà. Jurbarko r., tel. 8 650 35 406.

d o v a n o j a

Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos parinkimo savybëmis,
tinka aikðteliø, fasadø, patalpas, kur
daug tranzito, garaþø daþymui, baltos
sp. 40 kg-100 Eur, geltonos sp. 30 kg
-75 Eur). Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Didelius lauko akmenis. Kaina sutartinë. Ðilalë, tel. 8 620 24 041.
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
El. variklius (5,5 kW 3000 aps./min.,
3 kW 1400 aps./min., 1,5 kW 900 aps./
min., 1,5 kW 3000 aps./min., 1,1 kW
1400 aps./min., 3 kW 1400 aps./min.,
1,1 kW 900 aps./min.) ir kt. Tauragë,
tel. 8 631 27 916.
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.

Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti, klausos
aparatà ir naujà prietaisà pelëms, tarakonams naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.

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.

Vonià (180x80; 170x70 cm); suvirinimo
aparatà. Ðakiai, tel. 8 616 13 954.

Naudotà ðiferá (didieji lapai, vokiðkas), raudonas plytas. Tel. 8 685
49 155.

p e r k a
Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà, gabalus, karolius (gali bûti seni),
perku keistus, neáprastus akmenis.
Tel. 8 612 76 988.
PERKU SENAS RELIGINES
KNYGAS, MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS, APVALIUS
OVALIUS GINTARINIUS
KAROLIUS. Tel. 8 633 77 431.

Ðienainá (plëvelëje). Tauragë, tel. 8
645 96 698.

Aviþø-paðariniø þirniø miðiná ir
kvieèius. Tel. 8 657 43 205.

Bulves (sëklines ir maistines).
Tauragë, tel. 8 693 00 263.

p a r d u o d a
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.

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

+Lietuviðkus mieþius „Aura“, tinka
sëklai (1 tona - 200 Eur), paðarui (1
tona - 150 Eur). Tauragë, tel. 8 603
60 065.

Akmenis (15 Eur/tona). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.

Karvæ (5 verðiø, verðinga, verðiuosis
birþelio 17 d., 724 Eur). Jurbarko r.,
tel. 8 616 09 447.

Kiniðkas roþes (2 vnt., graþios,
didelës). Tauragë, tel. 8 636 09 611.

+Kvietrugius (1 tona - 173 Eur).
Atveþu. Tel. 8 616 57 645.

p a r d u o d a

Karvæ (4 verðiø). Tel. 8 638 65 597.

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

Muzikiná centrà TECHNIC (su 5
kolonëlëmis), televizoriø PHILIPS.
Tauragë, tel. 8 671 32 145.
Namø kino sistemà „Samsung 85“,
neðiojamàjá kompiuterá „Dell 110“,
neðiojamàjá kompiuterá 35, spalviná
spausdintuvà. Jurbarkas, tel. 8 614
96 117.

Karves (2 verðiø, 2 vnt., pieniniø veislës). Tauragë, tel. 8 675 13 019.

Karvæ, 869 Eur/ 3 000 Lt. Tauragë, tel.
8 681 63 896.

Dujø balionà. Jurbarkas, tel. 8 601
71 674.
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Kauno Ðv. Pranciskaus mokyklos
moksleivio paþymëjimà, iðduotà
Metos Adomaitytes vardu Nr.1867195
reg. Nr. 1073, laikyti negaliojanèiu.
Man 69 m., turiu II invalidumo
grupæ. Vyras 1,5 m. ilsisi Papuðinës
kapinëse. Noriu rasti nuoðirdø þmogø,
kuris lanko minëtas kapines ir galëtø
nuolat vaþiuodamas mane paimti.
Atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 636 03
378.
Priimu gyventi senyvo amþiaus vyriðká,
turintá vairuotojo paþymëjimà. Tel. 8
688 56 284.
Rasti automobilio raktai su juodos
sp. pinigine ir automobilio AUDI A6
techniniu pasu Vitos Ravinskienës
vardu. Tauragë, tel. 8 690 99 280.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti sodybà.
Siûlyti ávairius variantus. Tel. 8 670
62 832.

Naudotas ðamotines ir senovines raudonas plytas, 0,43 Eur/1 vnt. Tauragë,
tel. 8 699 35 564.
Plytos, likusias nuo statybø, viso apie
350 vnt. Tauragë, tel. 8 604 56 320.
Ràstiná namà (8 x 12 m, ràstø storis
20 cm), pavësinæ, pirtelæ, supynes.
Tauragë, tel. 8 656 27 196.
Senovines raudonas dideles plytas 15
000 vnt. ir grindinio akmenis, taðyti,
400 kv. m ir dolomità, 40 t. Kaunas,
tel. 8 699 99 395.
Skaldytus akmenis (graþûs, 1 tona 30 Eur). Imant didesná kieká galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 698 74 320.
Spalius, 15 Eur. Jurbarkas, tel. 8
601 43 141.
Stalà plytai, dureles, kaiðèius, koklius.
Jurbarkas, tel. 8 673 42 784.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5 mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m, 4 mm storio,
15 vnt., nebrangiai, kaina sutartinë).
Trifazá elektriná obliø (gera bûklë,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
690 51 570.
Suvirinimo aparatà (namø darbo, 60
Eur), skaldytus akmenis (30 Eur/1
tona, su pristatymu). Jurbarkas, tel.
8 616 84 106.
Ðiferá (naujas, lietuviðkas, rudas,
„Baltijos banga“, 160 vnt., 875x920, 1
vnt. - 5 Eur). Tel. 8 673 10 322.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus. Galiu
pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
Uosines medþio masyvo grindis (lentutës plotis 15 cm, 15 Eur/ 1 kv. m,
turime ir siauresniø, be tarpeliø). 50
procentø PIGIAU, nei rinkos kaina.
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.

d o v a n o j a
Ðiferá. Tauragë, tel. 8 600 65 446.
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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.

VW SHARAN (1999 m., 1,9 l, dyzelinas, 81 kW, privalumai, ið Vokietijos, 1
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.

GAZ

p e r k a

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

AUDI A3 (2002 m., 1,9 l, dyzelinas, 96
kW, TA, 6 pavaros, klimato kontrolë,
geros bûklës, 2 550 Eur). Tauragë, tel.
8 672 19 765.
AUDI A6 (2000 04 mën., 2,5 TDI,
dyzelinas, sidabrinë spalva, sedanas,
2 300 Eur). Kreiptis: UAB „ZTS“,
Pramonës g. 1A, Jurbarkas, tel. 8
698 01 725.

BMW
p a r d u o d a
BMW 525 (TDS, 1994 m., 2,5 l,
dyzelinas, 105 kW, sidabrinë spalva,
sedanas, TA 2016-08, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C5 (2006 m., 2,0 HDI,
heèbekas, 2 900 Eur). Tel. 8 600
67 669.
CITROEN XANTIA (1996 m., 1600
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
þalia sp., 4/5, TA iki 2015-05, 400
Eur). Tauragë, tel. 8 699 63 163.
CITROEN XANTIA (1997 m., 1,9 l,
dyzelinas, spalva pilka, TA iki 2016
01). Tauragë, tel. 8 637 82 410.
CITROEN C3 (2008 m. pirktas ið
salono, rida 74 500, benzinas, TA,
4/5, vyðninë spalva, 2 300 Eur). Tel.
8 620 94 986.

CHRYSLER
p a r d u o d a
CHRYSLER PT. CRUISE (2003 m.,
2,2 CRD, lieti ratai, privalumai, 2 200
Eur). Tel. 8 600 67 669.

FORD
p a r d u o d a
FORD PUMA (1999 m., 1,4 l, benzinas, 300 Eur). Tel. 8 673 10 322.

VAZ
p a r d u o d a

PEUGEOT

VAZ 21011 (1979 m.). Tauragë, tel.
8 675 57 183.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

VOLKSWAGEN

GAZ VOLGA 24 (rida 50 000 km);
kempingus (4 vietø ir 3 vietø). Ðakiai,
tel. 8 616 13 954.

PEUGEOT 1700 (2005 m., 1,4 l,
benzinas, auksinës sp., TA iki 2016 m.,
automatinë pavarø dëþë, tvarkingas,
2 700 Eur). Kaunas, tel. 8 671 07 948.

p a r d u o d a

MAZDA
p a r d u o d a
MAZDA 626 (1996 m., 2 l, benzinas,
raudona spalva, TA iki 2017-03, 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 56 373.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MERCEDES BENZ C220 (2002 m.,
2,2 CDI, universalus, tvarkingas, 3 000
Eur). Tel. 8 600 67 669.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN TERANO (1991 m., benzinas, dujos, 3 l, lieti 5 ratai R16,
nerûdijantys slenksèiø apsauginiai
vamzdþiai, po avarijos, visà arba
dalimis). Tel. 8 650 34 670.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 2,0 DTI,
universalus, 1 200 Eur). Tel. 8 600
67 669.
OPEL MERIVA (2004 m., 1,7 TD, 2
000 Eur). Tel. 8 600 67 669.
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 (2002 m., 2,2 DTI,
lieti ratai, elektra, 1 900 Eur). Tel. 8
600 67 669.
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2,0 l,
dyzelians, 74 kW, lieti ratai, kondicionierius, ið Prancûzijos, 1 650 Eur).
Tel. 8 612 36 349.

PEUGEOT 306 (benzinas, automat.
pav. dëþë, 4 durys, mëlyna spalva, TA
iki 2016-12, oro kondicionierius, el. langai, vaþinëjo moteris, 430 Eur, galima
derëtis). Tel. 8 625 06 657.

VW BORA (1,9 l, dyzelinas, TA, draudimas, kablys, 1 300 Eur). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
VW GOLF (1995 m., 1,6 l, benzinas,
kablys, stoglangis, gera bûklë, 4 durys,
TA iki 2016-11). Jurbarkas, tel. 8 615
45 427.

PEUGEOT 406 (1996 m., 1,8 l, benzinas, 16 voþtuvø, mechaninë pav. dëþë,
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 610 47 496.

VW GOLF (1995 m., ideali bûklë, 1,4
l, benzinas, ekonomiðkas, 550 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.

PEUGEOT 406 (1998 m., benzinas,
gamyklinës dujos, TA iki 2016 m., draudimas, tvarkingas, 600 Eur). Tauragë,
tel. 8 638 61 299.

VW GOLF (1999 10 mën., benzinas,
þalia spalva, 1 800 Eur). Kreiptis: UAB
„ZTS“, Pramonës g. 1A, Jurbarkas, tel.
8 698 01 725.

RENAULT

VW GOLF (1999 m., 1,9 SDI, TDI,
2 durø, 1 200 Eur). Tel. 8 600 67 669.

p a r d u o d a
RENAULT 19 (1994 m., 1,7 l, benzinas,
dujos, 54 kW, auksinë spalva, heèbekas,
TA iki 2017 m., 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.

VW PASSAT (1990 m., 1,9 l, dyzelinas, 50 kW, universalus, raudona
spalva, TA iki 2017 m., kablys, ragai,
tvarkingas, 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.

RENAULT SCENIC (1998 m., 1,6 l,
benzinas, TA iki 2016-08, tvarkingas,
ekonomiðkas, gera bûklë, 550 Eur/1 950
Lt). Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.

VW PASSAT (1990 m., bata spalva,
universalus, dyzelinas, 50 kW, stoglangis, 300 Eur). Tel. 8 650 34 670.

RENAULT ESPACE (1991 m., 2,8
l, benzinas, 110 kW, TA iki 2016-04,
nebrangiai). Jurbarkas, tel. 8 656 97 333.
RENAULT ESPACE (1992 m., 2200
cm3, benzinas, juoda sp., 520 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 93 508.
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 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 (2001 m., 1,9
TDI, juoda spalva, mechaninë pav.
dëþë, TA, daug privalumø, dvi savaitës
Lietuvoje, 2 800 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 47 496.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

VW PASSAT (1993 08 mën., turbodyzelinas, 1896 kub. cm, 55 kW, juoda
spalva, TA iki 2016-07-15, sutvarkyta
vaþiuoklë, tamsinti langai, lieti ratai
R14, radijas-CD, liukas, kablys, 105
l bakas, 750 Eur). Jurbarkas, tel. 8
642 96 708.

+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.
+Automobilius ir mikroautobusus.
Gali bûti su defektais, nevaþiuojantys, dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame
visoje Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8 656 73 121.
+Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimu pats. Dokumentai tvarkomi
vietoje. Atsiskaitymas ið karto. Tel.
8 677 66 409.
+Automobilius. Tauragë, tel. 8 630
12 397.
+Lengvuosius automobilius ardymui
(sutvarkome dokumentus). Tauragë,
tel. 8 655 71 191.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats. Atsiskaitau ið
karto. Tel. 8 653 58 120.
Automobilá (visureigá, dyz., iki 500
Eur). Tel. 8 650 34 670.
Automobilá su automatinë pavarø
dëþe. Nesiûlyti didelio. Tauragë, tel.
8 686 90 799.
BMW automobilius iki 1995 m., gali
buti nevaþiuojantys, be dokumentø ar
tvarkingi. 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.

VW PASSAT (1999 m., benzinas,
karavanas, mëlynos sp. draudimas, TA
iki 2016 m., 500 Eur). Tauragë, tel. 8
671 66 702.
VW PASSAT (universalus, 1992
m.,1,6 l, turbodyzelinas, 59 kW, kablys,
draudimas, TA, skubiai, 380 Eur). Tel.
8 638 30 556.
VW SHARAN (1997 m., 2,0 l, benzinas, dujos, visi privalumai, 1 100
EUR). Tel.: 8 673 85 282, 8 688 49 920.

Turbodyzeliná variklá (1,6 l, gera
bûklë, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 672 19 781.
VW PASSAT (1995 m., sedanas)
dalis, iðskyrus vaþiuoklæ ir variklá.
Tauragë, tel. 8 636 86 399.
VW SHARAN (1998 m., benzinas,
sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel. 8
652 06 558.

p e r k a
Automobilio CITROEN C5 (2005
m.) bamperá ir televizoriø. Tauragë,
tel. 8 635 43 045.

p a r d u o d a
Motociklo IÞ priekabà. Tauragë, tel.
8 670 37 768.
Motociklus ir motorolerius (ávairiø
modeliø, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 690 51 570.
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

VW PASSAT (1993 m., karavanas,
benzinas, TA iki 2016 m., draudimas).
Tauragë, tel. 8 636 86 399.
VW PASSAT B5 (1996 m., 1,9 l, dyzelinas, 81 kW, sedanas, tamsiai mëlyna
spalva, TA, gera bûklë, 1 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 94 672.

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.

p a r d u o d a
AUDI C4 AVANT (1992 m., sedanas,
2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininiai ir dyz.),
AUDI A6 AVANT, sedanas (2,5, 2,6,
2,8 l). Tauragë, tel. 8 630 12 397.
Dyzeliná FORD SIERA ir FORD
SCORPION variklá; UAZ 469 këbulà;
MB 123 greièio dëþæ. Ðakiai, tel. 8
616 13 954.

FIAT DUCATO (1999 m., krovininis,
dyzelinas, TA). Jurbarkas, tel. 8 604
77 094.
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.

Naujus, supakuotus, ðoninio prijungimo radiatorius. Tauragë, tel. 8
636 48 406.
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. 8 690 51 570.
Padangas (naudotos, ið Norvegijos,
nuo R 12 iki R 22, gauta nauja siunta)
ir restauruotas padangas (su garantija).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Padangas R13/R14/R15/R16/R17
(þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW GOLF (1996
m., 1,9 l, dyzelinas), RENAULT
LAGUNA (1999 m., 2,2 l, TD),
MAZDA 626 (1995 m., 2 l, dyzelinas)
dalimis. Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a
Arklinio veþimo medinius ratus.
Tauragës r., tel. 8 606 02 024.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà,
srutveþá, plûgà, ðienapjovæ, purkðtuvà,
frezà, kultivatoriø, T-25, MTZ-80.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, 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 Eur, kito galia 7,5 kW, 350 Eur.
Abu geros bûklës). Tauragë, tel. 8
634 98 078.

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

2015 03 27 Nr. 12

13

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
Kombaino NIVA variklá (naujà arba
po remonto). Tel. 8 685 13 768.
Reikalingas þmogus, galintis savo
technika pasëti 6 ha kukurûzø arba
iðnuomoti kukurûzø sëjamàjà. Ðilutë,
tel. 8 657 84 542.
Traktoriø T-150K, javø kombainà NIVA SK-M, 4 vagø bulviø
sodinamàjà, ðieno-ðiaudø presà
FORTSCHRITT (vokieèiø g-bos).
Tel. 8 613 98 986.
Traktoriø T-25 su inventoriumi, vienaaðe priekaba ir bulviø sodinamàja.
Kaunas, tel. 8 633 69 067.
Variklá MTZ-80 ir T-40 variklá arba
traktoriø T-40, gali bûti neveikiantis.
Tel. 8 641 03 469.

+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85 630.
+UAB TETE-A-TETE kazino loðimø
automatø salonui Tauragëje reikalinga
administratorë. Tauragë, tel. 8 686 58
007, el. p. ozgird@gmai.com
Darbui kadencijomis po Vakarø
Europà reikalingi patyræ vairuotojai.
Darbas su autotraukiniais. Reisai po
Vakarø Europà, iðskyrus UK. Vilnius,
tel. +370 656 11 332.
Pieno ûkyje Raseiniø rajone reikalinga
melþëja. Mokamas sutartas atlyginimas. Apgyvendinama. Raseiniai, tel.
8 614 94 826.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai.
Atlyginimas, soc. garantijos, gali bûti
ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606
46 462.
Reikalinga moteris, galinti gyventi
ir priþiûrëti sodybà. Tauragë, tel. 8
637 53 885.

Grûdø sëjamàjà (2 m ploèio) ir bulviø
sodinamàjà (dvivagë, baltarusiðka).
Kaina sutartinë. Jurbarko r., tel. 8
651 35 892.
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.
Kultivatoriø su voleliais, vokiðkà
vartomà plûgà (3 korpusø), priekabà
medienà veþti, grûdø malûnà, svarstykles, siurblá NÐ50, priekabos hidrocilindrà. Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
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.
Nebrangiai motoblokà VARI su
priedais (HONDA GCV-160, 1 000
Eur). Kaunas, tel. 8 636 60 941.
Pakabinamà keltuvà „lebiotkæ“ (elektrinis, rusø g-bos, gale 8-10 tonø).
Tauragë, tel. 8 674 05 605.
Savaeigæ ðienapjovæ E302. Tel. 8
657 9810.

Sëjamàjà (universali, vokiðka, 2,30
ploèio, pakabinama, 350 Eur). Tel.
8 650 91 720.
Ðienapjovæ „Rasa“. Jurbarkas, tel. 8
652 11 507.
Ðieno rinktuvà (lenkiðkas, didelis, 650
Eur). Ðilalë, tel. 8 606 14 244.
Ðieno-ðiaudø presà CLAAS. Tauragë,
tel. 8 682 24 545.

Reikalingas automobilveþio vairuotojas (C; E) dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið Prancûzijos.
Tel. +370 699 94 302.
Reikalingas meistras tvorai statyti.
Tauragë, tel. 8 679 89 764.
UAB “LISVE” namø renovacija. Ieðko
statybininkø: apdailininkø, daþytojo,
gipso kartono montuotojø, plyteliø
klojëjø, pagalbiniø. Apgyvendiname.
Vilnius, tel.: 8 672 85 325, 8 656 72 322.

T 30–69 (2001 m.), T-25 (techniðkai
tvarkingas, 4 500 Eur). Ðilalë, tel. 8
626 13 139.
Traktoriaus T-40 variklá (originalus),
T-40 ir T-16 dalis, MTZ paleidimo
varikliukà. Tel. 8 613 34 236.

28 m. vyras ieðko darbo, gali pjauti ir
kapoti malkas, gali suneðti á malkinæ.
Tauragë, tel. 8 636 33 749.

Traktoriui DT-75 33 vikðrus (nauji, 12
eurø/vnt.). Tel. 8 686 93 410.

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

Traktoriø T-25 (1990 m., 2 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 86 150.
Tràðø barstytuvà (0,5 tonos, dviejø
diskø, ðvedø gamybos, kaina sutartinë), traktoriaus MTZ-80 vaþiuoklës
tarpiná korpusà. Jurbarkas, tel. 8 615
31 155.
Vyras ieðko ekskavatorininko arba
savivarèio vairuotojo darbo. Gali
dirbti komandiruotëse. Tauragë, tel.
8 634 17 749.
Þemës dirbimo padargus prie traktoriaus T-25, cisternà (ant ratø),
kultivatoriø, plûgà, vagotuvà, rinktuvà
(èekoslovakø g-bos), plûgà (lenkø
g-bos, 2 korpusø). Tel. 8 617 44 713.

p e r k a
Cisternà (metalinë, ant ratø), grëblávartytuvà „Dobilas-6“, vokieèiø g-bos,
bulviø kombainà FORTSCHRITT
E686. Tel. 8 617 36 512.

Jauna moteris ieðko darbo, gali dirbti
lauko darbus, tvarkyti namus. Tauragë,
tel. 8 675 60 788.
Moteris gali nebrangiai priþiûrëti
kapavietes Papuðynio ir senosiose
kapinëse (prie mësos kombinato).
Tauragë, tel. 8 676 68 556.
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.
Pensijinio amþiaus, vieniða moteris gali
priþiûrëti senelius nedidelëje sodyboje
ir gyventi kartu, padëti buityje, ûkio
darbuose. Jurbarko ar Tauragës r., tel.
8 602 91 340.

Pjaunu ir kapoju malkas Jurbarke. Tel.
8 691 74 971.
Vidaus apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 699 65 677
Vyras ieðko darbo, deda plyteles, atlieka vidaus apdailos darbus. Tauragë,
tel. 8 630 94 532.
Vyras ieðko darbo, gali pjauti ir kapoti
malkas. Tauragë, tel. 8 637 21 818.
Vyras ieðko darbo, klijuoja plyteles,
tinkuoja, deda laminatà. Tauragë, tel.
8 683 59 143.

+Atliekame miðko kirtimo ir traukimo
paslaugas. Tauragë, tel. 8 646 86 415.
+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 5m.
Tarnauja 15-20 metø. 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 eltronikos remonto
darbams. Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Miðko traktoriaus paslaugos.
Kertame miðkus, veþame medienà savo
technika. Tauragë, tel. 8 607 45 949.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu pjaunu
medienà kliento namuose (elektra,
benzinas). Tauragë, tel. 8 639 92 661.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Tauragë, tel. 8 673
03 261.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas,
mikrobangø krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus. Suteikia
garantijà. Tauragë, M. Vlanèiaus g. 18,
tel.: 8 686 32 976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus! Garantija,
aptarnavimas. www.Melkerlita.lt. Tel.:
8 686 83 265, 8 616 08 020.
Atliekame skardinimo darbus.
Lietvamzdþiai, vëjalentës, kraigai,
pakalimai ir kita. Tel. 8 631 66 119.

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.

BRANGIAI MOKAME! Perkame
miðkà iðsikirtimui arba su þeme.
Atsiskaitome ið karto. Tel. 8 646 44
279.
Dengiame stogus ið savo ir uþsakovo
medþiagos. Atliekame visus skardinimo darbus. Tel. 8 636 37 656.

Keièiame stogus, fasadus. Atliekame
visus skardinimo darbus. Tel. 8 687
13 630.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai. Automobilis
su liftu. Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiðkai pjaunu medienà klientø namuose (ilgametë darbo patirtis). Tel.
8 626 82 222.
Montuojame ir dengiame visø tipø
stogus. Atliekame skardinimo darbus. Turime ilgametæ patirtá. Tel. 8
614 51 872.
Nuomojame ðventines palapines, paviljonus. Apðvietimas, grindys, stalai,
suolai, këdës su papuoðimu. Tel. 8
677 97 077.
Perka àþuolo, eglës, puðies, berþo,
juodalksnio ràstus, statø miðkà
nukirtimui. Mokame brangiai. Tel.
8 670 60 331.
Pigiai veþame keleivius, siuntas, automobilius Lietuva-Anglija-Lietuva.
Tauragë, tel. 8 601 22 060.
Pilame pamatus tvoroms, namams
(naudojam skydus) su savo ar uþsakovo medþiagomis. Taip pat atliekame
mûro ir stogo darbus. Tauragë, tel. 8
658 46 966.
Remontuoja traktorius Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 76 097.
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
Nauja informacija žada didelį
pelną ir galimybes
ateičiai. Vis dėlto
neužmikite ant laurų - tikrovė gali pasirodyti esanti ne
tokia jau puiki... Ypač didelė
intrigų, provokacijų tikimybė
antradienį ir trečiadienį. Artėjant savaitgaliui įtampa turėtų
slūgti, tempas lėtėti.
Jaučiams žadama įdomi savaitė.
Jūsų laukia džiugi
staigmena. Tarnyboje gali keistis jūsų pareigos.
Darbo ir atsakomybės prisidės
tuoj pat, kiti privalumai atsiskleis vėliau... Savaitgalį - netikėtas seno bičiulio ar tolimų
giminaičių vizitas.
Kelionės ar kitus
planus gali tekti
atidėti dėl pablogėjusios sveikatos
ar kitų kliūčių. Neskolinkite,

ateinanèiai savaitei (03-30 - 04-05)

nuolaidesnis tėvams ar vyresniesiems giminaičiams.

didžiausi savaitės džiaugsmai
laukia savaitgalį namuose.

ir kuo užsiimate. Tinkamas
metas megzti naujus dalykinius
kontaktus. Laukia trumpos
kelionės ar oficialūs vizitai.
Antradienį ir trečiadienį - malonus bendravimas, nebūtinai
oficialioje aplinkoje. Penktadienį galite tikėtis viršininkų
ar vyresniųjų giminaičių palankumo, pagalbos. Antroje
savaitės pusėje gali rastis planų
artimiausiu metu keisti gyvenamąją vietą ar ruoštis į tolimą
kelionę.

Labai palanki
savaitė mokytis,
apskritai rinkti ir
apdoroti informaciją. Pirmoje savaitės pusėje
laukia svarbus neplanuotas darbas. Ryžkitės imtis iniciatyvos
ir atsakomybės - taip gerokai
sustiprinsite savo pozicijas ir
autoritetą. Į diskusijas nesivelkite, jei nesate šimtu procentų
tikras savo teisumu. Jei akcentus sudėliosite teisingai, antroje
savaitės pusėje reikalai turėtų
pajudėti savaime, be ypatingų
jūsų pastangų.

Savaitės pradžioje greičiausiai
išsispręs seniai
ramybės nedavęs
klausimas, tuomet su nauja
energija kibsite į darbus. Trečiadienį, ketvirtadienį suksitės
kaip vijurkas. Neperdekite,
kiekvieną tikslą anksčiau ar
vėliau įmanoma pasiekti, visi
darbai nudirbami. Penktadienį
neduokite valios neigiamoms
emocijoms - su visais susipyksite. Savaitgalį paprašytas
pagalbos, neatsisakykite padėti.

nesiskolinkite. Apskritai pasistenkite neprisiimti jokių
finansinių įsipareigojimų, kol
gerai neišsiaiškinsite, kiek turite pinigų šiandien ir kiek galite
tikėtis turėti rytoj. Šią savaitę
svetimas pasiskolintas daiktas
namuose gali sukelti rūpesčių.
Užtat tinkamas metas dovanoti
ar gauti dovanų.
Šią savaitę turėsite nedaug darbo
ir daug laiko, kurį
galėsite skirti sau.
Tikėtinas audringas meilės
romanas... Antroje savaitės
pusėje galimas nemalonus
pokalbis su sutuoktiniu ar šiaip
koks nesusipratimas šeimoje.
Bent iki kitos savaitės susilaikykite nuo svarbių sprendimų
asmeniniame gyvenime.
Pirmoje savaitės pusėje būsite
nepakeičiamas
darbuotojas, kad

Šią savaitę stenkitės planuoti savo
darbus bent kelis
žingsnius į priekį.
Nesusigundykite netikėtais
pasiūlymais, reikalaujančiais
apsispręsti tuoj pat, netikėtai
atsiveriančiomis galimybėmis,
neva palengvinsiančiomis jūsų
darbus. Lengvesnių kelių ieškodamas rizikuojate galiausiai
likti prie suskilusios geldos...
Savaitgalį būkite atidesnis ir

Nebijokite imtis
atsakomybės. Teks
spręsti ne vieną sudėtingą uždavinį,
bet šią savaitę fortūna turėtų
jums šypsotis. Svarbiausia
- pasitikėkite savo jėgomis,
tuomet pavyks išvengti klaidų.
Dėl reikalų neaukokite poilsio
valandėlių, jokiu būdu netaupykite laiko miego sąskaita. Patys

Savaitės pradžioje pasistenkite
būti tolerantiškas
ir pakantus - išvengsite neprotingų ginčų,
pykčių. Trečiadienis - palanki
diena bendrauti, puikiai seksis
kolektyviniai projektai, bendri
darbai. Penktadienį atidžiau
tvarkykite dokumentus. Savaitgalį greičiausiai išvyksite į
neplanuotą kelionę.
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Savaitės pradžioje būkite pasirengęs netikėtumams
ir malonioms staigmenoms. Labiausiai gali
nustebinti artimo žmogaus
poelgis. Trečiadienį, ketvirtadienį galite jaustis emociškai
išsibalansavęs. Apatija dings,
jei sugalvosite, kuo save pradžiuginti. Savaitgaliui susigalvokite smagių užsiėmimų ir
naują savaitę pradėsite žvalus
ir gyvybingas.
Šią savaitę pasiruoškite ne kartą
kautis dėl savo
nuomonės ar principų. Apskritai daug kam kliūsite - tiek kaip sąjungininkas,
tiek kaip varžovas būsite nepageidaujamas. Pasistenkite
neeikvoti savo laiko paskaloms
ar jų neigimui. Įsitraukdamas į
žodines batalijas tik griausite
savo autoritetą. Savo poziciją
išreikškite veiksmais ir darbais. Antroje savaitės pusėje
- netikėta ir labai vertinga
draugų ar globėjų parama.

JUOKAI

11. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.

14. 45 m. vyras ieðko moters
rimtai draugystei. Tauragë.

Vertikaliai: Menora. Apraudoja. Edita. Datulė. Ag. Krūva. Pažadam. Mo. TZA. Pavėsinė.
Ar. Boa. Pagiri. Ana. Surėmė. Raut. Tanimbaro. Parkai. Kilmė. Legalus. Atia. Paletė. Atrak.
Arakano. Ir. Patosas. Grasa. Ala.
Horizontaliai: Mertonas. Medūza. “TT”. “Niva”. Ikaro. Nota. Smitas. Ra. Publika. Parama.
Pagėrė. Padavimo. Rg. Pažėrė. PAR. Irtasi. Laka. “Audi”. Pelas. Ulan. Ragena. Dėmė. Arato.
Auklė. Jamantau. “IL”. Agora. “Iskra”.
Pažymėtuose langeliuose: Vaiko sapnas.
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.

Teksasietis pasakoja apie didžiulius savo rančos plotus:
- Praeina dvi dienos, kol ją apvažiuoju su mašina.
- Anksčiau ir aš turėjau tokią
prastą mašiną,- sako pašnekovas.
*****
Pasipiktinęs pirkėjas kreipiasi
į kosmetikos skyriaus pardavėją:
- Kai panaudojau priemone plaukams atauginti, kurią čia pirkau,
man iškrito paskutiniai plaukai.
- Viskas gerai,- sako pardavėjas,tam, kad ataugtų nauji plaukai,
reikia paruošti vietą.
*****
- Ar galite nurodyti savo nuolatinio vėlavimo priežastį, Hopkinsai?
– niūriai pažiūrėjęs į laikrodį sako
šefas savo pavaldiniui.- Bet be
jokių kvailų išsigalvojimų!
- Žinoma, sere. Apačioje prie lifto
kabo lentele „Tik 10 žmonių“. Ir
žinote, kaip ilgai tenka laukti kiekvieną rytą dar 9 bendrakeleivių!
*****
Pasaulyje viskas reliatyvu. Pavyzdžiui, tie 100 litų, apie kuriuos
nieko neįtaria mano žmona, man
yra daug brangesni už tą 1000, apie
kurį ji žino.
*****
Susitinka kelyje du suvalkiečiai.
Vienas iš miesto važiuoja, kitas
į miestą.
Tas, kuris važiuoja į miestą,
klausia grįžtančio:
- Tai kur buvai, Anuprai?
- Mieste buvau.
- O ko?
- Tai matai, apsidraudžiau namą.

- Nuo ko?
- Nuo ugnies. O tu kur važiuoji?
- Į miestą.
- O ko?
- Važiuoju apsidrausti nuo krušos.
- Eik jau, Juozai. Kaip tu tą krušą
padarysi?
*****
Į draudimo kompaniją ateina
senelis.
- Aš noriu gyvybę apsidrausti.
- Hm... o kiek Jums metų?
- Man 75.
- Atsiprašau, tačiau mūsų agentūroje tokio amžiaus žmonių nedraudžia.
- Kaip tai nedraudžia? Mano
tėvas prieš savaitę pas Jus apsidraudė!
- Klausykite, tai neįmanoma, pas
mus yra taisyklės!
- Aš Jums įrodysiu.
- Kiek metu Jūsų tėvui?
- 97 metai. O Jus pažiūrėkite savo
duomenų bazėje. Pamatysite, kad
toks buvo apdraustas.
Agentas žiūri, o gi iš tiesų buvo
toks įvykis.
- Nieko aš neprisimenu. Tikriausiai mano kolega draudė. Gerai,
ateikite kitą savaitę, aš jau būsiu
paruošęs dokumentus.
- Kitą savaitę aš negaliu. Išvažiuoju į senelio vestuves.
- Senelio? Kiek jam metų?
- Jam 117.
- Atleiskite, tačiau kodėl jis veda
tada, kai jam šitiek metų?
- O ar Jūs žinote ką tai reiškia
tokių metų dar su tėvais gyventi?

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

PALANGOJE

KOVO 27 D. 10 VAL. Plungės kultūros centre
tradicinė vaikų teatrų šventė „Vaikiško teatro
pavasaris 2015“.
KOVO 28 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre
LIONS klubo tradicinis renginys.
KOVO 29 D. 14 VAL. Plungės kultūros centre folkloro ansamblio „Gondinga“ programa
„Melagių diena“.

KOVO 27 D. Teatro diena. Palangos senoji
gimnazija, Jūratės g. 13, Palanga.
KOVO 28 D. 19 VAL. kultūros centre „Ramybė“ GIEDRIUS SAVICKAS - komedija
URVINIS ŽMOGUS.
KOVO 28 D. - BALANDŽIO 5 D. Palangos
dienos. Įvairios kultūrinės vietos Palangoje.

ŠIAULIUOSE IR RAJONE

KOVO 27 D. 16 VAL. Radviliškio kultūros
centre Tarptautinės teatro dienos šventė.
KOVO 31 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros
centre Klaipėdois dramos teatro spektaklis
„Paleistuvis“.

KOVO 29 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
vakaronė. Groja Rimantas Cininas.

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
KOVO 27 D. 11 VAL Kėdainių kultūros centre Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo
teatro studijos POLĖKIS 10 metų kūrybinės
veiklos šventė.

KRETINGOJE IR RAJONE
KOVO 29 D. 19 VAL. Kretingos kultūros
centre Šokių vakaras KAM PER 40.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
KOVO 27 D. 11 ir 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre lėlių vaidinimas kūdikiams „Sapnų pasakėlė - vandenynas” (rež. Donatas Savickis).
Kūkiams nuo 3 mėn.
KOVO 28 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
lėlių vaidinimas “Stebuklingas Pelenės laikas”
(rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 3 m.
KOVO 29 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
PREMJERA! Lėlių spektaklis „Nepaprasta
Edvardo Tiuleino kelionė“ pagal Kate DiKamilo
(rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 4 m.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: barmenas UAB „GELIUKSUS“
tel 8 650 99 555, elektrikas UAB „Jofos konstrukcijos“ tel. 8 699 57 396, formuotojas UAB
„Jofos konstrukcijos“ tel. 8 699 57 396,
kokybės koordinatorius A. ŽILINSKIO IR
KO UAB tel. 8 614 80 151, laborantas UAB
„LUKŠIŲ PIENINĖ“ el.p.
g.butkus@
milk.lt, pardavėjas I. KAVALIAUSKIENĖS
INDIVIDUALI ĮMONĖ tel. 8 651 80 000,
pardavimų vadybininkas IĮ „DOMAVA“ tel. 8
699 94 429, statybos inžinierius(-ė) renovacijai
UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“
tel. 8 611 49 486, suvirintojas UAB „Jofos
konstrukcijos“ tel. 8 699 57 396,
šaltkalvis remontininkas UAB „ROMODALIS“ tel. 8 447 71 785, tarptautinių reisų
vairuotojas UAB „Švaros artelė“ tel. 8 645
44 626, ūkvedys-vairuotojas UAB „MES IR
MŪRAS“ tel. 8 650 91 966,
vadybininkas UAB „Jofos konstrukcijos“
tel. 8 699 57 396, vairuotojas KOOPERATINĖ
BENDROVĖ „PANEMUNYS“ tel. 8 656 20
293, vairuotojas-ekspeditorius UAB „Manvesta“ tel. 8 682 15 222,
verslo paslaugų vadybininkas UAB „EGIDIJUS IR VYTAUTAS“ tel. 8 652 98 875, virėjas
UAB „GELIUKSUS“ tel. 8 674 46 194.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Ritspeda“ spaudos platintojas (laiškininkas) tel. 8 652 84 471, Ūkininko
ūkis – automobilių šaltkalvis tel. 8 614 91 510,
UAB „Kvėdarsta“ elektrikas tel. 8 682 63
604, UAB „Eljunga“ mechanikos inžinierius tel
8 650 56 220, I.Aljošienės prekybinė komercinė
firma „AGAVA“ pardavėjas
tel. 8 687 81 636, UAB „Šilalės statyba“ tel. 8
449 51 580, UAB „Basanova“ tel. 8 606 00 323
plataus profilio statybininkas, Ūkininko ūkis
traktorininkas tel. 8 615 52 605
UAB „Gintaro baldai“ parduotuvės vedėjas,
pardavėjas, baldų surinkėjas 8 685 05 819, UAB
„Amber team“ rinkos tyrimo apklausų atlikėjas
tel.: 8 656 96 438, 8 696 81 108,
UAB „Litagros prekyba“ sandėlininkas tel.
8 687 522 85, UAB „Raimex“ konstrukcinio
metalo apdirbėjas tel. 8 685 08 933, Ūkininko
ūkis nekvalifikuotas statybos darbininkas
tel. 8 686 21 424, UAB „Furelas“ sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas tel. 8 610 47 103,
UAB „Jozita“ pagalbinis darbininkas, degalinės
operatorius, ekskavatoriaus mašinistas, vairuotojas BC kategorijos, pardavimo vadybininkas
tel. 8 699 15 486, UAB „Grimeda“ pagalbinis
Darbininkas tel. 8 699 15 486, UAB „Senasis
Malūnas“ mėsos perdirbimo įrenginių operatorius tel. 8 650 400 65,
Zenono Auškalnio įmonei kepėjas tel. 8 615
62 728, Ūkininko ūkiui kvalifikuotas šiltnamio
darbininkas Šiauduvos kaime tel. 8 656 90 212,
UAB „DIRŽĖ“ sunkvežimio vairuotojas
turintis E kategoriją tel. 8 449 41 276, UAB
„Norfos Mažmena“ salės darbuotojas-valytojas
tel. 8 527 00 046,
UAB „Natanga ir Rovisa“ krovikas tel. 8 449
52 765, UAB „Švaros Artelė“ tarptautiniop krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas
tel. 8 645 44 626,
UAB „Basanova“ meistras-brigadininkas tel.
8 674 18 464.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.

RADVILIŠKYJE IR RAJONE

JURBARKE IR RAJONE
KOVO 28 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika
KOVO 30 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre
cirkas „Magic show“.
KOVO 31 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre
„Lietuvos balso“ dalyvių koncertas.

ŠAKIUOSE IR RAJONE
KOVO 27 D. 18 VAL. Šakių kultūros centre
rajoninė mėgėjų teatrų šventė „Zanavykai visada
kartu“, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti.
KOVO 28 D. Šakių kultūros centre rajoninė
kapelų šventė „Pašešupių armonika“.........

TAURAGĖJE IR RAJONE
KOVO 27 D. 14 VAL. Dapkiškių kultūros
namuose edukacinė popietė „Pynimas iš vytelių“.
KOVO 27 D. 13 VAL. Baltrušaičių kultūros

TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Argus“ apsaugos darbuotojas
(Pagėgiuose) el.p. cv@argus.lt, UAB „Molupis ir
ko“ konditeris tel. 8 446 61 641, UAB „Simeks“
pardavėjas – konsultantas.
tel. 370 699 11 466, UAB „Eltaurada“ elektrikai
(aukštalipiai) el.p. info@eltaurada.lt, UAB „Rainių statyba pastatų apšiltintojai tel. 6 618 14 140,
UAB „Norketas“ tel. 8 650 44 197, UAB „Švaros artelė“ tel. 8 645 44 626 tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, IĮ
„Jurtoma“ padangų montuotojas tel. 8 685 04 377,
UAB „Tet-a-tet“ kazino administratorius el.
p. giedrius@tatkazino.lt, Lietuvos kariuomenės
Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybai
Virėjas ir Virtuvės darbininkas
tel. 8 5 2113 834, UAB „Aletritas“ virėjas tel.
8 654 46 191, UAB „Makveža“ sandėlio darbuotojas (vairuojantis autokrautuvą) el. p. info26@
mokivezi.lt,
UAB „Domilėja floristas – gėlių pardavėjas
tel. 8 686 70 032, Lietuvos ir Vokietijos uždaroji
akcinė bendrovė „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS” sekretorius - referentas
tel. 8 446 72 221, VŠĮ „ Fundatio pietatis“ vaikų
dienos centro vadovas el. p. diksaitismindaugas@
gmail.com, UAB „Bonsa“ reikalingas buhalteris
– apskaitininkas.
Gyvenimo aprašymą siųsti el.p. info@bonsa.lt,
UAB „Kretus“ tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojai C, CE kategorijos tel.: 8 446 70 030,
8 655 19 916,
UAB „Iksfera“ autovežio vairuotojas tel. 8 685
19 862, MB „Šaukštelis“ barmenas – padavėjas
tel. 8 651 62 518, UAB „Tvoros“ kalvis tel. 8
687 45 993,
UAB „Valdymo apskaita“ yriausiasis buhalteris
el.p.info@valdymoapskaita.lt, UAB „Senasis
Medvėgalis“ barmenas - padavėjas, Virėjas tel.
8 698 47 174,
UAB „Akva produktai“ žuvininkas tel. 8 608
46 925, UAB „Kvartalo tinklas“ interneto prieigos įrangos montuotojas, technikas el.p. info@
kvartalas.lt,
UAB „Alantas“ pardavimų vadovas (darbas su
užsienio partneriais įmonės gaminių realizavimo
srityje) el.p. info@alantas.lt, AB „Vilkyškių pieninė eksporto vadybininko asistentas
(užsienio klientų užsakymų vykdymas, eksporto
dokumentų ruošimas) el.p. CV@vilkyskiu.lt, IĮ
„DOMAVA” reikalingas vadybininkas (prekyba
vonios įrangos, plytelių salone)
el.p. personalas@domava.lt, UAB „Globus
trade LT“ pardavėjas – konsultantas (darbas neapmokestinamų prekių (duty free) parduotuvėje
Panemunėje) tel. 8 698 07 741,
KLI LT, UAB elektroninės įrangos montuotojas
(interneto ir kabelinės televizijos abonentų pajungimas, tinklo plėtra) tel. 8 652 33 778,
AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ” - įrenginių
šaltkalvis, suvirintojas, teisininkas, pieno produktų pakavimo įrenginių operatorius, įrenginių
valdymo inžinieriai (automatikai),
tel. 8 650 35 966.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, komandos lyderis, motociklų mechanikas, konditerijos gamintojo
asistentas.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi siuvėjai,
vyresnysis programinės įrangos inžinierius,
„HP Extream“ programuotojas, programuotojas,
sistemų analitikai, antklodžių siuvėjai, audinio
taisytojai/adytojai, komandos vadovas.
Maltoje reikalingi autobusų vairuotojai.

namuose Gavėnios tradicijų puoselėjimo popietė „Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas“.
KOVO 27 D. 12 VAL. Tauragės KC 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 27 D. 14 VAL. Lauksargių kultūros
namuose edukacinė popietė „Velykų belaukiant“.
KOVO 27 D. 16 VAL. Lomių kultūros
namuose edukacinė popietė „Kiaušinių marginimas vašku ir žolelėmis“.
KOVO 28 D. 13 VAL. Sartininkų kultūros
namuose Radži ir Birutės Dambrauskaitės
koncertas.
KOVO 28 D. 16 VAL. Taurų kultūros namuose Radži ir B. Dambrauskaitės koncertas.
KOVO 28 D. 19 VAL. Lomių kultūros namuose Radži ir B. Dambrauskaitės koncertas.

ŠILALĖJE IR RAJONE
KOVO 27 D. 18 VAL. Šialės kultūros centre
Kino filmas „Bitė Maja“
KOVO 27 D. 19.30 VAL. Šialės kultūros
centre Kino filmas „Po merginų sijonais“.
KOVO 28 D. 18 VAL. Šialės kultūros centre
Šou „Šokoladinis smuikas“.
Ispanijoje reikalingi fleksografinės spaudos
operatoriai.
Estijoje reikalingas vokiškai kalbantis transporto/kelionių kompanijos vadovas.
Suomijoje reikalingas kiaulių ūkio darbininkas.
Prancūzijos Disneyland Paris pramogų parkui
reikalingi šokėjai.
Graikijoje reikalingi kūrybiniai darbuotojai,
dainininkai, šokėjai ir sporto treneriai.
Airijoje reikalingi mėsininkai-iškaulintojai,
manikiūrininkas.
Švedijoje reikalingi miško sodintojai, miško
valytojai.
Vokietijoje reikalingi virėjai, restorano darbuotojai.
Darbo biržos (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, barmenas padavėjas,
virėja, buhalteris, kepėjas, degalinės operatorius,
degalinės operatoriaus padėjėjas(-a), lygintojas,
miškų ūkio darbininkas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas kasininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], elektrikas,
sandėlininkas, svėrėjas, žuvies perdirbimo įrenginių operatorius,
traktorininkas, suvirintojas, administratorius,
valytojas, prekybos salės darbuotojas-kasininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, autobuso
vairuotojas, automobilinio krano operatorius,
buhalteris, elektrikas, elektromonteris, kalėjimo
prižiūrėtojas,
kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas, laiškininkas, lankomosios priežiūros darbuotojas,
logistikos specialistas [vadybininkas], maisto
produktų ir gėrimų technologas,
mechaninių dirbtuvių technikas, metalų apdirbimo technologas, mišriojo natūraliojo ūkio
kultūrinių augalų ir gyvulių augintojas, nekvalifikuotas melžėjas,
padavėjas, pardavėjas, personalo specialistas
[vadybininkas], rinkos tyrimo apklausų atlikėjas, siuvėjas, socialinis pedagogas, statybos
inžinierius,
stogdengys, suvirintojas, suvirintojas dujomis
ir elektra, šaltkalvis santechnikas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdyno
montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, virtuvės
darbininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas UAB „šakių
autobusų parkas” tel. 8 686 44 317, elektrotechnikas UAB „AGROKONCERNO GRŪDAI”
tel. 8 611 24 148,
kompiuterių sistemų specialistas UAB „RS
sprendimai” tel. : 8 613 90 909, 8 616 10 900,
rinkos tyrimo apklausų atlikėjas UAB „Amber
team” tel.: 8 656 96 438, 8 696 81 108,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas UAB „Manvesta” tel. 8 682
15 222.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių šaltkalvis, gydytojas
odontologas, maisto produktų ir gėrimų technologas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.

2014 m. KOVAS
28 d. šeštadienis 18 val.
DAKTARAS IR MANGARYTA . Dviejų dalių spektaklis.
Pjesės autorius ir režisierius Vytautas V. Landsbergis.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida - 3,48 €
(12 Lt).
29 d. sekmadienis 12 val.
BEBENČIUKAS IR LAUMĖ. Vienos dalies vaidinimas vaikams. Inscenizacijos autorė ir režisierė Inga Norkutė. Bilietai:
2,32 € (8Lt).
29 d. sekmadienis 18 val.
Henrikas Ibsenas NORA. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius
Sigitas Račkys. Bilietai: 8,69 € (30 Lt),7,24 € (25 Lt), su nuolaida - 4,34 € (15 Lt).
VALSTYBINIO JAUNIMO TEATRO GASTROLĖS
www.jaunimoteatras.lt
31 d. antradienis 18 val.
A. Čechovas VYŠNIŲ SODAS. Dviejų dalių spektaklis.

Režisierius Algirdas Latėnas.
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.

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

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Kovo 28 d. 18 val. I.Vyrypajev „Girti“. Rež. L.Vaskova.
Žvejų rūmai.
Bilieto kaina 5,79 Eur – 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

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 KOVAS
27 d., penktadienis, 18.30 val.
„Romantinės muzikos vakaras“. 1 dalies koncertas. Bilieto
kaina – 4,34 € (15 Lt)
BALANDIS
11 d., šeštadienis, 18.30 val.
PREMJERA Frank Loesser, Abe Burrows „Kaip prasisukti
versle be didelio vargo“ 2 veiksmų miuziklas
Iki kovo 29 d. bilieto kaina – 7,82 € (27 Lt), vėliau – 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
27 D. 18 VAL. Mėgėjų teatrų festivalis „Personažai 2015“
28 D. 14 VAL. Kino filmas vaikams „Bitė Maja“. Bilieto
kaina 2 Eur
17 VAL. Kino filmas „Atsibusti Meksikoje“. Bilieto kaina
3 Eur
29 D. 17 VAL. Grupės „Vairas“ koncertas
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„Pildyk“ kviečia už 29 euro centus
bendrauti kiek tik norisi

„Pildyk“ savo draugams suteikė galimybę bendrauti kiek tik norisi – su nauju savaitiniu planu jie gauna neribotą kiekį skambučių
ir SMS žinučių visame „Tele2“ ir „Pildyk“ tinkle. Kitaip tariant
– nevaržomą bendravimą beveik su kas antru žmogumi Lietuvoje!
Ir visa tai – tik už 0,29 Eur, arba 1 Lt, per savaitę. Be to, planą
užsisakę klientai pigiau gaus ir mobiliojo interneto – 1 GB jiems
kainuos tik 0,72 Eur savaitei.
Bendravimo laisvė
„Tele2“ ir „Pildyk“ vartotojų ratas nuolatos plečiasi – kartu sudėjus, tai jau yra pusė Lietuvos. Norėjome, kad žmonės, kurių draugų
ir artimųjų ratą daugiausiai sudaro mūsų klientai, galėtų tarpusavyje
bendrauti neribodami savęs ir už kiekvienam prieinamą kainą. Be to,
pasiūlymas yra savaitinis, tad leidžia patogiai planuoti savo išlaidas“,
– pasakojo Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.
Kaip gyvena meškėnas?
„Naujasis „Pildyk“ pasiūlymas turi ypatingą ambasadorių – meškėną. Jis jau spėjo pasirodyti reklaminiame klipe ir įgijo aibę gerbėjų.
Meškėną pasirinkome neatsitiktinai – jis labai patiko „Pildyk“
draugui Džeronimui, reklamoje gavusiam jį vietoje įprasto žiurkėno. Taip ir su nauju pasiūlymu – moki mažiau, o gauni ir geriau, ir
daugiau“, – sakė D. Jonušienė.
Meškėnas yra įprastas Šiaurės Amerikos gyventojas, o Lietuvoje
kol kas sutinkamas retai. Gyvena medžių drevėse, uolų plyšiuose, tačiau mėgsta ir žmonių sodus,
priemiesčius bei šiukšlynus.
Tarp žmonių gajus įsitikinimas, kad meškėnai vandenyje plauna savo maistą ir smulkius daiktus,
pavyzdžiui, akmenėlius. Vis dėlto, mokslas dar to neįrodė.
Su „Pildyk“ – viskas paprasta
Norintys užsisakyti naują „Pildyk“ pasiūlymą gali tą padaryti siųsdami SMS su raktiniu žodžiu
MESKENAS tel. 1556. Žinutės kaina – 0,05 Eur. Pasiūlymą aktyvavus, apie tai bus pranešta
SMS žinute.
Beje, kadangi Džeronimas laukė žiurkėno, plano užsakymui suveiks ir toks raktažodis – ZIURKENAS.
Pasiūlymo laikas – ribotas, tad verta paskubėti.
Plačiau apie „Pildyk“ pasiūlymus, jų galiojimą bei sąlygas galima sužinoti artimiausiame
„Tele2“ salone arba interneto svetainėse www.pildyk.lt.

.lt
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Vis daugiau naujų
butų nuperkama be
paskolos
Pastarųjų metų
butų pardavimų statistika rodo, kad daugėja žmonių, kurie
būstą perka nuosavomis lėšomis be
banko paskolų.
Nekilnojamojo turto plėtros ekspertų
teigimu, tendencija
naują būstą pirkti iš
savų santaupų ypač išryškėjo pernai, kada buvo fiksuojamas
aktyvus butų pardavimas. Nekilnojamojo turto įmonės „Eika“
statytus butus pernai nuosavomis lėšomis įsigijo beveik du
trečdaliai, t.y. 62 proc. pirkėjų. Panaši statistika fiksuojama ir
šių metų pradžioje.
Gerėjančią būsto pirkėjų finansinę situaciją rodo ketverių
pastarųjų metų įmonės „Eika“ statistika. 2011 metais butus su
banko paskola pirko net 62 proc. žmonių, po metų jų sumažėjo
iki 55 proc., 2013 m. jie sudarė 48 proc. pirkėjų, o pernai – vos
38 procentus.
Prognozuojama, kad šiais metais imančių paskolas iš banko
procentinė dalis išliks panaši kaip ir praėjusiais metais.
Nekilnojamojo turto plėtros ekspertai praėjusius metus vadina
investuotojų metais, nes pirkėjų, naujus butus pirkusių savomis
lėšomis, skaičius gerokai išaugo. Pasak jų, investuoti į nekilnojamąjį turtą gyventojus paskatino artėjantis euro įvedimas
bei, kaip ir šiais metais, mažos indėlių palūkanos.
„Eika“ duomenimis, šiuo metu dažniausiai paskolą iš banko
ima pirkėjai, kurie ketina įsigyti naują ekonominės klasės
butą. Tokiuose projektuose iki 70 proc. butų nuperkama su
banko paskola.
Vidutinės klasės būsto pirkėjai iš banko skolinasi rečiau negu
ekonominės klasės. Minėtuose projektuose iki 50 proc. butų
įsigyjama su banko paskola. Dažniau pirkėjai skolinasi tik dalį
sumos, o patys investuoja, pavyzdžiui, 30 proc. būsto vertės.
Taip pat dažniau būstą įsirengia nuosavomis lėšomis, jiems ne
tokia aktuali ir pilna apdaila.
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Nauja informacija žada didelį
pelną ir galimybes
ateičiai. Vis dėlto
neužmikite ant laurų - tikrovė gali pasirodyti esanti ne
tokia jau puiki... Ypač didelė
intrigų, provokacijų tikimybė
antradienį ir trečiadienį. Artėjant savaitgaliui įtampa turėtų
slūgti, tempas lėtėti.
Jaučiams žadama įdomi savaitė.
Jūsų laukia džiugi
staigmena. Tarnyboje gali keistis jūsų pareigos.
Darbo ir atsakomybės prisidės
tuoj pat, kiti privalumai atsiskleis vėliau... Savaitgalį - netikėtas seno bičiulio ar tolimų
giminaičių vizitas.
Kelionės ar kitus
planus gali tekti
atidėti dėl pablogėjusios sveikatos
ar kitų kliūčių. Neskolinkite,

ateinanèiai savaitei (03-30 - 04-05)

nuolaidesnis tėvams ar vyresniesiems giminaičiams.

didžiausi savaitės džiaugsmai
laukia savaitgalį namuose.

ir kuo užsiimate. Tinkamas
metas megzti naujus dalykinius
kontaktus. Laukia trumpos
kelionės ar oficialūs vizitai.
Antradienį ir trečiadienį - malonus bendravimas, nebūtinai
oficialioje aplinkoje. Penktadienį galite tikėtis viršininkų
ar vyresniųjų giminaičių palankumo, pagalbos. Antroje
savaitės pusėje gali rastis planų
artimiausiu metu keisti gyvenamąją vietą ar ruoštis į tolimą
kelionę.

Labai palanki
savaitė mokytis,
apskritai rinkti ir
apdoroti informaciją. Pirmoje savaitės pusėje
laukia svarbus neplanuotas darbas. Ryžkitės imtis iniciatyvos
ir atsakomybės - taip gerokai
sustiprinsite savo pozicijas ir
autoritetą. Į diskusijas nesivelkite, jei nesate šimtu procentų
tikras savo teisumu. Jei akcentus sudėliosite teisingai, antroje
savaitės pusėje reikalai turėtų
pajudėti savaime, be ypatingų
jūsų pastangų.

Savaitės pradžioje greičiausiai
išsispręs seniai
ramybės nedavęs
klausimas, tuomet su nauja
energija kibsite į darbus. Trečiadienį, ketvirtadienį suksitės
kaip vijurkas. Neperdekite,
kiekvieną tikslą anksčiau ar
vėliau įmanoma pasiekti, visi
darbai nudirbami. Penktadienį
neduokite valios neigiamoms
emocijoms - su visais susipyksite. Savaitgalį paprašytas
pagalbos, neatsisakykite padėti.

nesiskolinkite. Apskritai pasistenkite neprisiimti jokių
finansinių įsipareigojimų, kol
gerai neišsiaiškinsite, kiek turite pinigų šiandien ir kiek galite
tikėtis turėti rytoj. Šią savaitę
svetimas pasiskolintas daiktas
namuose gali sukelti rūpesčių.
Užtat tinkamas metas dovanoti
ar gauti dovanų.
Šią savaitę turėsite nedaug darbo
ir daug laiko, kurį
galėsite skirti sau.
Tikėtinas audringas meilės
romanas... Antroje savaitės
pusėje galimas nemalonus
pokalbis su sutuoktiniu ar šiaip
koks nesusipratimas šeimoje.
Bent iki kitos savaitės susilaikykite nuo svarbių sprendimų
asmeniniame gyvenime.
Pirmoje savaitės pusėje būsite
nepakeičiamas
darbuotojas, kad

Šią savaitę stenkitės planuoti savo
darbus bent kelis
žingsnius į priekį.
Nesusigundykite netikėtais
pasiūlymais, reikalaujančiais
apsispręsti tuoj pat, netikėtai
atsiveriančiomis galimybėmis,
neva palengvinsiančiomis jūsų
darbus. Lengvesnių kelių ieškodamas rizikuojate galiausiai
likti prie suskilusios geldos...
Savaitgalį būkite atidesnis ir

Nebijokite imtis
atsakomybės. Teks
spręsti ne vieną sudėtingą uždavinį,
bet šią savaitę fortūna turėtų
jums šypsotis. Svarbiausia
- pasitikėkite savo jėgomis,
tuomet pavyks išvengti klaidų.
Dėl reikalų neaukokite poilsio
valandėlių, jokiu būdu netaupykite laiko miego sąskaita. Patys

Savaitės pradžioje pasistenkite
būti tolerantiškas
ir pakantus - išvengsite neprotingų ginčų,
pykčių. Trečiadienis - palanki
diena bendrauti, puikiai seksis
kolektyviniai projektai, bendri
darbai. Penktadienį atidžiau
tvarkykite dokumentus. Savaitgalį greičiausiai išvyksite į
neplanuotą kelionę.
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Savaitės pradžioje būkite pasirengęs netikėtumams
ir malonioms staigmenoms. Labiausiai gali
nustebinti artimo žmogaus
poelgis. Trečiadienį, ketvirtadienį galite jaustis emociškai
išsibalansavęs. Apatija dings,
jei sugalvosite, kuo save pradžiuginti. Savaitgaliui susigalvokite smagių užsiėmimų ir
naują savaitę pradėsite žvalus
ir gyvybingas.
Šią savaitę pasiruoškite ne kartą
kautis dėl savo
nuomonės ar principų. Apskritai daug kam kliūsite - tiek kaip sąjungininkas,
tiek kaip varžovas būsite nepageidaujamas. Pasistenkite
neeikvoti savo laiko paskaloms
ar jų neigimui. Įsitraukdamas į
žodines batalijas tik griausite
savo autoritetą. Savo poziciją
išreikškite veiksmais ir darbais. Antroje savaitės pusėje
- netikėta ir labai vertinga
draugų ar globėjų parama.

JUOKAI

11. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.

14. 45 m. vyras ieðko moters
rimtai draugystei. Tauragë.

Vertikaliai: Menora. Apraudoja. Edita. Datulė. Ag. Krūva. Pažadam. Mo. TZA. Pavėsinė.
Ar. Boa. Pagiri. Ana. Surėmė. Raut. Tanimbaro. Parkai. Kilmė. Legalus. Atia. Paletė. Atrak.
Arakano. Ir. Patosas. Grasa. Ala.
Horizontaliai: Mertonas. Medūza. “TT”. “Niva”. Ikaro. Nota. Smitas. Ra. Publika. Parama.
Pagėrė. Padavimo. Rg. Pažėrė. PAR. Irtasi. Laka. “Audi”. Pelas. Ulan. Ragena. Dėmė. Arato.
Auklė. Jamantau. “IL”. Agora. “Iskra”.
Pažymėtuose langeliuose: Vaiko sapnas.
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.

Teksasietis pasakoja apie didžiulius savo rančos plotus:
- Praeina dvi dienos, kol ją apvažiuoju su mašina.
- Anksčiau ir aš turėjau tokią
prastą mašiną,- sako pašnekovas.
*****
Pasipiktinęs pirkėjas kreipiasi
į kosmetikos skyriaus pardavėją:
- Kai panaudojau priemone plaukams atauginti, kurią čia pirkau,
man iškrito paskutiniai plaukai.
- Viskas gerai,- sako pardavėjas,tam, kad ataugtų nauji plaukai,
reikia paruošti vietą.
*****
- Ar galite nurodyti savo nuolatinio vėlavimo priežastį, Hopkinsai?
– niūriai pažiūrėjęs į laikrodį sako
šefas savo pavaldiniui.- Bet be
jokių kvailų išsigalvojimų!
- Žinoma, sere. Apačioje prie lifto
kabo lentele „Tik 10 žmonių“. Ir
žinote, kaip ilgai tenka laukti kiekvieną rytą dar 9 bendrakeleivių!
*****
Pasaulyje viskas reliatyvu. Pavyzdžiui, tie 100 litų, apie kuriuos
nieko neįtaria mano žmona, man
yra daug brangesni už tą 1000, apie
kurį ji žino.
*****
Susitinka kelyje du suvalkiečiai.
Vienas iš miesto važiuoja, kitas
į miestą.
Tas, kuris važiuoja į miestą,
klausia grįžtančio:
- Tai kur buvai, Anuprai?
- Mieste buvau.
- O ko?
- Tai matai, apsidraudžiau namą.

- Nuo ko?
- Nuo ugnies. O tu kur važiuoji?
- Į miestą.
- O ko?
- Važiuoju apsidrausti nuo krušos.
- Eik jau, Juozai. Kaip tu tą krušą
padarysi?
*****
Į draudimo kompaniją ateina
senelis.
- Aš noriu gyvybę apsidrausti.
- Hm... o kiek Jums metų?
- Man 75.
- Atsiprašau, tačiau mūsų agentūroje tokio amžiaus žmonių nedraudžia.
- Kaip tai nedraudžia? Mano
tėvas prieš savaitę pas Jus apsidraudė!
- Klausykite, tai neįmanoma, pas
mus yra taisyklės!
- Aš Jums įrodysiu.
- Kiek metu Jūsų tėvui?
- 97 metai. O Jus pažiūrėkite savo
duomenų bazėje. Pamatysite, kad
toks buvo apdraustas.
Agentas žiūri, o gi iš tiesų buvo
toks įvykis.
- Nieko aš neprisimenu. Tikriausiai mano kolega draudė. Gerai,
ateikite kitą savaitę, aš jau būsiu
paruošęs dokumentus.
- Kitą savaitę aš negaliu. Išvažiuoju į senelio vestuves.
- Senelio? Kiek jam metų?
- Jam 117.
- Atleiskite, tačiau kodėl jis veda
tada, kai jam šitiek metų?
- O ar Jūs žinote ką tai reiškia
tokių metų dar su tėvais gyventi?

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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KAUNAS

ROTUŠĖS AIKŠTĖJE – NAUJAS LAUKO KAVINIŲ
MODELIS IR AUTOMOBILIŲ EISMO RIBOJIMAI
Kaune esančioje Rotušės aikštėje lauko kavinės šiltuoju metų laikotarpiu
bus įrengtos ne aikštės viduryje, o jos pakraščiuose. Taip pat planuojama savaitgaliais aikštėje uždrausti automobilių eismą. Šie siūlymai buvo pristatyti
antradienį posėdžiavusiems Kauno miesto tarybos kolegijos nariams.
„Yra siūlymas dalį važiuojamosios dalies, kur parkuojasi taksi – tris metrus – skirti lauko kavinėms. Tokiu būdu būtų išvengtume kavinių padavėjų
lakstymo su patiekalais per gatvę, o pėsčiųjų takas vis tiek išliktų“, – teigė
Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas
Nerijus Valatkevičius.
Pasak Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjo, dalį važiuojamosios dalies užimsiančios lauko kavinės
netrukdytų automobilių judėjimui.
Taip pat siūloma riboti eismą Rotušės aikštėje penktadieniais nuo 17 val. ir savaitgaliais, užtikrinant, jog didelių
susibūrimų metu, aikštė liktų tik pėsčiųjų zona. Taip pat siūloma T. Daugirdo gatvę palikti tik pėsčiųjų eismui.

RASEINIAI

KVIEČIA PLANUOTI KARTU
Gerbiami raseiniškiai, Raseinių savivaldybės administracija planuoja parengti ir įgyvendinti parko, prie Raseinių miesto I ir II tvenkinių, sutvarkymo projektą. Kodinis parko
pavadinimas – „Rasupio parkas“.
Planuojama sutvarkyti parko teritorija tarp V.Kudirkos, Šaltinio, Ateities, Sodų ir Prūdo
gatvių.
Visų neabejingų prašome pasikalbėti draugų ir artimųjų rate apie tai, kokio parko šioje
teritorijoje Raseinių gyventojams labiausia reikia? Ką jame norėtumėte matyti ir ką veikti?
Lauksime Jūsų pasiūlymų ir pageidavimų.

KLAIPĖDA

NOMINUOTI KLAIPĖDOS TEATRALAI
Švenčiant Tarptautinę teatro dieną šiemet jau dešimtąjį kartą Klaipėdos teatrui ir scenos
menui labiausiai nusipelnę žmonės bus apdovanoti „Padėkos kaukėmis“. Šiemet „Padėkos
kaukėmis“ bus apdovanoti du nominantai, nors patys teatralai, kitų scenos menų puoselėtojai bei visuomenė pasiūlė 35 atstovus. Apdovanojimo vertinimo komisija iš pasiūlytųjų
atrinko ir paskelbė 16 nominantų penkiose kategorijose.
Klaipėdos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Narūnas Lendraitis
sakė, jog šio renginio tikslas yra suburti teatro, meno visuomenę, jog miestas pajustų, kad
turi teatrus, aktorius ir talentingus žmones.

UOSTAMIESTYJE APKLAUSTAS SPECIALIĄSIAS
TARNYBAS ŠOKDINĘS PAAUGLYS
2015-03-24 Klaipėdos AVPK 2 PK tyrėja iškvietė apklausai greitai septynioliktąjį gimtadienį švęsiantį uostamiesčio gimnazistą. Su paaugliu į apklausą atvyko ir jo tėvai bei valstybės skirtas gynėjas.
Vaikinas buvo apklaustas kaip įtariamasis dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę, nes 2015-03-19 vakare į Bendrojo pagalbos centro (BPC) Klaipėdos padalinį paskambinęs kažkoks
Antanas Petraitis pranešė, jog uostamiestyje Taikos prospekte esančiame prekybos centre yra padėtas sprogmuo.
Už šį Baudžiamojo kodekso pažeidimą įtariamajam gresia bauda, areštas, viešieji darbai arba laisvės apribojimas.
Be to, Klaipėdos apskrities specialiosios tarnybos pateiks ieškinį, kad būtų kompensuotos dėl melagingo pranešimo
apie nusikaltimą patirtos išlaidos.
Civilinį ieškinį ruošia ir prekybos centro savininkai, nes jie irgi patyrė didelių nuostolių, kai buvo sutrikdyta
prekyba. Suma, kuri bus pateikta teismui, tikrai sieks ne vieną tūkstantį eurų. Visus nuostolius privalės padengti
arba paauglys, arba jo tėvai.

ŠIAULIAI

KVIEČIAME Į BĖGIMĄ „RUNWAY RUN 2015“
Kovo 28 d. Lietuvos Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, Šiauliuose organizuojamas jau tradiciniu tapęs vienintelis toks ir unikalus bėgimas kilimo - tupimo taku
„Runway Run 2015“. Bėgimas dedikuotas 25 - osioms Lietuvos nepriklausomybės
ir 11-osioms įstojimo į NATO metinėms pažymėti.
Pakilimo taku kartu bėgs Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų kariai, NATO
šalių ambasadų darbuotojai, Estijos ir Latvijos Karinių oro pajėgų atstovai, šiuo
metu Baltijos šalių oro erdvę saugantys Italijos bei Lenkijos Karinių oro pajėgų
kariai, Lietuvoje dislokuoti JAV kariai, visi KAS sistemos kariai ir civiliai tarnautojai, bėgimo mėgėjų asociacijos
bei visi norintys sudalyvauti šiame renginyje.
Unikalus ir vienintelis toks bėgimas Lietuvoje kilimo - tūpimo taku „Runway Run 2015“ organizuojamas kartu
su Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Šiaulių miesto savivaldybe. Pavėlavę užsiregistruoti bus registruojami
renginio dieną nuo 10.00-11.15 val. Vieta: LK KOP Aviacijos bazė, Šiauliai. Laikas: 10.00-14.00. Distancija: 3
kilometrai. Startas: 12.00. Apranga: sportinė/uniforma/su tautine atributika.

TELŠIAI

AUTOMOBILIO VIDUJE – PUODAI IR STALO
ĮRANKIŲ KOMPLEKTAI
Kovo 18 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių
policijos skyriaus pareigūnams patruliuojant Telšių mieste, 11.15 val.
Palangos gatvėje buvo pastebėtas „Renault Laguna“ automobilis su laikinos registracijos numeriais. Pareigūnų akį patraukė už jo vairo sėdėjęs
akivaizdžiai ne lietuvių tautybės asmuo, tad nuspręsta jį patikrinti.
Sustabdžius minėtą automobilį ir patikrinus jo vairuotoją, paaiškėjo, kad
jis - 27-erių Rumunijos pilietis. Apžiūrėjus automobilio vidų ir bagažinę, aptikti gabenami virtuvės ir stalo reikmenys - keturi 16 dalių puodų
rinkiniai „Mayer & Bach“, penki 5 dalių peilių rinkiniai „Bachmayer“
ir vienas „Versace“ stalo įrankių komplektas.
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PASAULYJE

Tarp Prancūzijos aviakatastrofos
aukų – net 16 moksleivių
Tarp 150 žmonių, kurie
antradienį žuvo per Vokietijos oro bendrovės
„Germanwings“ lėktuvo
katastrofą Prancūzijos
Alpėse, buvo dvi operos
žvaigždės, viena kurių
skrido kartu su savo kūdikiu, pranešė teatro atstovai.
Prancūzijos pietinėje dalyje nukritusio lėktuvo keleivių artimieji, oro
uoste veikia krizių centras.
Vienas Vokietijos miestelis gedi 16 paauglių, buvusių tarp 150 žmonių, kurie antradienį žuvo per lėktuvo katastrofą Prancūzijos Alpėse,
skrisdami iš Ispanijos.
Tie dešimtokai ir dvi jų mokytojos buvo savaitei išvykę dalyvauti
mokyklų mainų programoje Ljinars del Valjeso miestelyje netoli Barselonos – po to, kai jų mokykloje Halterne pernai gruodį pabuvojo grupė
ispanų moksleivių.

B. Obamai – signalas dėl Ukrainos
JAV Kongreso Atstovų Rūmai
pirmadienį priėmė rezoliuciją,
raginančią šalies prezidentą
Barackas Obama siųsti ginklus
Ukrainai.
Už šį sprendimą balsavo 348
kongresmenai, prieš – 48.
„Atstovų Rūmai primygtinai
ragina prezidentą nedelsiant pasinaudoti Kongreso suteiktais įgaliojimais ir nusiųsti Ukrainai gynybinės
ginkluotės sistemų, kad padidėtų jos galimybės ginti savo suverenią
teritoriją“, – sakoma dokumente.
Kongreso rezoliucijos yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomos
vykdyti.

J. Kerry vyksta lemiamų derybų
JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry ketvirtadienį su savo kolega
iraniečiu Mohammedu Djawadu Sarifu susitiks galbūt lemiamų pokalbių
dėl Teherano branduolinės programos.
J. Kerry vyks derybų į Šveicarijos Lozanos miestą, pirmadienį Vašingtone paskelbė JAV valstybės departamentas, kuriuo remiasi agentūra AFP.
Iki kovo pabaigos vadinamoji grupė 5+1, kurią sudaro penkios veto
teisę turinčios JT Saugumo Tarybos narės ir Vokietija, nori pasiekti
politinį principinį susitarimą su Iranu. Tada iki liepos pradžios tikimasi
galutinio susitarimo su techninėmis detalėmis. Tikslas yra leisti Iranui
naudoti branduolines technologijas civiliniams poreikiams, tačiau užkirsti
kelią galimybei kurti atominį ginklą. Mainais už tai būtų panaikintos dėl
branduolinio ginčo Teheranui paskelbtos tarptautinės sankcijos.

Jemenas atsidūrė prie pilietinio karo
slenksčio
Sunkioje padėtyje atsidūręs Jemeno prezidentas paprašė skubaus Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos susitikimo – smurto draskomai jo šaliai
atsidūrus prie pilietinio karo slenksčio ir JAV pajėgoms evakavusis iš
svarbios oro pajėgų bazės.
Skurdaus Jemeno šiaurę kontroliuoja Irano remiami šiitų husių sukilėliai, o pietuose dominuoja prezidento Abedrabbo Mansouro Hadi, kuris
vasario mėnesį iš namų arešto Sanoje pabėgo į Adeną, sąjungininkai.
A.M.Hadi paragino sekmadienį surengti JT Saugumo Tarybos susitikimą – po penktadienį įvykdytų kelių mirtininkų išpuolių šiitų husių
mečetėse, už kuriuos atsakomybę prisiėmė sunitų grupuotė „Islamo
valstybė“ (IS) ir per kuriuos žuvo 142 žmonės.

Rusija baigia didžiulio masto
karines pratybas
Rusija šeštadienį paskelbė baigianti karines
pratybas, kurios vyko
nuo Ramiojo vandenyno
iki Juodosios ir Barenco
jūrų ir per kurias buvo
mobilizuota daugiau
negu 80 tūkst. karių,
Maskvai demonstruojant savo galią, kai tebetvyro didelė įtampa santykiuose su Vakarų šalimis.
Vienas aukšto rango kariškis sakė, kad visos šalies masto pratybos,
per kurias į aneksuotą Krymo pusiasalį buvo pasiųsti strateginiai bombonešiai, o į Kaliningrado sritį – taktinės balistinės raketos, baigsis
šeštadienio popietę.
Prezidentas Vladimiras Putinas įsakymą pradėti šiuos iš anksto neskelbtus manevrus davė pirmadienį.
Šaltinis: Delfi.lt
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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.

VW SHARAN (1999 m., 1,9 l, dyzelinas, 81 kW, privalumai, ið Vokietijos, 1
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.

GAZ

p e r k a

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

AUDI A3 (2002 m., 1,9 l, dyzelinas, 96
kW, TA, 6 pavaros, klimato kontrolë,
geros bûklës, 2 550 Eur). Tauragë, tel.
8 672 19 765.
AUDI A6 (2000 04 mën., 2,5 TDI,
dyzelinas, sidabrinë spalva, sedanas,
2 300 Eur). Kreiptis: UAB „ZTS“,
Pramonës g. 1A, Jurbarkas, tel. 8
698 01 725.

BMW
p a r d u o d a
BMW 525 (TDS, 1994 m., 2,5 l,
dyzelinas, 105 kW, sidabrinë spalva,
sedanas, TA 2016-08, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C5 (2006 m., 2,0 HDI,
heèbekas, 2 900 Eur). Tel. 8 600
67 669.
CITROEN XANTIA (1996 m., 1600
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
þalia sp., 4/5, TA iki 2015-05, 400
Eur). Tauragë, tel. 8 699 63 163.
CITROEN XANTIA (1997 m., 1,9 l,
dyzelinas, spalva pilka, TA iki 2016
01). Tauragë, tel. 8 637 82 410.
CITROEN C3 (2008 m. pirktas ið
salono, rida 74 500, benzinas, TA,
4/5, vyðninë spalva, 2 300 Eur). Tel.
8 620 94 986.

CHRYSLER
p a r d u o d a
CHRYSLER PT. CRUISE (2003 m.,
2,2 CRD, lieti ratai, privalumai, 2 200
Eur). Tel. 8 600 67 669.

FORD
p a r d u o d a
FORD PUMA (1999 m., 1,4 l, benzinas, 300 Eur). Tel. 8 673 10 322.

VAZ
p a r d u o d a

PEUGEOT

VAZ 21011 (1979 m.). Tauragë, tel.
8 675 57 183.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

VOLKSWAGEN

GAZ VOLGA 24 (rida 50 000 km);
kempingus (4 vietø ir 3 vietø). Ðakiai,
tel. 8 616 13 954.

PEUGEOT 1700 (2005 m., 1,4 l,
benzinas, auksinës sp., TA iki 2016 m.,
automatinë pavarø dëþë, tvarkingas,
2 700 Eur). Kaunas, tel. 8 671 07 948.

p a r d u o d a

MAZDA
p a r d u o d a
MAZDA 626 (1996 m., 2 l, benzinas,
raudona spalva, TA iki 2017-03, 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 56 373.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MERCEDES BENZ C220 (2002 m.,
2,2 CDI, universalus, tvarkingas, 3 000
Eur). Tel. 8 600 67 669.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN TERANO (1991 m., benzinas, dujos, 3 l, lieti 5 ratai R16,
nerûdijantys slenksèiø apsauginiai
vamzdþiai, po avarijos, visà arba
dalimis). Tel. 8 650 34 670.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 2,0 DTI,
universalus, 1 200 Eur). Tel. 8 600
67 669.
OPEL MERIVA (2004 m., 1,7 TD, 2
000 Eur). Tel. 8 600 67 669.
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 (2002 m., 2,2 DTI,
lieti ratai, elektra, 1 900 Eur). Tel. 8
600 67 669.
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2,0 l,
dyzelians, 74 kW, lieti ratai, kondicionierius, ið Prancûzijos, 1 650 Eur).
Tel. 8 612 36 349.

PEUGEOT 306 (benzinas, automat.
pav. dëþë, 4 durys, mëlyna spalva, TA
iki 2016-12, oro kondicionierius, el. langai, vaþinëjo moteris, 430 Eur, galima
derëtis). Tel. 8 625 06 657.

VW BORA (1,9 l, dyzelinas, TA, draudimas, kablys, 1 300 Eur). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
VW GOLF (1995 m., 1,6 l, benzinas,
kablys, stoglangis, gera bûklë, 4 durys,
TA iki 2016-11). Jurbarkas, tel. 8 615
45 427.

PEUGEOT 406 (1996 m., 1,8 l, benzinas, 16 voþtuvø, mechaninë pav. dëþë,
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 610 47 496.

VW GOLF (1995 m., ideali bûklë, 1,4
l, benzinas, ekonomiðkas, 550 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.

PEUGEOT 406 (1998 m., benzinas,
gamyklinës dujos, TA iki 2016 m., draudimas, tvarkingas, 600 Eur). Tauragë,
tel. 8 638 61 299.

VW GOLF (1999 10 mën., benzinas,
þalia spalva, 1 800 Eur). Kreiptis: UAB
„ZTS“, Pramonës g. 1A, Jurbarkas, tel.
8 698 01 725.

RENAULT

VW GOLF (1999 m., 1,9 SDI, TDI,
2 durø, 1 200 Eur). Tel. 8 600 67 669.

p a r d u o d a
RENAULT 19 (1994 m., 1,7 l, benzinas,
dujos, 54 kW, auksinë spalva, heèbekas,
TA iki 2017 m., 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.

VW PASSAT (1990 m., 1,9 l, dyzelinas, 50 kW, universalus, raudona
spalva, TA iki 2017 m., kablys, ragai,
tvarkingas, 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.

RENAULT SCENIC (1998 m., 1,6 l,
benzinas, TA iki 2016-08, tvarkingas,
ekonomiðkas, gera bûklë, 550 Eur/1 950
Lt). Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.

VW PASSAT (1990 m., bata spalva,
universalus, dyzelinas, 50 kW, stoglangis, 300 Eur). Tel. 8 650 34 670.

RENAULT ESPACE (1991 m., 2,8
l, benzinas, 110 kW, TA iki 2016-04,
nebrangiai). Jurbarkas, tel. 8 656 97 333.
RENAULT ESPACE (1992 m., 2200
cm3, benzinas, juoda sp., 520 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 93 508.
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 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 (2001 m., 1,9
TDI, juoda spalva, mechaninë pav.
dëþë, TA, daug privalumø, dvi savaitës
Lietuvoje, 2 800 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 47 496.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

VW PASSAT (1993 08 mën., turbodyzelinas, 1896 kub. cm, 55 kW, juoda
spalva, TA iki 2016-07-15, sutvarkyta
vaþiuoklë, tamsinti langai, lieti ratai
R14, radijas-CD, liukas, kablys, 105
l bakas, 750 Eur). Jurbarkas, tel. 8
642 96 708.

+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.
+Automobilius ir mikroautobusus.
Gali bûti su defektais, nevaþiuojantys, dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame
visoje Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8 656 73 121.
+Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimu pats. Dokumentai tvarkomi
vietoje. Atsiskaitymas ið karto. Tel.
8 677 66 409.
+Automobilius. Tauragë, tel. 8 630
12 397.
+Lengvuosius automobilius ardymui
(sutvarkome dokumentus). Tauragë,
tel. 8 655 71 191.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats. Atsiskaitau ið
karto. Tel. 8 653 58 120.
Automobilá (visureigá, dyz., iki 500
Eur). Tel. 8 650 34 670.
Automobilá su automatinë pavarø
dëþe. Nesiûlyti didelio. Tauragë, tel.
8 686 90 799.
BMW automobilius iki 1995 m., gali
buti nevaþiuojantys, be dokumentø ar
tvarkingi. 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.

VW PASSAT (1999 m., benzinas,
karavanas, mëlynos sp. draudimas, TA
iki 2016 m., 500 Eur). Tauragë, tel. 8
671 66 702.
VW PASSAT (universalus, 1992
m.,1,6 l, turbodyzelinas, 59 kW, kablys,
draudimas, TA, skubiai, 380 Eur). Tel.
8 638 30 556.
VW SHARAN (1997 m., 2,0 l, benzinas, dujos, visi privalumai, 1 100
EUR). Tel.: 8 673 85 282, 8 688 49 920.

Turbodyzeliná variklá (1,6 l, gera
bûklë, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 672 19 781.
VW PASSAT (1995 m., sedanas)
dalis, iðskyrus vaþiuoklæ ir variklá.
Tauragë, tel. 8 636 86 399.
VW SHARAN (1998 m., benzinas,
sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel. 8
652 06 558.

p e r k a
Automobilio CITROEN C5 (2005
m.) bamperá ir televizoriø. Tauragë,
tel. 8 635 43 045.

p a r d u o d a
Motociklo IÞ priekabà. Tauragë, tel.
8 670 37 768.
Motociklus ir motorolerius (ávairiø
modeliø, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 690 51 570.
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

VW PASSAT (1993 m., karavanas,
benzinas, TA iki 2016 m., draudimas).
Tauragë, tel. 8 636 86 399.
VW PASSAT B5 (1996 m., 1,9 l, dyzelinas, 81 kW, sedanas, tamsiai mëlyna
spalva, TA, gera bûklë, 1 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 94 672.

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.

p a r d u o d a
AUDI C4 AVANT (1992 m., sedanas,
2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininiai ir dyz.),
AUDI A6 AVANT, sedanas (2,5, 2,6,
2,8 l). Tauragë, tel. 8 630 12 397.
Dyzeliná FORD SIERA ir FORD
SCORPION variklá; UAZ 469 këbulà;
MB 123 greièio dëþæ. Ðakiai, tel. 8
616 13 954.

FIAT DUCATO (1999 m., krovininis,
dyzelinas, TA). Jurbarkas, tel. 8 604
77 094.
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.

Naujus, supakuotus, ðoninio prijungimo radiatorius. Tauragë, tel. 8
636 48 406.
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. 8 690 51 570.
Padangas (naudotos, ið Norvegijos,
nuo R 12 iki R 22, gauta nauja siunta)
ir restauruotas padangas (su garantija).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Padangas R13/R14/R15/R16/R17
(þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW GOLF (1996
m., 1,9 l, dyzelinas), RENAULT
LAGUNA (1999 m., 2,2 l, TD),
MAZDA 626 (1995 m., 2 l, dyzelinas)
dalimis. Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a
Arklinio veþimo medinius ratus.
Tauragës r., tel. 8 606 02 024.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà,
srutveþá, plûgà, ðienapjovæ, purkðtuvà,
frezà, kultivatoriø, T-25, MTZ-80.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, 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 Eur, kito galia 7,5 kW, 350 Eur.
Abu geros bûklës). Tauragë, tel. 8
634 98 078.

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

