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Ilgės gyvenimo
trukmė, ilgės ir
pensinis amžius
Lietuvoje pensinis amžius
jau dabar laipsniškai ilginamas taip, kad pasiektų 65
metus vyrams ir moterims.
Tačiau remiantis naujuoju
siūlomu socialiniu modeliu nuo 2026 m. pensinis
amžius būtų susietas su
vidutine tikėtina gyvenimo trukme – jei ilgės trukmė, ilgės ir
pensinis amžius.
Žmonės sensta, bet dirbti gali
2013 m. Lietuvoje vidutinė tikėtina moterų gyvenimo trukmė
siekė 79,4 metų, vyrų – 68,5 metų. „Eurostat“ duomenimis,
2080 m. vidutinė tikėtina moterų gyvenimo trukmė Lietuvoje
sieks 90 metų, vyrų – beveik 85 metus. Statistikos departamento
duomenimis, 2013 m. darbo jėgos skaičius siekė 1,46 mln.
Dėl jau dabar ilginamo pensinio amžiaus senatvės pensininkų
skaičius 2025 m. turėtų siekti apie 610 tūkst., bet paskui didėtų
iki maždaug 690 tūkst.
Šiuo metu senatvės pensininkų skaičius siekia apie 600 tūkst.
Ilgesnis darbas naudingas visiems
Vilniaus universiteto profesorius R. Lazutka, kuris pats dirbo
ties pensijų sistemos reformos matmenimis, teigia, kad daugelyje šalių pensinis amžius tampa lankstus, nes ilgiau dirbantys
žmonės vėliau gauna didesnę pensiją. „Žmogus gali išeiti ir
anksčiau, ir vėliau, bet nuo jo pasirinkimo priklauso jo pensijos
dydis“, - sakė pašnekovas.
Kokios reformos numatomos?
Reformos autoriai siūlo bedarbio išmoką sumažinti iki 50
proc. buvusios algos pirmus tris mėnesius palaipsniui mažinant
ir mokant ją iki 9 mėnesių.
Projekte taip pat siūloma atsisakyti normuoto darbo dienos
laiko paliekant 40 valandų darbo savaitę. Reformos autoriai siūlo
paprastinti ir terminuotų darbo sutarčių sudarymą.
Pokyčiai numatomi ir vaikus auginančioms mamoms bei
tėčiams. Jeigu šiuo metu pirmaisiais vaiko auginimo metais
galima rinktis gauti arba 100 proc. kompensuojamo uždarbio
lygio išmoką vienus metus, arba 70 proc. dydžio pirmais metais
ir 40 proc. – antraisiais.
Šaltinis: Delfi.lt
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LIETUVOJE

Uždrausta retransliuoti visą „RTR
Planetos“ programą
Lietuvos radijo ir televizijos komisija trims mėnesiams uždraudė retransliuoti visą rusiško kanalo „RTR
Planeta“ programą. Komisijos pirmininkas Edmundas
Vaitekūnas „Žinių radijui“ sakė:
„Pažeidimai, kuriuos mes stebime ir randame, yra
vardinami kaip tęstiniai. Įvykdėme visas sąlygas, kurios yra numatytos tiek
mūsų įstatymuose, tiek Europos Sąjungos direktyvoje – ten yra 4 sąlygos.
Visos procedūros įgyvendintos ir laikinai apribota visos programos retransliacija Lietuvoje“, - sakė E. Vaitekūnas.
Pasak E. Vaitekūno, tokia procedūra taikoma pirmą kartą Europos Sąjungoje. Sprendimas įsigalioja balandžio 13 dieną, jam nebereikės teismo sankcijų.

Pprivalės registruoti ir nefiskalinius
čekius
Nuo gegužės 1 dienos Lietuvoje
įsigaliosiantis Valstybinės mokesčių
inspekcijos (VMI) įsakymas numato, kad visos šalies įmonės privalės
kasos aparatu užregistruoti ne tik
fiskalinius kvitus, bet ir sąskaitas –
nefiskalinius kvitus bei juos spausdinti kontrolinėje juostoje.
Šis VMI sprendimas liečia restoranus, kavines ir kitas maitinimo įstaigas, kuriose ranka išrašinėjamos ar ne
kasos aparatu spausdinamos išankstinės sąskaitos (nefiskaliniai kvitai) bei
vykdomas aptarnavimas prie stalelių.
Už kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimus
vadovams yra numatyta bauda (nuo 72 iki 144 eurų). Pažeidimą padarius
pakartotinai, taikomos baudos dydis yra didesnis (nuo 289 iki 579 eurų).

Dėl paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti
Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (toliau – įstatymas). Nuo įstatymo įsigaliojimo dienos neteko galios Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.
Naujasis įstatymas numato, kad paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti gaunantys asmenys (socialinio būsto nuomininkai), jų šeimos nariai ir gyventojai,
pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įrašyti į sąrašus
socialiniam būstui gauti) bei jų šeimos nariai privalo turimą turtą ir gautas
pajamas deklaruoti kiekvienais metais, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme
nustatyta tvarka. Deklaruojamas praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31
dieną turimas turtas (įskaitant gautas pajamas), deklaracijos teikiamos iki
einamųjų metų gegužės 1 dienos.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba informuoja
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) sulaukė 300
vartotojų prašymų dėl internetiniame tinklapyje www.kuponai.lt užsakytų,
tačiau nepristatytų prekių ir negrąžintų pinigų, todėl Tarnyba informuoja,
kad, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 1
dalimi, 2015 m. vasario 18 d. kreipėsi į UAB ,,Kuponai“, prašydama per
14 dienų nuo rašto gavimo nutraukti vartotojų viešojo intereso pažeidimą,
bei nurodė, kad Tarnyba kreipsis į teismą su ieškiniu viešajam interesui
ginti, jeigu UAB ,,Kuponai“ nenutrauks viešojo intereso pažeidimo.
Informuojame, kad vartotojai, kurie įsigijo prekių iš UAB „Kuponai“ ir iki
šiol negavo prekės ir pageidauja būti įtraukti į Tarnybos ieškinį trečiaisiais
asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, turi pateikti prašymą
įtraukti į ieškinį trečiuoju asmeniu pagal nurodytą formą.

Kolegos iš Norvegijos konsultavo
kaip efektyviai kovoti su smurtu
artimoje aplinkoje
2015 m. kovo 23 - 27 d. Osle
(Norvegijos Karalystė) lankėsi
Lietuvos policijos pareigūnų
delegacija, kurie susipažino su
Norvegijos policijos ir kitų institucijų vykdomos apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje gerąja
praktika.
Pareigūnai buvo supažindinti
su Norvegijos policijos sistema,
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje teisiniu reglamentavimu ir vykdoma
politika, Norvegijos policijos sistemoje vykdomomis priemonėmis, siekiant
užkardyti smurtą artimoje aplinkoje.
Lietuvos pareigūnai galėjo praktiškai pamatyti kaip Norvegijos vietos
policijos nuovadose yra tiriamos smurto artimoje aplinkoje bylos, kokios
priemonės daromos atliekant tyrimus. Pristatytas pirminis policijos pareigūnų
reagavimas esant iškvietimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.
Šaltinis: Delfi.lt

DOVANOS IR IŠEITINĖS RINKIMŲ
NELAIMĖJUSIEMS POLITIKAMS
Paskutinį kartą į posėdį rinkosi kadenciją baigianti Tauragės rajono savivaldybės
taryba. Paskutiniam posėdžiui buvo numatyti 45 klausimai. Jame dalyvavo 23 iš
25 Tarybos narių.
Paskutiniojo posėdžio metu padidinti atlyginimai Tauragės ligoninės direktoriui
Irmantui Mockui, poliklinikos (Tauragės PSPC) direktoriui Dariui Petrošiui ir
Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriui Antanui Guobiui.
Vienkartinę piniginę išmoką už labai gerą darbą nuspręsta skirti Tauragės kultūros
centro direktoriui Virginijui Bartušiui.
Rinkimų nelaimėję politinio pasitikėjimo tarnautojai, jei liks be darbo valstybės
tarnyboje, gaus išeitines. Merui, vicemerui, mero patarėjai mero padėjėjai, savivaldybės administracijos direktoriui
ir jo pavaduotojai iš rajono biudžeto bus atseikėta per 20 tūkstančių eurų.

JURBARKAS

JURBARKE - TARPTAUTINIS ŠOKIŲ FESTIVALIS
Balandžio 10 d. 18 val. Jurbarko kultūros centre bus minimas tautinių šokių kolektyvo „Nemunėlis“ 25-erių metų
jubiliejus. Nuo pat jo įkurimo pradžios kolektyvui vadovauja choreografė Jolanta Telišauskienė. „Nemunėlyje“ šoka
keturių amžiaus grupių vaikai bei suaugusieji. Jie ne kartą respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje
bei užsienyje yra užėmę prizines vietas, dalyvavę daugybėje festivalių, dainų ir šokių švenčių. Kolektyvas už savo
veiklą yra apdovanotas „Aukso paukštės“ nominacija.
Balandžio 11 d. 16 val. Jurbarko kultūros centre vyks jau ketvirtą kartą Jolantos Telišauskienės organizuojamas
tarptautinis šokių festivalis „Linksminkimos“, skirtas Etnografinių regionų metams. Jame pasirodys ne tik Jurbarko
krašto šokių kolektyvai, bet ir šokėjai iš įvairių Lietuvos regionų. Svečiuosis šokėjų kolektyvai iš Lenkijos bei Latvijos.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

ŠILALĖ

STALO TENISO MĖGĖJŲ DĖMESIUI
Š. m. balandžio 26 d. 11.00 val. (registracija 10.30 val.) Prienų Kūno kultūros ir
sporto centre organizuojamos Lietuvos stalo teniso šeimų čempionatas ir Lietuvos
stalo teniso mėgėjų asmeninės pirmenybės VIENAS! varžybos.
Varžybose gali dalyvauti mėgėjai, kurių pagrindinė treniruočių vieta – jų name,
sode, namo bendrijoje, įstaigoje, mokykloje esantis VIENAS stalas. Dalyvių ir šeimos
narių skaičius bei amžius – neribojamas (nuo mažiausio iki vyriausio), žaidžiama
atskirose amžiaus grupėse. Ypatingai kviečiami dalyvauti pradedantieji, norintys
išmokti gražiai, teisingai žaisti.

ŠILUTĖ

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS SEMINARAS
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius 2015 m. balandžio 27 d. 10
val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje)
surengs nemokamą seminarą – konsultaciją.
Numatoma nagrinėti šiuos klausimus: naujausi Darbo kodekso pakeitimai; nelegalus darbas ir socialinės šio reiškinio
pasekmės; darbo ginčų nagrinėjimo tvarka; pastaruoju metu regione įvykusių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų
darbe priežastys, statistika; neblaivumo darbe prevencija; atsakymai į klausytojų pateiktus aktualius klausimus kitais
darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

MARIJAMPOLĖ

EBRU MENO MAGIJĄ IŠBANDĖ IR
MARIJAMPOLIEČIAI
Per Lietuvą keliaujantis socialinio projekto „Ebru meno - tapymo ant vandens“ turas neaplenkė ir Marijampolės. Šiuos išskirtinius tapymo ant vandens
užsiėmimus savo artėjančio 5-ojo gimtadienio proga organizuoja VšĮ „Meda
Project“.
Marijampoliečiai buvo pakviesti ne tik išbandyti unikalią tapybos ant vandens paveikslo kūrimo procesą, bet ir pajusti jo magišką galią. Šių edukacijų
rengėjai įtikinę, kad Ebru – ne tik įdomi tapymo ant vandens technika, bet ir
meno terapija, kurioje galima įsitraukti į kūrybinį procesą, panirti į meditaciją
ir visiškai atsipalaiduoti arba išlieti savo emocijas.
Ebru menas - tapymas ant vandens gyvuoja daugiau nei 500 metų. VšĮ „Meda projekt“ direktorės Eglės Veršinienės, vedusios užsiėmimus Marijampolėje, įsitikinimu Ebru meno išskirtinumas yra tame, kad čia susitinka trys
stiprūs sielos gydytojai – vanduo, spalvos ir judesys.

RASEINIŲ R.

APTARTOS ŠILUVOS VYSTYMOSI GALIMYBĖS
2014 metais Raseinių rajono savivaldybės, Šiluvos seniūnijos,
Bažnyčios bei Tytuvėnų regioninio parko atstovai keletą kartų rinkosi, aptarinėjo esamas problemas, bendrai ieškojo jų sprendimų būdų.
Ir šiemet toks susitikimas jau įvyko Šiluvos seniūnijos patalpose.
Susitikime aptarta nemažai aktualių problemų: dar pernai metais
iškelta Zbaro kaime buvusio karjero rekultivavimo ir pritaikymo
viešosioms reikmėms idėja, aptartos Šiluvos miestelio infrastruktūros gerinimo bei pritaikymo turizmui problemos, taip pat pratęsta
pernykštė diskusija dėl kolumbariumo statybos Šiluvos kapinėse,
aptarta, kaip vyksta pasiruošimas dviračių bei pėsčiųjų tako Šiluva
– Tytuvėnai tiesimui. Šis projektas pamažu juda į priekį, neseniai baigti žemės išpirkimo darbai. Automobilių ir
kelių direkcijos atstovo teigimu, įrengimo darbai turėtų prasidėti 2017 m.
Aptarta ir seniai svarstoma idėja sutvarkyti objektus Šiluvos prieigose, įrengti stendus bei atokvėpio vietas.
Ieškoma įvairių galimybių šiam tikslui gauti finansavimą. Taip pat kalbėta ir apie Kryžiaus kelio per Šiluvos šilą
atidarymą bei viešinimą: šis takas jau neužilgo turėtų būti oficialiai pristatytas visuomenei.
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KAUNAS

PRASIDEDA LAISVĖS ALĖJOS REKONSTRUKCIJA
Šią savaitę darbininkai pradėjo paruošiamuosius Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbus – medinėmis lentelėmis sutvirtinti medžių kamienai ir
apsauginėmis tvorelėmis atitverta vidurinė gatvės dalis. Visus darbus
atkarpoje tarp A. Mickevičiaus gatvės iki Kauno Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčios planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.
Pasak savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, darbų rangovai privalo užtikrinti apsaugos priemones ir nepakenkti
statybvietėje augantiems medžiams.
„Pirmiausia darbus planuojame vykdyti vidurinėje Laisvės alėjos dalyje,
kad kraštai būtų laisvi, o žmonėms ir aptarnaujančiam personalui būtų užtikrintas praėjimas ir pravažiavimas į parduotuves bei namus. Šį darbų etapą ketiname atlikti per 2-3 mėnesius. Toliau
darbų eigoje numatysime ir kitus etapus. Su greta esančių pastatų savininkais visas problemas spręsime individualiai,
netrukus bus vykdoma pastatų apžiūra ir foto fiksacija, kad ateityje nekiltų nesusipratimų“, - kalbėjo bendrovės „Autokausta“ projektų vadovas Artūras Budreika.
Planuojama, jog visos Laisvės alėjos atnaujinimas bus baigtas iki 2020 metų.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE PRASIDEDA „JAUNO TEATRO
DIENOS“
Balandžio 9-12 dienomis Klaipėdos meninį gyvenimą vėl aukštyn kojomis
apvers tarptautinis teatrų festivalis „Jauno teatro dienos”. Trečią kartą vyksiantis renginys žada plėsti savo ribas ir akiratį – plataus kultūrinio spektro
festivalio programa apims visas kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“
erdves ir kvies renginyje apsilankyti įvairią publiką.
Tęsdami ankstesnių festivalių tradiciją organizatoriai ir šiemet pristato
visą renginio programą vienijančią temą – „Jaunas režisierius“.
Per keturias intensyvias dienas bus parodyta 10 jaunųjų teatro kūrėjų
spektaklių, atspindinčių dabartines pradedančiųjų menininkų aktualijas.
Net keturi šių metų programos spektakliai yra vilniečių darbai. Taip pat
festivalyje pasirodys tarptautinė menininkų grupė TITS iš Skandinavijos ir Čekijos.
Svarbiausias renginio akcentas – tarptautinės Skandinavijos ir Čekijos menininkų komandos TITS darbas „Trumpets
in the sky” („Trimitai danguje”).
Festivalio renginiai balandžio 9-12 dienomis vyks kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ erdvėse (Bangų 5A)
ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Mokomajame teatre.

KLAIPĖDOS PREKYVIETĖSE „CHANEL“
GREIČIAUSIAI NEBUVO „CHANEL“
Klaipėdos apskr. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai 2015-04-01 Taikos pr. Klaipėdoje atliko įmonės patikrinimą dėl prekių,
neteisėtai pažymėtų svetimais prekės ženklais, siekiant turtinės naudos.
Patikrinimo metu prekybos vietoje rasti rūbai ir aksesuarai sukėlė abejonių dėl kokybės
bei neįtikėtinai žemos prekių kainos. Atlikdami patikrinimą, pareigūnai pastebėjo, kad
prekyviečių darbuotojos, pamačiusios pareigūnus, užsidarė savo prekyvietes.
Po kelių valandų tie patys pareigūnai patikrino dar vieną įmonę, įsikūrusią Taikos pr.
Klaipėdoje, užsiimančią garsių prekės ženklų, BURBERRY, CHANEL, GUCCI, LOUIS
VUITON, DKNY, HERMES, MIU MIU, MARC JACOBS, VERSACE ir kitų, rūbų,
aksesuarų bei laikrodžių prekyba.
Abiem atvejais pradėta administracinė teisena.

TELŠIAI

KELIAMS PADARYTA ŽALA BUS ATLYGINTA
Praėjusiais metais mūsų šalyje pradėta magistralinio dujotiekio Klaipėda–
Kuršėnai statyba. Darbų metu apgadinti penkių Telšių rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliai. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
Sauliaus Urbono įsakymu sudaryta komisija įvertinti keliams padarytą žalą.
Ketvirtadienį komisija kartu su AB „Kauno dujotiekio statyba“ darbų vadovu
Mindaugu Lukoševičiumi apžiūrėjo Luokės, Upynos ir Viešvėnų seniūnijų
kelių būklę. Ryškėnų ir Žarėnų seniūnijose kelių apžiūra bus atliekama vėliau
– keliams pradžiuvus.
Minėtose seniūnijose apgadintus kelius savo lėšomis tvarkys AB „Kauno dujotiekio statyba“. Administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono teigimu, visose penkiose seniūnijose keliai turi būti sutvarkyti iki šių metų gegužės 18 dienos.

ŠAKIAI

MUGĖ „ŽEMEI BUNDANT“
Balandžio 18 d. Šakiuose, Nepriklausomybės gatvėje, vyks tradicinė mugė „Žemei
bundant“. Jos metu bus galima įsigyti medelių, gėlių sodinukų, sėklų, tautodailės dirbinių,
įvairiausių skanumynų bei kitų gėrybių. Šventėje skambės nuotaikinga muzika. Registracija iki balandžio 9 d. tel.: 8 612 177767, (8 345) 51 090, el. p. svic.projektai@sakiai.lt

ŠIAULIAI

ŠIAULIUS APŽIŪRĖTI BUS GALIMA VAŽIUOJANT
NAUJAIS DVIRAČIAIS
Pasirašius UAB „Baltik vairas“, Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių „Aušros“
muziejaus bendradarbiavimo sutartį, dviračius gaminanti bendrovė miestui dovanojo 30 naujutėlaičių dviračių. Dvirates transporto priemones šiauliečiai ir miesto
svečiai galės išsinuomoti keliuose punktuose: „Aušros“ muziejaus padaliniuose,
Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre (S. Daukanto g. 25) ir Šiaulių turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 213). UAB „Baltik vairas“ dovaną miestui
priėmęs Šiaulių meras pasveikino šią gražią iniciatyvą ir pasidžiaugė, kad viena
žinomiausių miesto įmonių dar kartą įrodė, jog yra socialiai atsakinga.
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PASAULYJE

Estijoje prisaikdinta nauja
vyriausybė
Estijos parlamente ketvirtadienį prisaikdinti Reformų partijos, Socialdemokratų partijos
(SDE) bei „Tėvynės“ ir „Res Publica“ sąjungos (IRL) suformuotos naujos koalicinės
vyriausybės nariai.
Vyriausybės vadovas, Reformų partijos
pirmininkas Taavi Roivas davė priesaiką žodžiu, kiti ministrai pasirašė priesaikos tekstą.
SDE gavo gynybos ministro, užsienio prekybos, kultūros bei sveikatos
apsaugos ir darbo ministrų portfelius, o IRL - teisingumo, finansų, aplinkos
apsaugos bei socialinės apsaugos ministrų postus.
Trijų partijų koalicija 101 vietos parlamente turi 59 vietas.

Berlyne vyks keturšalės derybos dėl
Ukrainos
Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai
pirmadienį susitiks Berlyne tartis, kaip užbaigti kruviną jau metus trunkantį
karą, galiojant trapioms, vasarį suderėtoms paliauboms, pranešė Paryžius.

Vokietija atmeta Graikijos
reikalavimus sumokėti reparacijas
už Antrąjį pasaulinį karą
Vokietijos ekonomikos ministras antradienį pareiškė,
kad Graikijos reikalavimas
sumokėti 278,7 mlrd. eurų
reparacijų už žalą, padarytą
nacių okupantų per Antrąjį
pasaulinį karą, yra „kvaili“,
nors Vokietijos opozicija
ragino Berlyną atlyginti tas
istorines skolas.
Graikijos finansų ministro pavaduotojas Dimitris Mardas šį reikalavimą
iškėlė pirmadienį, atgaivindamas dideles aistras kurstantį klausimą šalyje,
kurioje daugelis kaltina Vokietiją, didžiausią Atėnų skolintoją, primetus
rekordinį nedarbą nulėmusias griežto taupymo priemones pagal dvi tarptautines finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė – 240 mlrd. eurų.
Vokietijos ekonomikos ministras Sigmaras Gabrielis, taip pat einantis
vicekanclerio pareigas, pareiškė kad tie reikalavimai yra „kvaili“ ir kad
Graikija suinteresuota spaudimu išsireikalauti nuolaidų iš savo partnerių
euro zonoje, Atėnams stengiantis išspręsti savo milžiniškų skolų problemą.

Prie Gvadalacharos žuvo 15
Meksikos policijos pareigūnų
Meksikos Chalisko valstijos pareigūnai patvirtino, kad per įtariamos nusikaltėlių grupuotės apgultį prie Gvadalacharos žuvo 15 policijos pareigūnų.
Tai antrasis toks kruvinas išpuolis prieš šalies teisėsaugos pareigūnus per
mažiau nei mėnesį.
Kruvinas incidentas įvyko pirmadienį, balandžio 6 dienos, popietę
Sojatano mieste. Pareigūnai teigia, kad pareigūnai buvo suvarpyti kulkų.
„Reuters“ gautoje medžiagoje matomi du sudegę automobiliai.
Pranešama, kad per susišaudymą žuvo du įtariami nusikaltėliai ir dar du
žmonės. Meksikos žiniasklaida skelbia, kad pareigūnai bandė pažaboti
liūdnai pagarsėjusį Chalisko naujosios kartos narkotikų kartelį.

JAV senatorius R. Paulas įsitraukė
į kovą dėl Baltųjų rūmų
Konservatyvių pažiūrų JAV
senatorius Randas Paulas
antradienį oficialiai pradėjo
kampaniją dėl galimybės
2016-ųjų rinkimuose siekti
prezidento posto.
R.Paulas, konservatyvus
libertaras, kuriam 2010 metais laimėti rinkimus į Senatą
padėjo tvirta ultrakonservatyvaus bei populistinio Respublikonų partijos
sparno, vadinamojo Arbatėlės judėjimo, parama, negaišo laiko ir iš karto
užsipuolė tradicinį politinį isteblišmentą, pažėręs kritikos ir savo paties
partijai.
Prieš dvi savaites apie savo planus dalyvauti kovoje dėl Baltųjų rūmų
paskelbė respublikonų senatorius Tedas Cruzas iš Teksaso, kuris viliasi
užsitikrinti labiau religingų dešiniojo sparno rinkėjų paramą.
Prieš Respublikonų partijos pirminius rinkimus viešosios nuomonės
apklausose tarp galimų kandidatų šiuo metu pirmauja buvęs Floridos gubernatorius Jebas Bushas - dviejų buvusių JAV prezidentų sūnus ir brolis,
kuris dar nėra oficialiai paskelbęs apie savo planus siekti prezidento posto.
Demokratų stovykloje aiškia favorite laikoma buvusi pirmoji ponia
Hillary Clinton turi subūrusi komandą ir yra pasirengusi kampanijai - jos
oficialaus pareiškimo apie ketinimus siekti prezidento posto laukiama
artimiausiomis savaitėmis.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Sultingas jautienos steikas namuose
Reikės: jautienos išpjovos didkepsniui, grūstų juodųjų pipirų, druskos,
šlakelio alyvuogių aliejaus, sviesto
(nebūtina).
Padažui: 1/2 stiklines balto arba
raudono vyno arba 1 a. šaukštelio
sviesto, 1/2 citinos sulčių, mėgstamų
prieskonių.
Gaminimas. Susiraskite storesnę
keptuvę. Įkaitinkite ant aukštos ugnies, tuomet įpilkite šlakelį aliejaus ir
laukite, kol šis įkais. Dėkite į ją alyvuogių aliejumi išteptus mėsos gabalus
jau itrintus pipirais. Kepkite po 2-3 minutes kiekvieną pusę. Kepimo laikas
priklauso nuo mėsos storio. Jokiu būdu nevartykite, kepkite dvi minutes,
tada apverskite. Apkepusiąją dalį pabarstykite druska. Gabalėlį sviesto
uždėkiteti ant iškepusios pusės. Apskrudintą mėsą suvyniokite į kepimo
foliją ir palikite pabręsti penkias minutes.
Tuo metu į keptuvę greitai įpilate pusę stiklinės balto vyno, prieskonių:
kuo daugiau pipirų, arbatinį šaukštelį sviesto, 1/2 stiklinės vandens, citrinos
sulčių. Pagarinkite, su mentele išimkite viską is keptuvės ir užpilate ant
savo kepsnio.
Patiekite su mėgstamomis salotomis ir keptomis bulvėmis. Skanaus!

SODININKYSTĖ

Kaip paruošti dirvą produktyviam
daržui
Pateikiame leidyklos „Alma littera“ išleistos S. Jasionio knygos „Gamtinis daržas“
ištraukas.
Dirvos paruošimas
Geriausia dirva tradicinėms daržovėms
gamtiškai auginti – lengva ir puri. Humuso
kiekis neturi jokios reikšmės. Kuriant daržą
buvusioje dirbamoje žemėje ar ražienoje,
geriausia rudenį visą plotą ar bent lysves
apmulčiuoti. Mulčio negailėkite, gerai
būtų bent 20 cm sluoksnis šiaudų ar šieno.
Žemės įdirbti nereikia, išskyrus atvejus, kai
ji kieta kaip asfaltas. Tuomet rudenį suarkite
ar sukaskite, labai gerai, jeigu galite įterpti
ir bent 10 cm sluoksnį šiaudų. Geriausia
žieminių javų.
Jeigu daržą įrengiate pavasarį ir iš karto ketinate sėti, buvusią dirbamą žemę
geriau įdirbti visais atvejais – ji taps bent kiek puresnė. Tada sėti, o tik po to
mulčiuoti. Jeigu mulčio neturite ir maistą daržui gaminsite iš sideratų, juos,
įdirbę dirvą, sėkite bent du mėnesius iki daržovių sėjos.
Svarbu. Pradedantiems užsiimti gamtine daržininkyste dėl netinkamo dirvos
paruošimo kyla daugiausia nesėkmių. Kas pradeda lengvose dirvose – dažniausiai iš karto viskas sekasi gerai, mulčiavimas padidina dirvos drėgnumą
ir sutvarko augalų mitybą, jau pirmais metais pastebimas kur kas geresnis
daržovių augimas ir didesnis derlius. Paskui kasmet vis geriau.
Sunkus priemolis, jeigu kasmet dirbamas, yra visai gera dirva. Gerai laiko
drėgmę, o jos kvėpavimą užtikrina nuolatinis įdirbimas ir purenimas. Jeigu
bent kas antrus metus įterpiamas mėšlas, dirvos savybės dar pagerėja, ilgainiui
priemolis tampa juoda, pačia geriausia daržo žeme.
Vos tik pradėjus daržininkauti gamtiškai, joks dirvos dirbimas nevyksta. Ji
greitai susislegia ir nepraleidžia oro. Nepraleidžia ir vandens, bet jo pakankamai yra dirvoje – molis visada drėgnas. Daržovių šaknys dūsta ir pūva.
Jeigu dirva nemulčiuota, bent jos paviršius šiek tiek išdžiūsta, o po mulčiu
paviršiuje kaupiasi vanduo.
Jeigu daržininkas vis tiek nepraranda vilties ir kasmet storai mulčiuoja, per
keletą metų susidaro purus humusingas sluoksnis dirvos paviršiuje, vadinamoji kompostinė žemė. Štai tame sluoksnyje ir ima viskas normaliau augti.
Šaltinis: Delfi.lt

MITYBA

Realiausias kavos konkurentas: be
kofeino išgeriate ir pliūpsnį vitaminų
Sklinda kalbų, kad Niujorko madų savaitėje svečiai buvo vaišinami mažomis
matcha arbatos porcijomis, o daugybė
kavos mėgėjų noriai keičia ją į matcha
arbatą. Jei susidomėjote šiuo madingu
gėrimu, štai septyni dalykai, kuriuos būtinai turite žinoti apie matcha arbatą, rašo
news.health.com.
Išskirtinė žaliosios arbatos rūšis
Pats žodis matcha reiškia arbatos miltelius. Kai užsisakote tradicinės žaliosios arbatos, arbatžolės išbrinksta karštame vandenyje, o pačios arbatžolės nėra
vartojamos. Kai geriate matcha, vartojate pačius arbatos lapelius, smulkiai
sumaltus ir virtusius tirpalu.
Matcha gerina savijautą. Kadangi matcha gaminama iš aukštos kokybės
arbatžolių, o geriant šią arbatą vartojamos visos arbatžolės, tokiu būdu paruoštoje arbatoje lieka kur kas daugiau maistingųjų medžiagų nei paprastoje
žaliojoje arbatoje.
Turi daug kofeino. Kadangi geriant matcha arbatą suvartojami patys arbatos
lapeliai, į organizmą patenka tris kartus daugiau kofeino nei geriant įprastu
būdu paruoštą žaliąją arbatą. Šis kofeino kiekis prilygsta viename kavos
puodelyje esančiam kofeino kiekiui.
Šaltinis: Delfi.lt

NUO ŠIOL GALIMA ĮDEGTI IR PRO MAUDIMOSI
KOSTIUMĖLĮ!
Tauragietė Jūratė Kubaitytė (43)
ir alytiškė Rūta Meškauskienė
(45) susipažino dar studijų metais.
Abi krimto ekonomikos mokslus
Vilniaus universitete ir buvo bendrakursės. 2014 m. vasarą jos įkūrė
internetinę parduotuvę, kurioje
galima įsigyti šviesą atspindinčių
marškinėlių ir atšvaitinių kepurių,
ultravioletinius spindulius praleidžiančių maudymosi kostiumėlių
bei gaminių iš kanapių pluošto.
Nuo idėjos iki verslo pradžios
– pusmetis
„Noras turėti savo verslą buvo dar
studijų metais, tačiau nuo norų iki
įgyvendinimo praėjo nemažai laiko,
kol pernai mums pavyko tai padaryti“, – pasakoja pašnekovė. Jai antrina ir bendramintė R. Meškauskienė:
„Dirbant samdomą darbą visada
buvo mintis, kad galėčiau daryti
ką nors savo, bet ši mintis brendo
ilgai.“ Nepraėjus nė pusmečiui nuo
pirminės verslo idėjos, „Kanapės“
įkūrėjos jau galėjo pasidžiaugti
atidariusios internetinę parduotuvę.
Verslą padėjo kurti įvairi profesinė patirtis
Iki „Kanapės“ įkūrimo moterys
dirbo samdomus darbus ir save
išbandė įvairiose srityse. J. Kubaitytė dirbo vadybininke tekstilės
gamybos įmonėse, išbandė save ir
valstybės tarnyboje. R. Meškauskienės profesinis kelias panašus,
tačiau įvairesnis. „Esu dirbusi
buhaltere, inžiniere, vadybininke,
projektų bei plėtros vadove|“ sako R. Meškauskienė. „Kanapės“
įkūrėjos vienbalsiai pripažįsta, kad
toks profesinis blaškymasis išėjo
į naudą kuriant savo įmonę, nes
įgytos žinios labai pravertė.
Didžiausias galvosūkis – įmonės
pavadinimas
„Labai ilgai galvojome pavadinimą, turbūt tris mėnesius. Nors
iš pat pradžių į galvą buvo šovusi
mintis pavadinti įmonę taip, kaip ji
vadinama dabar, tačiau norėjome
rimto, įsimintino pavadinimo. Vis

dėlto paskutinę minutę, kai jau
reikėjo steigti įmonę, grįžome prie
pirminio varianto“, – pasakoja
įkūrėjos. Atsisakiusios pavadinimo.
Paklaustos, ar nesusiduria su
dviprasmiškomis situacijomis dėl
įmonės pavadinimo, abi šypsodamosi tvirtina: „Nemalonių situacijų
nebuvo, tik linksmos ir kurioziškos.
Beje, pluoštinės kanapės lapas, kurį
pasirinkome įmonės ženklui, vizualiai skiriasi nuo kvaišalams naudojamos kanapės, todėl mums ramu,
nes žinome, kaip yra iš tikrųjų.“
R. Meškauskienė visiškai neabejoja teisingu sprendimu: „Žodis yra
lietuviškas ir gražus, o paties augalo
galimybės dar neišnaudotos.“
Konkurencijos praktiškai nėra
Verslininkės teigia, kad tuo metu,
kai pradėjo plėtoti savo verslo idėją,
Lietuvoje ši niša buvo laisva. „Pirmasis mūsų gaminys buvo šviesą
atspindinti kepurė. Šią idėją bandėme įgyvendinti bendradarbiaudamos su keliais užsienio gamintojais,
tačiau pagamintų pavyzdžių estetinis vaizdas ir kokybė mūsų nedžiugino. Kadangi labai norėjome
šį gaminį pristatyti rinkai dar prieš
Kalėdas, parsisiuntėme reikiamų
medžiagų ir puolėme gaminti čia,
Lietuvoje. Rezultatu esame patenkintos“, – tikina pašnekovės.
Orientuojasi į užsienio rinką

R. Meškauskienė atskleidžia:
„Mūsų gaminiai yra brangesni,
nes jie originalūs ir su papildoma
funkcija. Jie nėra masinės gamybos, todėl Lietuvoje juos parduoti
sunkiau. Pagrindiniai mūsų klientai – užsieniečiai.“ Būtent dėl šios
priežasties „Kanapės“ produkcija
labiausiai vertinama Skandinavijos šalyse, Austrijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje.
Maudymosi kostiumėliai, praleidžiantys ultravioletinius spindulius ir leidžiantys įdegti, ypač
gerai vertinami dailiosios lyties
atstovių, tačiau retai kuri apie juos
anksčiau yra girdėjusi.
Ateities vizija
„Kanapės“ įkūrėjos atsargiai,
bet užtikrintai žengia pirmuosius
žingsnius ir sako matančios tolesnę perspektyvą. Verslininkės drąsina kitus įgyvendinti savo idėjas.
„Jei labai norisi ką nors sukurti ar
pradėti naują etapą, ryžtingumas
yra svarbiausias dalykas“, – įsitikinusi J. Kubaitytė, o R. Meškauskienė pabrėžia kantrybę. „Ne
viskas taip gražu ir lengva, kaip
atrodo iš šalies. Lengvo kelio nėra,
taip pat ir greito rezultato nebūna.
Kol kas kantrybės turime, žiūrėsime, kaip bus toliau“, – šypsosi
įkūrėjos.
Šaltinis: Bznstart.lt

SVEIKATA

LIETUVIŲ GYDYMOSI YPATUMAI:
UŽKALBĖJIMAI, RUPŪŽĖS IR ŠVĘSTAS VANDUO
Užkalbėjimų pasekmė – dramblialigė
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vidaus ligų klinikos vedėja
prof. Danutė Kalibatienė teigė
pastebėjusi, kad dauguma žmonių
labai atsainiai vertina savo sveikatą.
Medikės teigimu, kartais žmonių
pasirinkimas tikėti netradiciniais
gydymo būdais, kai reikia rimto
gydymo, ir glumina, ir liūdina,
kadangi pasekmės neretai būna
negrįžtamos.
„Pavyzdžiui, yra tokia liga – rožė.
Tai streptokokinės infekcijos sukelta odos liga. Užuot gydęsi, žmonės
ir šiais laikais bėga pas užkalbėtoją.
Dabar taip paplitusi tokia praktika,
kad, girdėjau, net telefonu užkalba.
Arba šlaksto šventu vandeniu.
Tačiau jeigu rožės laiku nepradėsi
gydytis, gali susilaukti dramblialigės, o tai baisi liga: streptokokas
pažeidžia poodinius sluoksnius,
sutrinka limfos tekėjimas, kojos
storėja ir net išgydžius infekciją jų
dydis neatsistato.
Dar viena mada – žarnyno ir kitų
virškinimo organų valymas. Jeigu
žmogus sveikai maitinsis, valgys
mažiau gyvūninės kilmės maisto,
darys iškrovos dienas, per kurias tiesiog valgys mažiau, nereikės nieko

valytis“, - aiškino D. Kalibatienė.
Ką galima ir ko negalima gydyti
homeopatija ir žolelėmis
Homeopatinius preparatus medikė vertina nevienareikšmiai. Nors
Vilniaus universitete medicinos
studentams homeopatija nedėstoma,
pašnekovė, kaip dėstytoja, buvo
nuvykusi į homeopatų kursus, kad
susipažintų su pagrindiniais homeopatijos principais.
„Negalėčiau jos visiškai atmesti,
tačiau tai visiškai kitoks gydymo
būdas. Homeopatai gydo ne pačią
ligą, o bando parinkti individualų
gydymą atsižvelgdami į viso organizmo būklę. Žolelės, pasak medikės, pakankamai veiksmingos, kai
esi šiek tiek peršalęs, tačiau jeigu
liga rimtesnė, pavyzdžiui, angina,
be antibiotikų neišsigydysime. Užpilai ir musmirės
Nacionalinio vėžio instituto gydytoja onkologė chemoterapeutė
Edita Baltruškevičienė teigė taip
pat susidurianti su pacientais, kurie
labiau tiki netradicine medicina ir
mano, kad badavimas ar žoliniai
preparatai juos išgydys geriau nei
šiuolaikiniai vaistai nuo vėžio.
„Nesu mačiusi klinikinių tyrimų,
kurie parodytų, kad šie netradiciniai
metodai išgydo vėžį“, - pasakojo

medikė.
Žmonės vartoja ugniažolių, rupūžės užpilus, gyvačių ar musmirių
nuodus. Jie labai rizikuoja vartodami tokius preparatus. Labai dažnai
žmonės šiuos preparatus vartoja
kartu su įprastu vėžio gydymu, todėl
jiems išsivysto kepenų pakenkimas.
Žmonės įsivaizduoja, kad žolės
neturi pašalinio poveikio, o iš tiesų
kepenims tenka atlaikyti dvigubą
poveikį – tiek chemoterapijos, tiek
žolelių. Ir jos neatlaiko.
E. Baltruškevičienė sakė neneigianti, kad žoliniai preparatai gali
turėti priešvėžinį poveikį, bet svarbu, kad pacientai jų nederintų su
tradiciniu gydymo būdu ir nepasirinktų jų kaip pagrindinio gydymo.
Pasak jos, jie gali būti vartojami tik
pertraukų tarp šiuolaikinio gydymo
metu.
Ingos Saukienės str., Šaltinis: Delfi.lt
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AUTONAUJIENOS

PATVIRTINO, KAD APMOKESTINS VOKIETIJOS L i e t u v i a i s u k ū r ė g e re s n ę n e i
šiuolaikinių automobilių taršos
GREITKELIUS
mažinimo technologiją
Vokietijos informacijos agentūra „Deutsche Welle“ informuoja,
kad Vokietijos Bundestagas patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį
lengvųjų automobilių vairuotojams teks mokėti už šios šalies kelius.
Nuo kitų metų važiuoti per legendinius belimičius Vokietijos
autobanus nemokamai negalėsime. Už šį įstatymą balsavo 433 Bundestago nariai iš 567-ių balsavusių. Vokiečiams, tiesa, šis mokestis
bus nepastebimas – jį vyriausybė turės išskaičiuoti iš mokesčio už
automobilį, kurį ir šiuo metu moka šalies gyventojai. Tiesa, pats
mokestis nepadidės.

NAUJASIS „KIA OPTIMA“ IŠLAIKĖ ATPAŽĮSTAMĄ
DIZAINĄ
Vadovaujant „Kia“ dizaino prezidentui Peteriui Schreyeriui sukurtas
„Optima“ modelis išsaugojo modernumą, šiam prekiniam ženklui
būdingus dizaino bruožus ir atletišką prigimtį. Tačiau ilgesnė, platesnė
ir standesnė važiuoklė dabar gali pasiūlyti dar geresnį automobilio
valdymą ir dar erdvesnį saloną.
Modelis mūsų šalies rinkoje pasirodys ketvirtąjį šių metų ketvirtį.
Kaip ir jo pirmtakas, naujasis „Optima“ bus gaminamas „Kia“ Hwasung gamykloje Korėjoje. Europos regionui pritaikytos kainos bus
paskelbtos šiek tiek vėliau, artėjant prekybos pradžiai.

„PORSCHE BOXSTER SPYDER“ PASIŽYMĖS IR
KLASIŠKAIS ELEMENTAIS
Sportinių automobilių gamintojas „Porsche“ prasidedantį kabrioletų
sezoną pasitinka visam pasauliui pristatydamas naują modelį atvirų
stogu – „Boxster Spyder“.
Naujasis „Porsche Boxster Spyder“ yra itin sportiškas ir dinamiškas.
Tai lengviausia ir galingiausia visų laikų „Boxter“ versija, ji turi tvirtą
sportinę pakabą ir 20 mm žemesnę prošvaisą. Kabriolete montuojami
„911 Carrera“ modelio stabdžiai, o po variklio dangčiu dirba 3,8 litro
darbinio tūrio šešių cilindrų motoras, išvystantis 375 AG. Nuo 0 iki 100
km/val. „Boxster Spyder“ įsibėgėja per 4,5 sek., o didžiausias greitis
siekia 290 km/valandą. Vidutiniškai naujasis modelis 100 km atstumui nuvažiuoti sunaudoja 9,9 litro degalų.

„FORD“ ŽADA, KAD VAŽIAVIMAS NAUJUOJU
„GALAXY“ BUS TARSI KELIONĖ PIRMĄJA KLASE
Masyvus septynvietis vienatūris iš karto krenta į akis dėl visiems
naujiems „Ford“ modeliams būdingų priekinių grotelių, elegantiškos žibintų linijos ir grakštaus silueto. Visiems septyniems
„Galaxy“ keleiviams „Ford“ pasiūlys itin ilgą pagalbinių bei
saugumo sistemų sąrašą.
Naujos kartos „Galaxy“ bus diegiama nauja „Intelligent Speed
Limiter“ greičio valdymo sistema, nuskaitanti kelio ženklus ir ribojanti automobilio judėjimo greitį taip, kad vairuotojams nereikėtų
diskutuoti su kelių policija.
Dar rimtesnių pasekmių padės išvengti patobulinta susidūrimų
prevencijos ir pėsčiųjų atpažinimo sistema „Pre-Collision Assist
with Pedestrain Detection“. „Galaxy“ taip pat gaus „Glare-Free Highbeam“ sistemos LED žibintus, kurie aptinka priešais važiuojančius automobilius ir prislopina šviesą, kuri gali akinti vairuotojus, išlaikant maksimalų
apšvietimą likusiai erdvei. Plokščios bagažinės grindinys leidžia įkrauti didelius ar griozdiškus krovinius.
Info: Delfi.lt

TEMA

TAISYKLĖS, KURIAS PRIVALO ŽINOTI
KIEKVIENAS DVIRATININKAS
Dviratininkai yra lygiateisiai eismo dalyviai, keliuose turintys teises
ir pareigas bei privalantys laikytis
kelių eismo taisyklių (KET), prasidėjus dviračių sezonui, primena
KETbilietai.lt.
Kelias ar dviračių takas?
Dviratininkai turėtų važiuoti specialiai pažymėtomis eismo juostomis
arba dviračių takais. Važiuojamąja
kelio dalimi, kelkraščiu ar pėsčiųjų
taku leidžiama važiuoti tik ten, kur
dviračių takų ar juostų nėra.
Jeigu kelkraštis netinkamas, važiuoti dviračiu keliais galima kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau
dešiniojo krašto. Tiek važiuodami
kelkraščiu, tiek pėsčiųjų taku dviratininkai turi netrukdyti pėstiesiems.
Draudžiama dviračiu važiuoti
automagistralėmis bei greitkeliais. Be to, Kelių eismo taisyklės
neleidžia dviratininkams būti velkamiems kitų transporto priemo-

nių arba važiuoti į jas įsikibus.
Per perėją privaloma eiti pėsčiomis .
Liemenė arba žibintai
Planuojant važiuoti keliais ir gatvėmis, dviratis privalo turėti tvarkingą
stabdį ir garso signalą, gale turi
būti raudonas šviesos atšvaitas arba
raudonos šviesos žibintas, iš abiejų
šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai,
pritvirtinti prie ratų stipinų. Prie
dviračio rekomenduojama pritaisyti
galinio vaizdo veidrodėlį. Sukdami
privalote rodyti signalus rankomis.
Beje, šie reikalavimai galioja tik
važiuojant keliu. Važiuodami dviračių taku ar kiemuose, dviratininkai
gali nedėvėti liemenės bei nejungti
žibintų.
Šalmas – iki 18 metų
Važiuoti užsidėjus ir užsisegus
šalmą būtina tik dviračių vairuotojams bei keleiviams iki 18 metų.
Vyresniems asmenims šalmas rekomenduojamas, bet nebūtinas.

Fizinių ir technologijos mokslų
centro (FTMC) mokslininkai sukūrė
technologiją, kuri optimizuoja automobilio išmetimo sistemą. Pritaikius
pažangias aerozolines, chemines,
lazerines ir nanoinžinerijos technologijas, patentuota nauja technologija ir
įrenginio testuojamame automobilyje
prototipas. Jis sumažina aerozolio
dalelių kiekius ir efektyviai sugeria daugelį organinių teršalų bei sunkiųjų
metalų, esančių automobilių išmetamosiose dujose.
Gauti rezultatai patvirtintino, kad oro valymo metu fenolių, dioksinų, benzeno, tolueno ir kitų kenksmingų medžiagų surinkimo efektyvumas siekia
50–90 proc., sunkiųjų metalų – 70 proc., o kietosios dalelės pašalinamos
net 95 proc. efektyvumu.

Neperšaunamas liemenes gamins iš
skysčio
Lenkijos karinio centro
mokslininkai sako išradę
technologiją, kuri leis neperšaunamas liemenes gaminti
iš specialiaus skysčio. „Moratex“ centro bandymų įraše
demonstruojama, kad kulka
paskęsta maiše. Iš tikrųjų
ji įklimpsta į spąstus, nes
maiše esantis skystis staiga sukietėja ir kulkos sukeltą jėgos bangą išsklaido
susigrankščiuodamas.
Tokie šarvai būtų daug veiksmingesni už įprastus, nes į pavojingą tašką
pasiųsta kulka ne tik nepramuša taikino, bet atsitrenkusi praranda net ir jėgą,
kuri vis dar galėtų pakenkti žmogaus kūnui.

Telefono įkrovimas per 60
sekundžių – jau realybė?
Išrasta baterija, kurią įkrauti galėsite
vos per 60 sekundžių.
Mokslininkų komanda iš Stanfordo
universiteto sukūrė visiškai naują
aliuminio jonų baterijos – itin trumpas
baterijos įkrovimo laikas. Naujasis
prototipas susideda iš grafito katodo bei
anodo – tai kombinacija medžiagų, kurios leidžia sukurti pakankamą įtampą
(apie 2 voltus) net ir po kelių tūkstančių baterijos įkrovimų.
Naujoji baterija taip pat gali būti įkrauta per vieną minutę, ji yra lanksti,
todėl gali būti įtalpinta į įvairius įrenginius, o svarbiausia, jog ji yra nebrangi.

„Turino Žvėris“: Fiat S76 su
28,5 litro darbinio tūrio varikliu
Kasmetiniu greičio festivaliu
garsėjantis Gudvudo miestelis
Jungtinėje Karalystėje (JK) yra
matęs ir girdėjęs daugybę įvairiausių automobilių pasaulio
monstrų. Vis dėlto kažin, ar
kuris nors jų galėtų varžytis
su „Turino Žvėrimi“ pramintu
Fiat S76, po kurio variklio
gaubtu griaudėja... 28,5 litro (!) darbinio tūrio benzininis variklis.
1911 m. pagaminto ir „Turino Žvėrimi“ praminto automobilio krūtinėje
„plaka“ tikra ugnimi ir dūmais spjaudanti benzininė pabaisa, turinti 4
cilindrus. Nors darbinis tūris sunkiai suvokiamas, o po balandžio 1 d. – ir
neįtikimas, vis dėlto jis nėra pokštas. Pasižymėjo jis 1911-iesiems neregėta
galia – net 290 a.g., o įsibėgėdavo šis monstras beveik iki 225 km/val.

VGTU technologija
Nepamirškite, kad dviračiu draudžiama važiuoti apsvaigus nuo
alkoholio ar narkotinių medžiagų.
Atšilus orams gatvėse padaugėjo
dviratininkų, tačiau, per žiemą atpratę, dviratininkai ir automobilių
vairuotojai kelyje tiesiog nepastebi
vieni kitų. Kai kurie (žiemą nevažinėjantys) automobilių vairuotojai
ir dviratininkai dar neatgavę vairavimo įgūdžių ir neįgiję būtino
atsargumo.
Šaltinis Delfi.lt

Vilniaus Gedimino technikos
universiteto (VGTU) Statybos
fakulteto mokslininkai sukūrė ir
patentavo technologiją, kuri palengvina statybose plačiai naudojamas
gelžbetonines konstrukcijas, gerina
jų kokybę, sumažina medžiagų bei
darbų sąnaudas, taip pat prisideda
prie ekologinių problemų sprendimo. Technologijos esmė – statinių perdangose įklojami geometrinius kubus
primenantys įdėklai. Apskaičiuota, kad tokie intarpai gali sumažinti betono
sąnaudas iki 40 proc.
Šaltinis: Technologijos.lt
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05:20 Tautos balsas. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 7.
10:40 Nuodëminga meilë.
11:30 Muzikinis projektas
„Dainø daina“. (k.)
13:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:10 Komisaras Reksas.
17:00 Didysis Gregas.
17:50 „Dainø daina“.
18:15 Ðiandien.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Specialus tyrimas
22:20 Istorijos detektyvai.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas.
00:30 Muzikinis projektas
„Dainø daina“. (k.)
00:55 Pinigø karta. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Kultûra +. (k.)
12:45 Dþiazo muzikos
vakaras. (k.)
13:45 Marius. Vaidybinis
filmas.
16:00 Vakavilis.
16:25 Vytauto Þalakevièiaus
85-osioms gimimo
metinëms.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:20 Pasaulio dokumentika.
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Linija, spalva, forma.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Vytauto Þalakevièiaus
85-osioms gimimo
metinëms.
22:30 Per vëlu pasakyti
sudie.
00:00 Dabar pasaulyje.
00:30 Panorama. (k.)
01:05 Dëmesio centre. (k.)

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
07:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Avataras.
09:35 Kaukë.
10:00 Didþioji sëkmë.
10:30 "Soriukas".
11:00 Karadajus.
12:00 Superauklë.
13:00 Audra.
14:00 Akloji.
14:35 Pasaulio burtininkai.
15:40 Superauklë.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Be kaltës kalta.
20:00 Karadajus.
21:00 Merginos ir að.
23:15 Grubus þaidimas.
00:05 Specialioji Los
Andþelo policija.
01:00 Specialioji Los
Andþelo policija.

06:25 Dienos programa.
06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Tomo ir Dþerio
pasakos.
07:25 Tomo ir Dþerio
pasakos.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Daktaro Parnaso
fantazariumas.
11:10 Ðailas.
13:00 Mikë Pûkuotukas.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
20:20 Pagalbos
skambutis.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Zodiakas.
01:20 Havajai 5.0.
02:15 Taikinys.
03:10 Programos pabaiga.
03:15 Lietuva Tavo delne.

06:25 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Kung Fu Panda.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Prieð srovæ.
20:30 Þvaigþdþiø
deðimtukas.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Bruklino taksi.
23:15 Krizë.
00:15 Kastlas.
01:15 Amerikietiðka
siaubo istorija.
02:05 Raudonoji naðlë.
02:55 Ryðys.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Spàstai.
10:00 Spàstai.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Ponas Vudkokas.
23:10 Strëlë.
00:10 Juodasis sàraðas.
01:05 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 Bamba TV.

09:30 Tavo augintinis.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas. I
divizionas B grupë.
Kroatija – Lietuva.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës.
"Juventus Football
Club" - "AS Monaco
FC".
23:40 Ðirðiø lizdas.
01:25 UEFA Èempionø
lygos apþvalga.
01:40 Gelbëtojø bûrys.
02:30 Hubertas ir
Staleris.

06:10 Lietuva tiesiogiai.
07:00 Reporteris.
07:45 „Vandens þiurkës“.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Kartà Odesoje...“.
11:00 „Iððûkis“.
12:00 Nuoga tiesa.
13:00 „Magda M.“.
14:05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Reporteris.
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Apaðtalas“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
23:12 Paþangi Lietuva.
23:20 Pasaulis X.
00:20 „Apaðtalas“.
01:20 Reporteris.
02:00 Lietuva tiesiogiai.
02:35 „Miestelio
patruliai“.
03:20 „Genijai ið
prigimties“.
03:50 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 7.
10:40 Nuodëminga meilë.
11:30 Delfinai ir þvaigþdës.
(k.)
13:05 Putino metodai.
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:10 Komisaras Reksas.
17:00 Didysis Gregas.
17:50 „Dainø daina“.
18:15 Ðiandien.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.".
21:30 Auksinis protas.
22:45 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas.
00:30 „Dainø daina“. (k.)
00:55 Istorijos detektyvai.
(k.)
01:45 Laba diena, Lietuva.

08:05 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
08:45 Kultûra. (k.)
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 LRT Kultûros
akademija. (k.)
13:30 „Á raketà sësèiau.“
14:20 Grupës „Pieno
lazeriai“ koncertas. (k.)
15:15 Baltam skersgatvy.
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Lietuviø dokumentika.
19:55 Kultûros savanoriai.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Elito kinas.
23:15 Mokslo sriuba.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Avataras.
09:35 Kaukë.
10:00 Didþioji sëkmë.
10:30 "Soriukas".
11:00 Karadajus.
12:00 Superauklë.
13:00 Audra.
14:00 Akloji.
14:35 Bûrëja.
15:05 Ðeðtasis pojûtis.
15:40 Superauklë.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Be kaltës kalta.
20:00 Karadajus.
21:00 Nuomininkas.
22:50 Grubus þaidimas.
23:45 Specialioji Los
Andþelo policija.
00:10 Specialioji Los
Andþelo policija.
01:05 Specialioji Los
Andþelo policija.
02:00 Programos pabaiga.

06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 24 valandos.
10:15 Yra kaip yra.
11:40 Nuo... Iki...
12:25 KK2.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
20:20 Prabangûs Putino
þaidimai.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Masalas.
00:35 Sekso magistrai.
01:45 Havajai 5.0.
02:40 Taikinys.
03:35 Programos pabaiga.

06:25 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai.
06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Kung Fu Panda.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Pakartok!
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:05 Vikingø loto.
22:10 Uþ prieðo linijos 2.
Blogio aðis.
00:10 Kastlas.
01:10 Amerikietiðka siaubo
istorija.
02:00 Raudonoji naðlë.
02:50 Ryðys.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Spàstai.
10:00 Spàstai.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Vasara Genujoje.
23:20 Strëlë.
00:05 Juodasis sàraðas.
01:00 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 Bamba TV.

09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Jokiø kliûèiø!
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Niujorkas.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës.
"Paris Saint-Germain
FC" - "FC Barcelona".
23:40 Nekaltas.
01:25 UEFA Èempionø
lygos apþvalga.
01:40 Gelbëtojø bûrys.
02:30 Hubertas ir
Staleris.

05:40 „Genijai ið
prigimties“.
06:10 Lietuva tiesiogiai.
07:00 Reporteris.
07:45 „Vandens þiurkës“.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Kartà Odesoje...“.
11:00 „Padangiø
patruliai“.
12:00 Patriotai.
13:00 „Magda M.“.
14:05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Reporteris.
18:22 Orai.
18:25 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Apaðtalas“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:17 Orai.
23:20 Nuoga tiesa.
00:20 „Apaðtalas“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 7.
10:40 Nuodëminga meilë.
11:30 Auksinis protas. (k.)
12:45 Mokslo ekspresas.
(k.)
13:05 Gyvenimas. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:10 Komisaras Reksas.
17:00 Didysis Gregas.
17:50 „Dainø daina“.
18:10 Saugokim jaunas
gyvybes keliuose.
18:15 Ðiandien.
18:45 Paramos akcijakoncertas „Misija
Sibiras'15“.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.".
21:30 Mûsø motinos, mûsø
tëvai.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
HD (k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 Istorijos detektyvai.
13:30 Gaetano Donizetti.
Opera „Lucia di
Lammermoor“.
15:30 Lietuviø dokumentikos meistrai. (k.)
16:00 Dþeronimas.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
Menora.
18:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:00 Legendos.
19:45 Visu garsu.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 LRT aukso fondas.
23:00 Pagauk kampà.
23:30 Dabar pasaulyje.

06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
07:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Avataras.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 Didþioji sëkmë.
10:30 "Soriukas".
11:00 Karadajus.
12:00 Superauklë.
13:00 Audra.
14:00 Akloji.
14:35 Bûrëja.
15:05 Ðeðtasis pojûtis.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Be kaltës kalta.
20:00 Karadajus.
21:00 Midsomerio
þmogþudystës XV.
22:50 Detektyvë Rizoli.
23:45 Vieðbutis "Grand
Hotel".
00:40 Specialioji Los
Andþelo policija.

06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 24 valandos.
10:15 Yra kaip yra.
11:40 Pagalbos
skambutis.
12:25 KK2.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Valanda su Rûta.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Snaiperis.
Atgimimas.
00:00 Sekso magistrai.
01:10 Havajai 5.0.
02:05 Sveikatos ABC
televitrina.
02:40 Lietuva Tavo delne.

06:25 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Susikeitæ broliai.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Kung Fu Panda.
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 Að tikrai myliu
Lietuvà.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Tornado grësmë.
00:00 Kastlas.
01:00 Amerikietiðka
siaubo istorija.
01:50 Raudonoji naðlë.
02:40 Ryðys.
03:30 Biuras.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Dainuok mano
dainà. 2
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Patrulis.
21:30 Niekada nebûsiu
tavo.
23:35 Strëlë.
00:15 Juodasis sàraðas.
01:10 Prokurorø
patikrinimas.
02:15 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Teleparduotuvë .
14:30 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
16:30 Dvi merginos be
cento.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Niujorkas.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:30 Þala.
23:45 Rikoðetas.
01:25 Naða Raða.
01:50 Gelbëtojø bûrys.
02:40 Hubertas ir
Staleris.
03:30 Programos pabaiga.

05:40 „Genijai ið
prigimties“.
06:10 Lietuva tiesiogiai.
07:00 Reporteris.
07:45 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:50 „Vandens þiurkës“.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Kartà Odesoje...“.
11:00 „Padangiø
patruliai“.
12:00 Sàmokslo teorija.
13:00 „Magda M.“.
14:05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Reporteris.
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Apaðtalas“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22:30 Reporteris.
23:12 Ádomi Lietuva.
23:20 Patriotai.
00:20 „Apaðtalas“.
01:20 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë
7.
10:40 Nuodëminga
meilë.
11:30 Bëdø turgus. (k.)
12:20 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (k.)
13:10 Emigrantai. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena,
Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena,
Lietuva.
16:00 Þinios.
16:10 Komisaras Reksas.
17:00 Didysis Gregas.
17:45 Tautos balsas.
18:15 Ðiandien.
18:45 Delfinai ir
þvaigþdës.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“.".
21:00 Duokim garo!
22:40 Rokis 5.
00:25 Didysis Gregas.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 Linija, spalva, forma.
13:30 Kultûros savanoriai.
14:00 Lietuviø dokumentika.
(k.)
15:35 Dþ. Rosinio operø
uvertiûros ir arijos.
17:20 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Á gamtà.
19:00 Lietuvos energetikø
diena.
19:15 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
20:00 Gustavo enciklopedija.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Durys atsidaro.
21:30 Lietuviø kino klasikai.
23:00 Lietuviø kinas
trumpai.
23:30 Dabar pasaulyje.

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
07:45 Ðeimynëlë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Avataras.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 Didþioji sëkmë.
10:30 "Soriukas".
11:00 Karadajus.
11:55 Kas aprengs
nuotakà?
13:00 Audra.
14:00 Bûrëja.
15:05 Magiðkasis Rio.
15:40 Mentalistas.
16:35 Mano puikioji
auklë.
17:05 Mano puikioji
auklë.
17:35 Be kaltës kalta.
20:00 Karadajus.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA
Vyriausiasis
inspektorius Benksas.
22:50 SNOBO KINAS
Elektriniame rûke.
01:30 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 K11: Komisarai tiria.
Raudona kaip kraujas.
09:35 K11: Komisarai tiria.
Mirtinas pasivaþinëjimas.
10:15 Yra kaip yra.
11:40 Prabangûs Putino
þaidimai.
12:25 KK2.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 24 valandos.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Mano vyras gali.
22:40 Þmogus-voras 3.
01:30 300.
03:50 Programos pabaiga.

06:10 Teleparduotuvë.
06:25 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Susikeitæ broliai.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Kung Fu Panda.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda
16:30 TV Pagalba.
18:15 Kaip ant delno.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Kung Fu Panda.
21:15 Diena po rytojaus.
23:45 Ir viso pasaulio
negana.
02:10 Pabuèiuok nuotakà.
04:00 Biuras.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Niekada nebûsiu
tavo.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Patrulis.
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Tikras teisingumas.
Brolija.
23:15 Sostø karai.
00:30 Juodasis sàraðas.
01:25 Prokurorø
patikrinimas.
02:30 Bamba TV.

09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Niujorkas.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:00 Kasandros
prakeiksmas.
01:15 Mirtina priesaika.
02:45 Hubertas ir
Staleris.

05:45 „Merdoko
paslaptys“.
06:30 Ðeima - jëga! 2.
07:00 Reporteris.
07:45 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:50 „Vandens þiurkës“.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Deimantø
medþiotojai“.
11:00 „Padangiø patruliai“.
12:00 Taip gyvena
þvaigþdës!
13:00 Ðeima - jëga! 2.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:20 Sveèiø ekspresas.
18:00 Reporteris.
18:45 „Merdoko
paslaptys“.
19:50 Kitoks pokalbis.
20:50 Pasaulis X.
21:50 „Nieko nesakyk“.
00:00 „Saldus kerðtas“.
02:00 „Merdoko
paslaptys“.
02:45 „Nieko nesakyk“.
04:20 „Saldus kerðtas“.
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2 k. butà Daukanto g. (V a., 53,67
kv. m, ðarvo durys, plastikiniai
langai, didelis balkonas, rami vieta,
ðiltas, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel.: 8 610 13 659, 8 650 35 608.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà „susivienijime“, Lauko
g. 4 (III a., 38 kv. m, III aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
12 164.00 Eur). Jurbarkas, tel. 8
646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. (suremontuotas, 12 000 Lt, galima derëtis).
Tel. 8 693 72 711.
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. 26 (II a., 33
kv. m, plastikiniai langai, 12 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 699 55 352.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (II
a., 37,77 kv. m, 13 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 37 675.
1 k. butà Kæstuèio g. 35 (ðarvo
durys, didelis ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel. 8 675 14 445.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (IV a.,
37,3 kv. m, yra balkonas) arba
keièia á nedidelá namelá (iki 50 kv.
m) Smalininkuose. Tel.: 8 658 86
023, 8 643 65 405.
1 k. butà Naujamiestyje (30 kv. m,
su visais patogumais, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 693 11 288.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. (II
a., 45 kv. m, su prieðkambariu,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, 16 500.00 Eur,
reguliuojami radiatoriai, balkonas, rami vieta). Jurbarkas, tel. 8
615 59 488.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 35
kv. m, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 15 900.00 Eur, jaukus, su
dalimi baldu, yra sandëliukas).
Jurbarkas, tel. 8 656 68 906.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a.,
33 kv. m, 131 00.00 Eur. Namas
renovuotas, plastikiniai langai,
ðarvo durys. Langai á pietinæ pusæ,
ðiltas butas, maþi mokesèiai).
Jurbarkas, tel. 8 699 10 454.
1 k. butà Naujamiestyje, 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 Dariaus ir Girëno g.
(miesto centras, IV a., priþiûrëtas, nereikia remonto, kartu su
kokybiðku virtuvës komplektu).
Tel. 8 686 41 183.
2 k. butà Kauno g. (V a., 45,68
kv. m, plastikiniai langai, yra
balkonas, rûsys, kaina sutartinë).
Tel. 8 655 55 904.

reklama.pliusas@gmail.com, pliusassilute@gmail.com,
pliusoreklama@gmail.com

4 k. butà Smalininkuose, Parko
g. 17-13 (II a., 76 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 16
000 Eur. Labai gero planavimo,
du balkonai). Jurbarkas, tel. 8 655
58 757.

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.

4 k. butà M. Valanèiaus g. 2 (V a.,
73,35 kv. m, renovuotas namas,
pigus reguliuojamas ðildymas, daug
privalumø, renovacija iðmokëta,
24 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 639
13 107.

2 k. butà Gedimino g. (III a., skubiai, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 612 26 853.

Du sodus vienas ðalia kito
Smukuèiuose (bendras plotas 11,7
a, 5 700 Eur). Tel. 8 611 59 331.

2 k. butà 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.

Garaþà prie ATÁ (neáruoðtas).
Jurbarkas, tel. 8 698 18 566.

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.
2 k. butà Kauno g. 23 (IV a.).
Jurbarkas, tel. 8 646 70 343.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a., medinis
pastatas, vietinis ðildymas, vandentiekis, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 620 83 395.
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.
2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas,
graþi vieta, 19 000 Eur, galima
derëtis). Jurbarkas, tel. 8 611 39
955.
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.
2/3 medinio namo Smalininkuose,
Nemuno g. 98 (gyv. plotas 74 kv. m,
34 arai, yra vandentiekis, kanalizacija, 10 000 Eur). Tel. 8 673 37 683.
3 k. butà (67 kv. m, padarytas
remontas). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
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.

2 k. butà Kæstuèio g. 23 (III a. 15
000 Eur/51 792 Lt). Jurbarkas. tel.
8 698 18 996.

3 k. butà Kauno g. 30-10 (V a., 62.00
kv. m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 21 720.00 Eur. Tvarkingas,
nedideli mokesèiai). Jurbarkas, tel.
8 687 59 825.

2 k. butà P. Cvirkos g. 4 (V a.,
plastikiniai langai, ðarvo durys, ástiklintas balkonas, baldai, atliktas
remontas, 15 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 698 18 566.

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

Garaþà prie transporto (su duobe).
Jurbarkas, tel. 8 614 03 114.
Namà K. Donelaicio g. 33 (medinis, 97 kv. m, sklypas 7 a, garaþas,
ûkinis, ðiltnamis, 40 000 Eur). Tel.
8 654 35 334.
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, 44 499 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko r., Vajotø k. (115
kv. m, II a., mûrinis, 12 000 Eur.
Reikalingas remontas. Yra 40 a
þemës). Jurbarkas, tel. 8 699 17 184.
Namà Lybiðkiø k. („alytnamis“, 11
arø þemës sklypas, ðalia Dariaus ir
Girëno g. vienas 12 arø þemës sklypas). Jurbarko r., tel. 8 617 44 198.
Namà miesto centre (mûrinis, gera
vieta, su ûkiniais pastatais, yra 6 arai
þemës, 21 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 635 86 872.
Namà Raudonëje (190 kv. m, II a.,
mûrinis, 13 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 672 55 910.
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.
Sodybiná sklypà Smukuèiuose (10
arø, ðalia miðkas ir upë Mituva, 1
kaimynas, elektra, nedidelis sodo
namelis, 7 000 Eur). Tel. 8 620
37 675.
Patalpas Kauno g. 35 (II a., 106 kv.
m, daliniai patogumai, 7 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Patalpas Vydûno g. 82A (240 kv.
m, 6 arai þemës, 20 000 Eur) arba
IÐNUOMOJA. Jurbarkas, tel. 8
639 22 553.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo g.
(rami vieta, 30 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 623 50 088.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko, link
Girdþiø (31,5 arai, namø valda, namo statybai) SKUBIAI.
Jurbarkas, tel. 8 686 07 469.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko (30 arø
namø valda, 6 000 Eur, galima
derëtis). Skubiai. Tel. 8 686 70 469.
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 Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 15 000
Eur. 15 a, namø valda, komunikacijos. Graþioje ramioje vietoje, prie
miðko). Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sklypà Jurbarke (14 arø, visos
komunikacijos, drenaþas, yra 126
kv. m, namo projektas, padarytas
pagrindas namo pamatams, ûkinio
pastato ir garaþo pamatai, sodas, 13
000 Eur). Tel. 8 630 10 065.
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Sklypà prie didþiosios Norfos (30
arø, tinkamas komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 618 06 786.
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 (namelis, garaþas,
ðulinys). Tel. 8 683 94 038.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“ bendrijoje (medinis namelis, veranda,
árankiø priestatas, 6 arai, ðulinys,
netoli eþeras, 6 660 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose (su
nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 7 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Sodà prie III vid. m-klos (su
nameliu, visos komunikacijos,
9,5 arai, galima namo statyba).
PIGIAI. Jurbarkas, tel. 8 686 07
469.
Sodà prie III vid. mokyklos (8,9
arai, namelis, visos komunikacijos, galima statyti namà). Pigiai.
Skubiai. Jurbarkas, tel. 8 686 70
469.
Sodà sklypà Kalnënuose,
„Nemuno“ sodø bendrijoje (6,8 a
þemës, be namelio, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, ðaltinis, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 644 32 140,
8 447 54 940.
Sodà Smukuèiuose (6 arai þemës).
Tel. 8 673 05 507.
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 9 km nuo Jurbarko (naujos
statybos karkasinis namas pilnai
áruoðtu vidumi, nebaigtas fasadas,
5 ha þemës sklypas ant Mituvos
kranto, tinka kaimo turizmo plëtrai,
asfaltuotas privaþiavimas, 58 000
Eur). Tel. 8 641 99 411.
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 þemës,
2 a. renovuojamas namas. Vanduo
tiekiamas ið ðulinio). Jurbarkas, tel.
8 685 04 033.
Sodybà Naukaimio k.,
Skirsnemunës sen. Tel. 8 602 78
450.
Sodybà Naukaimio k.,
Skirsnemunës sen., Jurbarko r.
(graþi aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 13 000 Eur. Labai smagi
vieta, sodyboje yra trifazë elektra,
name árengti radiatoriai, duðas).
Jurbarkas, tel. 8 656 19 619.
Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko. r.,
tel. 8 616 07 187.
Sodybà Rotuliuose (2 a. mûrinis
namas, plastikiniai langai, 26 a
þemës, mûriniai ûkiniai pastatai, 46
000 Eur). Tel. 8 605 82 505.

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

Sodybà Veliuonos sen., Jurbarko
r. (yra ûkinis pastatas, gyvenamas
namas, mûrinis rusys, 40 arø sodas,
kaina sutartinë). Tel. 8 670 62 832.

Sklypà Pilies l k. (0.25ha, 6 000
Eur). Ðilinës k. (0.35 ha, 1 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.

Sodo sklypà Smukuèiuose (senas,
7 arai þemës, kaina sutartinë). Tel.
8 662 03 187.
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Þemës sklypà Jurbarke, Vilties
g. (15 a, 10 000 Eur). Tel. 8 611
50 812.

Ðakiuose ir rajone

Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a þemës). Jurbarkas, tel. 8
636 25 176.

2 k. butà Lukðiuose (yra garaþas,
malkinë, 3 a þemës). Tel 8 686
63 611.

Þemës sklypà (2 ha, ðalia
Smukuèiø, 1 ha – 3 500 Eur). Tel.
8 611 59 331.

Garaþà Gelgaudiðkyje (2 000
Eur). Ðakiai, tel. 8 620 65 524.

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 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 Veliuonos sen. (3 ha
36 arai). Tel. 8 610 19 870.
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.
Sodà Vanaginëje, Smuuèiuose,
prie uþtvankos kranto. Jurbarkas,
tel. 8 653 92 374.

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

n u o m o j a
Dirbantis vyras iðsinuomotø 1 k.
butà. Siûlyti ávairius variantus.
Jurbarkas, tel. 8 604 21 596.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Vilkijoje (40 kv. m, be
patogumø, kûrenamas kietuoju
kuru). Tel. 8 674 35 734.
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.

p e r k a
Miðkà, ávairaus amþiaus, visoje
Lietuvoje (50 000 Eur). Miðkas gali
bûti po kirtimø, siûlyti visus variantus. Kaunas, tel. 8 609 27 149.

Kituose miestuose ir rajonuose
p e r k a

p a r d u o d a

Namà Bunikiuose (medinis,
dideli ûkiniai pastatai, vasaros
virtuvë, kanalizacija, vandentiekis, ðulinys, prie gero kelio,
12 000 Eur). Ðakiø r., tel. 8 608
06 707.
Namà Kiduliuose (medinis, apkaltas dailylentëmis, ûkiniai
mûriniai pastatai, vasaros virtuvë, sklypas 21 aras, 32 000 Eur).
Ðakiø r., tel. 8 608 06 707.
Namà Kiduliuose (tvarkingas,
geros bûklës, 35 000 Eur). Tel.
8 612 70 770.
Sodybà netoli Kiduliø (netoli
miðko). Ðakiø r., tel. 8 634 36 653.

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.
Miðkà Pagramanèio regioniniame parke (2.60 ha). Ðilalës
r., 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.
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.

n u o m o j a
+Iðnuomoja mechanines dirbtuves Didkiemio k. (763 kv.
m, prie Jûros upës uþtvankos
vandens telkinio, uþdara teritorija, 25 kW elektros dedamoji galia, 0,7 ha þemës sklypas). Ðilalës
r., tel. 8 610 89 961.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Sodà ,,Rasos“ bendrijoje, Ðilutëje
(padaryti geodeziniai matavimai,
ávesta elektra 10 kW, græþinys,
nebaigtas statyti namas, rekonstrukcijos projektas). Ðilutë, tel.
8 633 93 469.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Vytauto g. 14 (V a., 35 kv.
m, V aukðtø name, bendrabutis,
12 000 Eur. Nedideli mokesèiai,
reikalingas kosmetinis remontas).
Tauragë, tel. 8 631 77 599.

1 k. butà Dainavos g. (V a., 36 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 17 000
Eur. Ðviesus, su baldais. Apdraustas
turto draudimu). Tauragë, tel. 8
610 26 241.
1 kambará Vytauto g. 85 (III a.,
15 kv. m, bendrabutyje, 1 000
Eur), galima derëtis. SKUBIAI!
Tauragë, tel. 8 690 34 396.
1,5 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., visos komunikacijos, lauke
sandëliukas ir rûsys). Tauragë, tel.
8 652 20 477.
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 Eièiø k., Mokyklos g. 8-30
(plastikiniai langai, 6 000 Eur),
galima derëtis Tauragës r., tel. 8
642 21 872.
2 k. butà miesto centre (19 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653 10 912.
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.
2 k. butà Ateities take (V a., 55
kv. m, V aukðtø name, blokinis, 17
500 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, ðarvo durys). Tauragë, tel. 8
652 91 150.

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.
Sodybà ðalia Klaipëdos (verslui,
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. Uþ viskà – 260 000
Eur. Siûlyti variantus). Klaipëda,
tel.: +370 612 31 184, +370 671
70 425.

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.
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1 k. butà nuosavame name (14
500 Eur, suremontuotas, atskiras
áëjimas, tinkamas gyventi ið karto, yra þemës). Tel. 8 606 88 286.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.
1 k. butà (I a., 31,9 kv. m, su
patogumais, vietinis ðildymas,
vandentiekis, mediniai langai,
ðarvo durys, miesto centre 14 493
Eur). Tauragë, tel. 8 685 55 774.
1 k. butà miesto centre (20,50 kv.
m). Tauragë, tel. 8 613 30 797.
1 k. butà Stoties g. 41 (be patogumø, 3 500 eur). Tauragë, tel.
8 651 72 108.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 144 (I a., 40 kv. m, V aukðtø
name, plastikiniai langai, 19 000
Eur, tvarkingas, jaukus, su ástiklinta veranda, graþioje vietoje,
netoli miðko). Tauragë, tel. 8
650 54 812.
1 k. butà Tauragës Dvare (vis
patogumai, su baldais ir buitine
technika, 10 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 641 87 942.
1 k. butà Vytauto g. 85. Tauragë,
tel. 8 658 71 046.
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.

2 k. butà Melioratoriø g. (V a.,
50 kv. m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, 21 000
Eur). Vonioje remontas, pakeisti
vamzdynai ir elektros instaliacija).
Tauragë, tel. 8 687 63 453.
2 k. butà Gedimino g. 29-51 (VIII
a., 50 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta). Tauragë,
tel. 8 614 83 688.
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). Tauragë, tel. 8 685
26 799.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (I a.,
48 kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, 38
000 Eur). TINKA KOMERCINE
VEIKLAI. Tauragë, tel. 8 631
76 471.
2 k. butà Gedimino g. 25 (II a., 51
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
22 900 Eur. Plastikiniai langai,
ðarvo durys, dalinis remontas,
tvarkingas, su baldais). Tauragë,
tel. 8 607 39 048.
2 k. butà Gurkiuose (I a., 54 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, 4 050
Eur. Vandentiekis, kanalizacija, du
sandëliukai, rûsys 11 kv. m. Ûkinis
pastatas 158 kv. m. Iki Tauragës
centro 5 km). Tauragë, tel. 8 605
37 050.

2 k. butà Tauragës Dvaro g. (II a.,
42 kv. m, III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, tvarkingas, vidurinis,
kûrenamas kietuoju kuru). Tauragë,
tel. 8 600 64 770.
2 k. butà Ateities take (27 000 Eur)
arba keièia á namà su priemoka.
Tauragë, tel. 8 689 25 541.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 144
(71 kv. m, gera vieta, ðiltas, erdvus,
gero planavimo, su vaizdu á miðkà).
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
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 SKUBIAI Dariaus ir
Girëno g. 28 (miesto centre, 55 kv.
m, ðiltas, erdvus, jaukus, maþiausia
kaina). Tauragë, tel. 8 627 59 631.
3 k. butà su virtuve Penpynës k.
Pagëgiai, tel. 8 658 60 621.
3 k. butà Tarailiø mikrorajone (III
a., 63,1 kv. m, su baldais ir buitine
technika, signalizacija, ðarvo durys,
plastikiniai langai, centralizuotai
á butà teikiamos dujos, internetas,
kabelinë, netoli PC MAXIMA, 28
600 Eur). Tauragë, tel. 8 610 89 961.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 118
(II a., 58 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 21 500 Eur. Balkonas per 2
k., árengtas rûsys su pagilinta duobe
darþovëms. Butui 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.
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.
Gyvenamà 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.
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.
Mediná namà (2-jø a., 80 kv. m, yra
3 kambariai, 9 a þemës, 50 m iki
upës Jûra, kraðtinis sklypas, geras
privaþiavimas, sutvarkyta aplinka,
garaþas, sandëliukas, ûk. pastatai,
baldai, elektra, vandentiekis, 40
260 Eur). Tauragë, tel. 8 610 89 961.

Mûrinis namas 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis,
rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas).
Tauragë, tel. 8 688 49 791.
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 S. Daukanto g. (kokybiðkas, mûrinis, 250 kv. m bendras
plotas, su ûkiniais pastatais,
12 arø þemës, galimi keitimo
varijantai á maþesná kokybiðkà
namà). Tauragë, tel. 8 681 95 659.
Namà Gaurës g. (medinis, 35
000 Eur) ir 1 k. butà (5 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 49 012.
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 I. Simonaitytës g. 30 (120
kv. m, monolitinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 60 000 Eur). Tauragë, tel.
8 675 65 954.
Namà Vytauto g. 4 (105 kv.
m, II a., mûrinis, 61 722 Eur).
Parduoda arba iðnuomoja namà,
garaþà bei sklypà Vytauto g. 4.
Tauragë, tel. 8 685 10 107.
Namà Maþonøk., Parko g. 4 (150
kv. m, II a., medinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 27 000 Eur. Renovotas namas, su nebaigta vidaus apdaila.
Valymo árenginys). Tauragë, tel.
8 655 73 735.

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..
Patalpas Pajûrio k., ðalia
Dauglaukio (400 kv. m). Tauragës
r., tel. 8 654 50 316.
Plytiná pastatà 9 km nuo Tauragës
(Árengta gyventi, trifazis, ðulinys,
tvenkinukas, geras privaþiavimas,
yra þemës). Tauragë, tel. 8 631
87 750.
Pusæ namo (gyvenamasis plotas
53.4 kv. m, palëpë 36,7 kv. m, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 638
82 031.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, ðalia miðkas, 39 000 Eur).
Du sklypus po 30 a (visos komunikacijos, 1 a - 650 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 96 921.
Sklypà Tauragëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 2 800 Eur).
Parduodamas gyvenamøjø namø
statybai skirtà sklypà Leoniðkës
k. (sklypas 16,5 aro, sutvarkyti
dokumentai, ðalia yra elektra) .
Tauragë, tel. 8 685 75 916.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje (3 sodai vienoje vietoje,
19 arø þemës, yra vaismedþiai,
trifazis laikinas namelis, padaryti
geodeziniai matavimai, 6 000
Eur). Tauragë, tel. 8 631 22 517.
Sodà Joniskes k., „Dobilo“ bendrijoje (7 200 Eur, 6 a, 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.
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Sodybà Ðakvieèiø k. (15 arø, bendras plotas 76 kv. m). Tauragës r., tel.
8 634 98 406.
Sodybà (mediniai pastatai, 60 a
þemë, graþi vieta). Tauragë, tel. 8
674 26 063.
Sodybà Tauragës r., Ðikðniø k.
(namas mûrinis, sklypo plotas 19
arø. Yra prie namø 2 ha dirbamos
þemës). Tauragë, tel. 8 643 88 962.
Sodybà Vizbarø k. (prie pagrindinio
kelio). Tauragës r., tel. 8 630 40 481.
Sodo sklypas Egluonos g.,
Bernotiskëje (6 arai, be namelio).
Tel. 8 638 26 038.
Sodo sklypà Juodpetriø k. (namelis,
su pirtimi, 12 a, ðalia 6 a þemës
sklypas, 24 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 29 039.
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.
Þemæ (þemës ûkio paskirties 1 km
nuo Tauragës, 60 arø, 1 aras - 200
Eur). Tauragë, tel. 8 645 24 446.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (8 arai, kampinis, 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 (6 arai þemës, 4 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615 32 755.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (6 arai þemës, 3 000
Eur). Tauragë, tel. 8 637 53 292.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (6 arai þemës). Tauragë, tel.:
8 446 56 725, 8 662 62 741.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ medþiai, trifazis
elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta).
Tauragë, tel. 8 446 70 224.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (31 000 Eur, 100 kv.
m, 5 k. namas, apðiltintas stogas, sienos ir pamatai, krosnys,
aptvertas, ûkinis). Tauragë, tel.
8 640 17 217.
Sodybà 10 km nuo Tauragës
(gyvenvietës pakraðtyje, geras
privaþiavimas, mediniai pastatai,
16 000 Eur). Tauragës r., tel. 8
681 02 112.
Sodybà 12 km nuo Tauragës (gyvenvietëje, mûrinis namas su ûkiniais pastatais, yra patogumai).
Tel.: 8 622 02 593, 8 698 79 891.
Sodybà Bernotiðkëje (3 000 Eur,
yra bitininko namelis, sklypas
6 a). Tauragë, tel. 8 678 35 190.
Sodybà Gaurëje (ûkiniai pastatai,
19 arø þemës sklypas, vanduo,
kanalizacija). Tauragë, tel. 8 685
51 965.
Sodybà Karapolio k. (prie tvenkinio). Tauragës r., tel. 8 650
18 091.
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.

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 5 km nuo Tauragës (3
ha). Tel. 8 672 60 349.
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.

+Iðnuomoja Jovaruose gyvenamas
patalpas su patogumais ir baldais
vieniðam asmeniui. Tauragë, tel. 8
653 26 135.
+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.
+Iðnuomoja komercinës paskirties
patalpas miesto centre (56 kv. m).
Tauragë, tel. 8 657 51 747.
+Iðnuomoja komercinës paskirties
patalpas Dariaus ir Girëno g. (60
kv. m). Tauragë, tel. 8 685 38 405.
+Iðnuomoja patalpas miesto centre
Dariaus ir Girëno g. 14 A (I a., nuo
10 iki 560 kv. m, tinka prekyvietei,
kitai komercinei veiklai ir biurams,
kuriuos galime iðnuomoti su baldais). Tauragë, tel. 8 685 55 774.
+Iðnuomoja þemæ Puikiø k., ðalia
Baltruðaièiø (þemës ûkio paskirties,
4 ha). Tauragës r., tel. 8 699 58 548.
Dirbantis vaikinas iðsinuomotø 1-2
k. butà ilgesniam laikui skubiai.
Tauragë, tel. 8 636 68 418.

Iðsinuomotø 2-4 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. 8 618 00 004.

Vilkaviðkyje ir rajone
p a r d u o d a
Pusæ medinio namo Roþiø g.,
Kybartuose (yra mûrinis ûkinis
pastatas, mûrinis garaþas, 15 000
Eur). Tel.: 8 615 81 019, 8 600
01 397.

p a r d u o d a

Þemës sklypà Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi sodyba, 9 000 Eur). Tel. 8 685 86 266.
Þemës sklypà Ðemetos g. 44 (namo
statybai, su praeinanèiomis komunikacijomis, graþi, rami vieta, arti
MAXIMA, NORFA, 9 arai, 16 000
EUR). Tauragë, tel. 8 615 13 160.

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.
1-2 k. butà iðsimokëtinai su daliniais
patogumais arba be patogumø.
Tauragë, tel. 8 637 70 729, skambinti
po 20 val.
Þemæ (þemës ûkio paskirties).
Tauragës r., tel. 8 699 58 548.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 100 kv. m komercines
patalpas Dariaus ir Girëno g. (II
a., nuoma 300 Eur). Tauragë, tel.
8 699 17 624.
+Iðnuomoja 3 k. butà renovuotame
name (be baldø). Tauragë, tel. 8
639 27 271.
+Iðnuomoja autoserviso patalpas
arba darbo vietà. Tauragë, tel. 8
639 73 615.
+Iðnuomoja automobilveþiø ir
vilkikø mechaninës dirbtuvës
(250.12 kv. m, su 2 tiltiniais kranais
3 ir 5 tonø, prie VÁ „Regitra“ ir
TAC. Tauragë, tel. 8 685 55 774.
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8 663
61 733.

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.

Iðsinuomotø 2 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. 8 637 14 199.

Þemës sklypà Norkaièiø k., Vytauto
g. 172 D (0,2645 ha, 12 900 Eur),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8 687
56 492.

Þemës sklypà Trûkiðkës k. (9,2 ha).
Tauragës r., tel. 8 679 98 387.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

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

Iðsinuomotø 1-2 k. butà. Tauragë,
tel. 8 616 83 726.

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

Þemës sklypà Tauragëje (9 999 Eur,
namo statybai, 12 arø, uþ NORFA
parduotuvës. Per kelià - didysis
turgus). Tauragë, tel. 8 659 64 556.
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+Malkas (sausos, lapuoèiø).
Tauragë, tel. 8 600 02 679.
+Pigiai! Berþo juvenø briketus,
medþio granules, akmens anglis,
baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.
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,
aliuminis), talpà (20 l), sriegikliø
komplektà (nuo 2 iki 14 mm).
Tauragë, tel. 8 646 43 057.
Juostinio gaterio pjûklø galandimo
stakles, medþio ðakø kapoklæ,
adatà filtrà (vandeniui ið þemës
traukti), malkø skaldyklæ. Tauragë,
tel. 8 676 57 000.
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.
Pigiai parduodame malkas
(berþinës, 3 m ilgio ir eglinës, kapotos). Tauragë, tel. 8 613 22 204.
Stiklainius (3 l talpos, uþsukami
metaliniais dangteliais). Tauragë,
tel. 8 685 51 965.

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

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

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
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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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Iðvalytà vasariniø kvieèiø, mieþiø,
aviþø sëklà. Galimas beicavimas.
170 Eur. Jurbarkas, tel. 8 699 01
181.

p a r d u o d a

Juodmargius verðelius. Tel. 8 605
19 665.

“Samsung Galaxy SII plius“ telefonà su dëþute. Maþai naudotas, puikiai veikiantis, 95 EUR. Tauragë,
tel. 8 698 02 670.

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

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.
Iðtiesiamà lovà (160 x 200 cm, geros
bûklës, maþai naudota). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.
Minkðtàjà dalá (fotelis, iðtaukiama
sofa-lova, ðviesiai rudos spalvos,
gera bûklë, 65 Eur), lovà („pusantragulë“, 210-140, ðviesiai rudos
spalvos, 65 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 38 610.
Minkðtà kampà (iðtaukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8 627
89 361.
Naudotus baldus (nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 656 38 991
Sekcijà (5 daliø), kuðetæ (viengulë,
pasididina á dvigulæ), spintà (3 durø,
su antresolëmis), kilimus, takus.
Tauragë, tel. 8 689 30 787, skambinti
po 17 val.
Sekcijà (pigiai). Tauragë, tel. 8 614
16 697.
Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë, tel.
8 652 59 512.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius
siûlus, pagalves (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

Kalnines puðis konteineriuose (3050 cm aukðèio, asugintos Lietuvoje,
5 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 88 209.
Karvæ (3 verðiø, atsives balandþio
mën.). Melþimo agregatà (latviðkas). Kultivatoriø prie T-40 ar
MTZ-50. Ðilalë, tel. 8 681 67 648.
Karvæ (dviejø verðiø, verðiuosis 08
mën.). Telyèià (10 mën.). Tauragë,
tel. 8 657 95 013.

Pintus krepðius ið vyteliø sodo
puoðimui. Tauragë, tel. 8 699 26 301.
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.

Karves (2 vnt.). Tauragë, tel. 8
675 33 517.
Karves (4 vnt., 920 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 639 74 709.

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

Karvæ (2 verðiø). Tauragë, tel. 8
613 92 981.

p e r k a

Karvæ (4 verðiø). Ðilalës r., tel. 8
694 64 426.
Karvæ (4 verðiø). Tel. 8 638 65 597.
Karvæ (5 verðiø, verðinga, verðiuosis
birþelio 17 d., 724 Eur). Jurbarko
r., tel. 8 616 09 447.
Karvæ (7 verðiø, stambi, ðvieþiapienë). Tauragë, tel. 8 675 87 057.
Karvæ (pieninga, 420 Eur).
Tauragë, tel. 8 648 07 954.
Karvæ (4 verðiø, verðiavosi vasario
20 d., 750 Eur). Telyèià (Angusø
veislës, 13 mën., 350 eur.). Tauragë,
tel.: 8 685 10 341, 8 650 46 163.
Karvæ (869 Eur/ 3 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 681 63 896.
Kiniðkas roþes (2 vnt.). Tauragë,
tel.: 8 636 09 611, 8 446 70 884.
Maistines bulves (didelës, skanios,
geros veislës). Tauragë, tel. 8 657
92 545.
Oþkytes (1 mën., kaina sutartinë).
Jurbarkai, tel.: 8 447 51 446, 8 656
26 744.

p a r d u o d a

Oro kompresoriø, diskiná ðlifuoklá (galàstuvas, 4,5 kW), rusiðkà
seifà (metalinis), katilà ,,Atrama“
(nenaudotas), nerûdijanèio plieno
lakðtus (3 vnt., plotis 1,5, storis 4
mm), fekaliná siurblá. Ðilutë, tel. 8
616 20 080.

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

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

Oþkytæ ir oþiukà (Zaneno veislës, 15 Eur). Pienà (1 l - 1 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 01 884.
Paðarines bulves ir morkas.
Tauragë, tel. 8 685 10 349.
Paðarinius runkelius (50 kg/ 3 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 10 739.

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

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

p e r k a
Pirksiu eglines ir pusines malkas
ràsteliais (14-20 cm, 3 m ilgio).
Tauragë, tel. 8 614 81 436.

p a r d u o d a
Akordeonà „Stradella“ (120 bosø,
11+ 5 registrø, raudonos sp., su
kietu dëklu, 220 Eur). Tauragë, tel.
8 681 95 659.
Dujinæ viryklæ su elektrine orkaite
(naudota, 30 Eur). Tauragë, tel. 8
612 11 779.
Dujø balionus (2 vnt., 1 tuðèias,
kitas su dujomis). Tauragë, tel. 8
614 16 697.
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671 32
145.
Namø kino sistemà „5.1 Samsung
85“, neðiojamàjá kompiuterá „Dell
110“, neðiojamàjá kompiuterá,
spalvota spausdintuvà. Jurbarkas,
tel. 8 614 96 117.
Ðaldymo dëþæ, pliusiná didelá ðaldytuvà (vokiðkas). Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
Ðaldytuvà „Snaigë“ (su atskira ðaldymo kamera, naudotas, 45 Eur).
Tauragë, tel. 8 612 11 779.

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

+Lietuviðkus mieþius „Aura“, tinka
sëklai (1 tona - 200 Eur), paðarui
(1 tona - 150 Eur). Tauragë, tel. 8
603 60 065.
+Mieþius ir kvietrugius. Skaudvilë,
tel. 8 629 39 112.
+Obelø, kriauðiø, slyvø, persikø, abrikosø, vyðniø sodinukus.
Tauragë, tel. 8 698 70 587.
+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.
7 metø kumelæ. Jurbarkas, tel. 8
604 77 094.
Arkliukà (poniø veislës) arba keièia
á þemaitukø veislës arkliukà, á karvæ.
Tauragë, tel. 8 614 98 246.

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

Belgø aviganiø ðuniukus (abu
tëvai su dokumentais, 170 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Buliukà (2 savaièiø, þalas). Tauragë,
tel. 8 686 92 218.
Bulves (maistines ir sëklines).
Tauragë, tel.: 8 636 00 128, 8 633
96 840.
Bulves (maistinës, 50 kg - 4 eur).
Jurbarko r., tel. 8 622 48 364.
Bulves (sëklines ir maistines).
Tauragë, tel. 8 693 00 263.
Dvi verðingas telyèias (abi verðiuosis
05 mën.). Taurage tel. 8 654 23 606.
Geros karvës juodmargæ verðingà
telyèià. Skaudvilë, tel. 8 603 10 646.

Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Medinius langus (nauji, 23 vnt.,
labai geros kokybës). Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.

Kauno Ðv. Pranciðkaus mokyklos moksleivio paþymëjimà, iðduotà Mëtos Adomaitytës vardu
Nr.1867195, reg. Nr. 1073, laikyti
negaliojanèiu.
Man 69 m. Esu naðlë, slegia vienatvë, nes anûkai jau turi savo
gyvenimus. Norëèiau susipaþinti
su ramaus bûdo tauragiðkiu pabendravimui (norëèiau, kad turëtø
automobilá). Iðnaudoti nenoriu,
atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 636
03 378.
Priimu gyventi senyvo amþiaus
vyriðká, turintá vairuotojo
paþymëjimà. Tel. 8 688 56 284.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti sodybà. Siûlyti ávairius variantus. Tel.
8 670 62 832.

p a r d u o d a

Medþio obliavimo stakles (maþai
naudotos, variklio galingumas
4 kW, 2800 aps./min., 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.

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

d o v a n o j a
Ðuniukà (haskiø veislës, 2 m.).
Tauragë, tel. 8 686 62 128.

p a r d u o d a
El. variklius ir dviraèius (vyriðkas
ir moteriðkas). Jurbarkas, tel. 8
603 22 265.
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.
Marmità, veþimëlá (3 daliø), sekcijà, video aparatûrà, spausdintuvà-kopijuoklá, siurblius ir indus.
Jurbarkas, tel. 8 652 40 128.
Medines dëþes obuoliams (plotis
40 cm, aukðtis 28 cm, ilgis 60 cm),
buitinius balionus. Jurbarkas, tel.
8 646 38 294.

p a r d u o d a

+Puðies ràstus (15 kub. m, 1 kub.
m - 58 Eur). Tauragë, tel. 8 656
32 861.
Akmenis (15 Eur/tona). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
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.
Betono maiðyklæ (trifazë). Tauragë,
tel. 8 600 83 236.
Blokus (1,5x6 m, 6 vnt.), ávairià
medienà, Gelgaudiðkio g-bos
raudonus blokelius (1,5 m, rentinys), akmenis. Jurbarkas, tel. 8
673 52 963.
Didelius lauko akmenis. Ðilalë, tel.
8 620 24 041.
Duris (geros bûklës, naudotos,
vidaus, 2 vnt., 203-97 cm, su staktomis ir spynomis), duris (ûkinio
pastato, geros bûklës, su staktomis,
197-114 cm), gelþbetoninæ originalià sàramà virð ûkinio pastato
durø (160-20 cm). Kiduliai, Ðakiø
r., tel. 8 671 40 599.
Eglines lentas (vieno pjovimo,
apie 2 kubai). Jurbarkas, tel. 8
620 57 009.

AUDI 100 (1990 m., benzinas, TA
iki 2015-12, 420 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 615 89 408.

Metalinius vamzdþius (diametras
63 mm, iðorë). Tauragë, tel. 8 685
51 965.

AUDI 80 (1991 m., 1,8 l, benzinas,
baltos sp., TA, draudimas, 320
Eur). Tauragë, tel. 8 646 30 436.

Metalinius vartus (4 m ploèio, 130
Eur). Tauragë, tel. 8 673 05 185.

CHEVROLET

Naudotà ðiferá (didieji lapai),
vokiðkas raudonas plytas. Tel. 8
685 49 155.
Naudotas ðamotines ir senovines
raudonas plytas (0,43 Eur/1 vnt.).
Tauragë, tel. 8 699 35 564.
Plytas (naudotos, skylëtos, geltonos sp., 300 vnt.). Tauragë, tel.
8 690 02 308.
Prekybiná namelá (2x4 m, metalinës langinës, apðiltintas, galima
naudoti kaip sargø namelá, 700
Eur), statybininkø vagonà (9x3 m,
po kapitalinio remonto, plastikiniai
langai, dengtas nauja profiliuota
skarda, galima gyventi). Tel. 8
672 37 454.

S formos vokiðkas naudotas molines èerpes, apie 110 kv. m). Tel.
8 652 75 009.

Buliø (350 kg, auginimui). Ðilalë,
tel. 8 650 72 017.

AUDI

AUDI 100 (1993 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë, mëlyna, 4/5, 352000 km, TA iki 201612, daug privalumø, draudimas, 1
450 Eur, naujas priekinis stiklas).
Tauragë, tel. 8 630 46 208.

Telyèià (verðiuosis birþelio mën.).
Tauragë, tel. 8 618 51 706.

p e r k a

Ðaligatvio plyteles (50x50). Siûlyti
geros bûklës. Jurbarkas, tel. 8 677
15 149.

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.

Ràstiná namà (8 x 12 m, ràstø storis
20 cm), pavësinæ, pirtelæ, supynes.
Tauragë, tel. 8 656 27 196.

Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus
(1,5 mën.). Jurbarkas, tel. 8 643
23 960.

p e r k a
El. variklá, 3-4 kW. Tauragë, tel. 8
627 91 769.

Mediná staliø darbastalá. Tel. 8 678
81 775.

Telyèià (verðinga, verðiuosis balandþio mën. pabaigoje). Tauragë,
tel. 8 684 56 144.

Aviþas ir aviþø peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.
Aviþinius ðiaudus rulonuose, apvilktuose plëvele. Jurbarkas, tel. 8 610
07 183.

Gyv. namo keramzitbetonio karkasà nusikelti (10x10 m, rûsio
sienos, perdanga, sienos, pertvaros
ir perdanga, 2 000 Eur), kompresoriø „Gigant“ (pramoninis, 1
500 Eur), kompresoriø (didelis,
garaþinis, su 200 l resiveriu, 450
Eur). Tel. 8 672 37 454.

PERKU SENAS RELIGINES
KNYGAS, MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS, APVALIUS
OVALIUS GINTARINIUS
KAROLIUS. Tel. 8 633 77 431.

Ðvieþiapienæ pirmaverðæ karvæ ir
verðingà telyèià (verðiuosis kovo 5
d.). Tel. 8 622 77 966.
Telyèaites auginimui. Tauragë, tel.
8 618 08 623.

11

Senovines raudonas plytas (didelës,
15 000 vnt.), marmurà (500 kv. m).
kaunas, tel. 8 699 99 395.
Skaldytus akmenis (graþûs, 1 tona 30 Eur). Imant didesná kieká galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 698 74 320.
Stambià, ilgà, metalinæ sijà, storà
metalo lakðtà. Tauragë, tel. 8 616
33 203.
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.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.

p a r d u o d a
CHEVROLET (2011 m., 1,4 l,
benzinas, 4 000 Eur). Ðakiai, tel.
8 620 65 524.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m. pirktas ið
salono, rida 74500, 4/5, benzinas,
vyðninë spalva, TA, 2 300). Tel. 8
620 94 986.
CITROEN XANTIA (1997 m., 1,9
l, dyzelinas, spalva pilka, TA iki
2016 01). Tauragë, tel. 8 637 82 410.

FORD
p a r d u o d a
FORD ESCORT (1994 m., 1,4 l,
benzinas, TA, 400 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 48 196.
FORD PUMA (1999 m., 1,7 l, benzinas, mëlynos sp. TA, iki 2016 m.,
draudimas, tvarkingas, 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 606 63 896.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ VOLGA 24 (rida 50 000
km); kempingus (4 vietø ir 3 vietø).
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.

HONDA
p a r d u o d a
HONDA CIVIC (1994 m., 1,5 l,
benzinas, automatinë pavarø dëþë,
TA, draudimas). Tauragë, tel. 8
614 54 908.

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.

OPEL
p a r d u o d a

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.

OPEL VECTRA (1998 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë, sedanas, juoda, 224000 km, TA iki
2015-08, 350 Eur). Tauragë, tel. 8
650 12 205.

El. obliø (medþio pjovimo staklës,
maþai naudotas, 4 kW, 2800 aps./
min., 160 Eur). Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.

OPEL VECTRA (2003 m., benzinas, dujos, 2,2 l, TA, draudimas,
klimato kontrolë, heèbekas, 4 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 602 63 413.
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PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 106 (1992 m., su TA,
tvarkingas, benzinas, 1,1 l, 400 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 48 196.
PEUGEOT 206 (2002 m., 1,9 l,
dyzelinas, TA, iki 2016 m., 850 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 14 374.
PEUGEOT 306 HDI (2000 m.,
dyzelinas, TA iki 2016-05, pusiau
odinës sëdynës, 4 durys, lieti ratai,
750 Eur). Jurbarkas, tel. 8 625
06 657.
PEUGEOT 406 (1996 m., 1,8 l,
benzinas, 16 voþtuvø, mechaninë
pav. dëþë, 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 47 496.

SEAT
p a r d u o d a

VW GOLF III (1995-02,dyz.,heèb
ekas,mechan.,66 kW,TA iki 201510,4/5 durys,150000 km rida,vyðninë
spalva,lieti ratai R14,yra antri lieti
ratai,pakeisti filtrai,tepalai,centrin
is,kablys,el. langai,vairo stiprintuvas,650 Eur +mokesèiai). Jurb.8673
41 771.
VW PASSAT (1991 m., 1,6 l, dyzelinas, TA iki 2017-03, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 622 43 172.

SEAT ALHAMBRA (1999 m., 1,9
TDI, 81 kW, mëlynas perlamutras,
veliûras, elektra, rida 190 000 km,
signalizacija, centrinis, el. langai,
1 999 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

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 Lt bakas, 750 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 642 96 708.

SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas
perlamutras, veliûras, elektra,
centrinis, signalizacija, ðildomos
sëdynës, 2 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

VW PASSAT (1998 m., 1,9 l, 81 kW,
karavanas, dyzelinas, TA, draudimas, sidabro sp., pakeisti tepalai,
dirþai, 1 250 Eur). Tauragë, tel. 8
644 47 346.

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.
SEAT ALHAMBRA (1999 m., 1,9
TDI, 81 kW, Lietuvoje neeksploatuotas, ið Vokietijos, 1900 Eur). Tel.
8 612 20 966.
SEAT LEON (2004 m., 1,9 l, TDi,
TA, tvarkingas, 6 mën. Lietuvoje, 2
050 Eur). Tauragë, tel. 8 683 50 300.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06 mën.,
1,8 t benzinas, sedanas, veliûras, el.
paketas, klimakontrolë, ðildomos
sëdynës, autopilotas, borto kompiuteris, ksenonas, lieti ratai, þalias
perl., orig. rida 99 000 km, serviso
knygos, TA, 4 100 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a

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.
VW PASSAT Combi Hidline (1999
m., 1,9 l, 81 kW, dyzelinas, sidabrinis
perl., elektra, centrinis, ðildomos
sëdynës, verstos odos salonas, signalizacija, juodas vidus, 1 899 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
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.
VW SHARAN (1999 m., 1,9 TDI,
81 kW, mëlynas perlamutras, klimatronikas, el. langai, centrinis,
signalizacija, 1 999 Eur).Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
VW SHARAN (1999 m., 1,9 l,
dyzelinas, 81 kW, privalumai, ið
Vokietijos, 1 600 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 690 51 570.

VW GOLF (1995 m., 1,6 l, benzinas, kablys, stoglangis, gera bûklë,
4 durys, TA iki 2016-11). Jurbarkas,
tel. 8 615 45 427.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

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

Kemperá „Mitsubishi L300“ (2,4 l,
dyzelinas, 3 vietos, 1 500 Eur). Tel.
8 672 37 454.

p e r k a
Perku lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Tel. 8 633 93 469.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus.
Gali bûti su defektais, nevaþiuojantys, dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame
visoje Lietuvoje. Atvaþiuojame
Jums patogiu laiku, sutvarkome
visus reikiamus dokumentus. Tel.
8 656 73 121.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis gali bûti
dauþtas (su defektu) arba visiðkai
tvarkingas. Gali bûti be techninës
apþiûros. Skambinkite bet kuriuo
metu. Tel. 8 622 25 997.
+ 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.
+Vaþiuojanèius automobilius, gali
bûti be TA, iki 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 653 11 297.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats. Atsiskaitau ið
karto. Tel. 8 653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia
TA, gali bûti su defektu, tinkamas
ardymui. Skubiai, iki 500 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
AUDI A6 1995 m. sëdynes, 40 Eur.
Tauragë, tel. 8 683 50 300.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

AUDI C4 AVANT (1992 m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininës
ir dyzelinës), AUDI A6 AVANT,
sedanas (2,5, 2,6, 2,8 l). Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
Dyzeliná FORD SIERRA ir FORD
SCORPION variklá; UAZ 469
këbulà; MB 123 greièio dëþæ.
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.
Ávairias lengvøjø automobiliø
padangas, akumuliatorius ir
sunkveþimiø Mercedes 17,5 ir
kitokius ratlankius. Jurbarkas, tel.
8 677 15 149.
Ávairiø markiø dëvëtø automobiliø
detalës. Jurbarkas, tel. 8 621 69 777.
Lietus ratlankius R15 su vasarinëm
geros bûklës padangomis (4 skyliø,
atstumas tarp skyliø – 115 mm, 180
Eur). Tauragë, tel. 8 674 37 380.
Naujus, supakuotus, ðoninio pajungimo 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 (195/65/R15, 205/55/R16,
215/70/R16C), lietus ratlankius
(R15, R16, tinka VW SHARAN,
SEAT ALHAMBRA, FORD
GALAXY, AUDI A6, C4, 5 skyliø), R16 skardinius (tinka VW
SHARAN, AUDI, ALHAMBRA),
SUBARU LEGACY (R15).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
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.

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.
Vasarines beveik naujas padangas
su diskais R14, 185x65, 60 Eur. Tel.
8 601 04 105.
VW SHARAN (1998 m., benzinas,
sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel.
8 652 06 558.

p e r k a
Perkame automobilius ardymui
(gali bûti dauþti, tik dyzeliniai, 300
Eur). Jurbarkas, tel. 8 621 69 777.

p a r d u o d a
Motociklà (125 kub. cm, 2008 m.,
ið Vokietijos), motorolerá (125 kub.
cm, 2000 m., su dokumentais, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8 690
51 570.
Motorolerá HONDA (su dokumentais, 200 Eur). Tauragë, tel. 8
652 41 212.
Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm., 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
Parduodame motorolerius, keturraèius, mopedus, motociklus.
Atliekame remontà. Turime daliø.
Ðakiai, tel. 8 685 77 756.

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

p a r d u o d a
Arklinio veþimo medinius ratus.
Tauragës r., tel. 8 606 02 024.
Bulviø kasamàjà (700 Eur), plûgà
OVERUM (3 korpusø, 1 000 Eur),
traktoriaus T-25 kabinà (520 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 654 82 813.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà, srutveþá, plûgà, ðienapjovæ, purkðtuvà, frezà, kultivatoriø,
T-25, MTZ-80. Jurbarko r., tel. 8
612 78 366.
Dalginæ ðienapjovæ (rusø g-bos),
kalvio darbo vienkinká, dvikinká
veþimà guminiais ratais. Arklinæ
grëbiamàjà. Tauragë, tel. 8 658
60 621.

Du BELARUS traktorius (vientiltis, su frontaliniu ir nauju
varikliu, parveþtas ið Danijos, kitas dvitiltis, plûgai 3 korpusø),
KVERNELAND linginæ apsaugà.
Ðilalë, tel. 8 606 89 055.
El. iðoriná 3 t galios prekiø pakrovimo liftà (aukðtis 8,5 m, 1 900 Eur).
Tauragë, tel. 8 610 89 961.
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.
Kultivatoriø 4 m ploèio (140 Eur),
vagotuvà 5 noragø (180 Eur),
tonines svarstykles (130 Eur), savadarbæ trifazæ sëjamàjà, 140 Eur.
Tauragë, tel. 8 603 79 661.
Kultivatoriø su voleliais, vokiðkà
vartomà plûgà (3 korpusø), priekabà medienà veþti, grûdø malûnà,
svarstykles, siurblá NÐ50, priekabos
hidrocilindrà. Jurbarkas, tel. 8 616
41 686.
Kultivatoriø su akëèiomis, ventiliatoriø grûdams dþiovinti. Tauragë,
tel. 8 685 51 965.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, suteikiame garantija, atliekame
jø remontà, galime pristatyti á
namus. Tauragë, tel. 8 638 82 704.
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.
Metalo pjovimo stakles (600 Eur),
el. talæ (1 tonos, 230 Eur), T-16
galinius ratlankius (2 vnt., po 35
Eur). Jurbarko r., tel. 8 676 97 485.
Motoblokà VARI su priedais
(HONDA GCV-160, 1 000 Eur).
Kaunas, tel. 8 636 60 941.
Plûgui FRAUGE, 4 naujas verstuves su kamporaiþiais. Tauragë,
tel. 8 694 54 543.
Priekabà (ràstams veþti), kauðà
kabinamà traktoriaus gale, girdyklà
(telpa 5 tonos, galvijams girdyti).
Tauragë, tel. 8 616 33 203.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji). Tel. 8
617 15 920.
Priekabà gyvuliams veþti (2 vietø,
vokiðka, gera bûklë, 1 200 Eur). Tel.
8 656 11 913.
Rinktuvà (lenkiðkas) , ðienapjovæ
(rusiðka), kultivatoriu (4 m), tràðø
barstytuvà, ràstø griebtuvà. Tel. 8
624 71 122.
SAVAEIGÆ ÐIENAPJOVÆ E302.
Tel. 8 657 9 810.
Ðienapjovæ „Rasa“. Jurbarkas, tel.
8 652 11 507.
Ðieno ðiaudø rinktuvà (èekoslovakø
gamybos), vandens cisternas (2,8 ir
3 kub. m). Tel. 8 617 44 713.

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

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
Darbui kadencijomis po Vakarø
Europà reikalingi patyræ vairuotojai. Darbas su autotraukiniais.
Reisai po Vakarø Europà, iðskyrus
UK. Vilnius, tel. +370 656 11 332.
Reikalingas autoveþio vairuotojas
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.
Reikalingas tolimøjø reisø vairuotojas marðrutu Lietuva-SkandinavijaLietuva. Laiku mokamas atlyginimas. Savaitgaliai namie. Jurbarkas,
tel. 8 615 44 567.
Esu baigusi socialinio darbo studijas. Galiu priþiûrëti senus þmones,
ligonius, vaikus. Turiu praktikos,
rekomendacijas. Tauragë, tel. 8
630 37 614.

29 m. vaikinas ieðko darbo statybose, gali dirbti pagalbiniu, atlikti
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 669
74 830.
29 m. vyras ieðko darbo. Gali dirbti
statybose pagalbiniu ar atlikti kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 630 58 114.
Ðieno-ðiaudø presà, ðieno vartytuvà, arklinæ grëbiamà ir arkliná
veþimà. Tauragë, tel. 8 630 40 481.
Ðieno ðiaudø pûstuvà su smulkintuvu (11 kW variklis), ðieno ðiaudø
stumdymo ðakes. Jurbarkas, tel. 8
662 35 299.
T 30–69 (2001 m., T-25, tik galingesnis, techniðkai tvarkingas, 4 500
Eur). Ðilalë, tel. 8 626 13 139.
T-16 (suremontuotas, TA iki 2016
m. balandþio mën., 1 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 635 08 906.
T-25 (be variklio, 1 500 Eur),
JUMZ (transporterinis, 1 400
Eur), T-16 (su krautuvu, 2 600
Eur, galima krautuvà pirkti atskirai), MTZ-82 UK (tvarkingas, su
didþiàja kabina, 8 100 Eur), rusiðkà
grûdø sëjamàjà dalimis (diskinæ ir
noraginæ).Tel. 8 691 42 740
Traktoriui DT-75 33 vikðrus (nauji,
12 Eur/vnt.). Tel. 8 686 93 410.
Traktorius dalimis (T-25, Jumz,
T-40AM, Fortschritt-330), traktorinæ 1 aðies priekabà (savadarbë,
250 Eur), rusiðkà diskinæ grûdø
sëjamàjà (700 Eur), volus (3 vnt.,
150 Eur). Tauragë, tel. 8 646 39 686.
Traktoriø MTZ-952 (1998 m., 2030
motovalandø, 7 600 Eur), ðienapjovæ (1,85 m plotis, diskinë, maþai
naudota, nupjauta su 10 ha, 600
Eur). Jurbarkas, tel. 8 699 93 096.
Traktoriø T-16 (su hidropakaba),
T-40 priekiná varomàjá tiltà. Tel. 8
613 34 236.
Traktoriø T-25 (1990 m., 2 800
Eur). Tauragë, tel. 8 656 86 150.
Traktoriø T-25 (2 700 Eur), mëðlo
kratytuvà (1 200 Eur), þemës frezà
(650 Eur), mëðlo þemiø krautuvà
(1 600 Eur), ðienapjovæ (diskinë
2,4 m, 1 500 Eur), grëblá-vartytuvà
(870 Eur). Jurbarkas, tel. 8 674
44 561.

Tràðø barstytuvà (0,5 tonos, dviejø
diskø, ðvedø gamybos, kaina sutartinë), traktoriaus MTZ-80 vaþiuoklës tarpiná korpusà. Jurbarkas, tel.
8 615 31 155.
Tràðø barstytuvà (1 t, dviejø diskø),
metalines talpyklas (2 vnt., po 200
l, kuro laikymui), purkðtuvà pasëliø
prieþiûrai (1 t, 12 m ploèio), trakt.
priekabos „obudà“ (8 skyliø),
radiatorius (2 vnt., ketaus, po 8
sekcijas). Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8
671 40 599.
Vaþiuoklæ RÞ-1,8 be cisternos.
Tauragë, tel. 8 618 51 706.

p e r k a
Metalinæ cisternà ant ratø
(vandeniui veþti), ðieno ðiaudø
rinktuvà (rusø gamybos), ðieno
ðiaudø presà (vokieèiø gamybos),
kombainà „Niva SK5M“ ir traktoriø T-150K. Tel. 8 613 98 986.
Reikalingas þmogus, galintis savo
technika pasëti 6 ha kukurûzø arba
iðnuomuoti kukurûzø sëjamàjà.
Ðilutë, tel. 8 657 84 542.

40 m. sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus. Jurbarko r., tel. 8
628 84 878.
40 m. vyras atlieka vidaus apdailos
darbus. Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.
53 m. moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti kapus. Tauragë, tel. 8
637 14 374.
Dirbantis vyras ieðko papildomo
darbo. Jurbarkas, tel. 8 604 21 596.
Moteris ieðko darbo nedideliame
ûkyje. Tel. 8 683 59 357.

+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85 630.
+Reikalingi pagalbiniai darbuotojai. Tauragë, tel. 8 618 00 004.
+UAB TETE-A-TETE kazino
loðimø automatø salonui Tauragëje
reikalinga administratorë. Tauragë,
tel. 8 686 58 007, el. p. ozgird@
gmai.com

+Atliekame miðko kirtimo ir
traukimo paslaugas. Tauragë, tel.
8 646 86 415.
+Gaminame montuojame kaminø
ádëklus nuo 23 Eur. Montuojame
pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kieto kuro katilais,
krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið Austriðko
akrilo) pagal technologijà „Vonia
vonioje“ tik per 2 val. Garantija
5 m . Ta r n a u j a 1 5 - 2 0 m e t ø .
Restauruojame ir prastai restauruotas vonias. MB “Voniø meistras” www.voniumeistras.lt. Tel. 8
684 20 151.

Moteris ieðko darbo uþ gyvenamàjá
plotà. Tauragë, tel. 8 677 79 563.

+Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjaunu medienà kliento namuose
(elektra, benzinas). Tauragë, tel. 8
639 92 661.

Mûrininkas apdailininkas, patyræs
meistras, ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 630 32 680.

+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.

Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai. Automobilis
su liftu. Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.

Mûrininkas, atliekantis ávairius
mûro darbus, ieðko darbo. Tel. 8
658 34 755.

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

Patyræs mûrininkas betonuotojas
greitai ir kokybiðkai atlieka mûro
pamatø liejimo, montavimo darbus.
Tauragë, tel. 8 631 46 292.

+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø krosneles ir kità
buitinæ technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë, M.
Valanèiaus g.18, tel.: 8 686 32 976,
8 446 55 899.

Montuojame ir dengiame visø tipø
stogus. Atliekame skardinimo darbus. Turime ilgametæ patirtá. Tel.
8 614 51 872.

Pensinio 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.

+Ámonë ieðko darbininkø arba
grupës þmoniø, sugebanèiø kokybiðkai atlikti fasado apdailos darbus. Daugiabuèiø namø renovacija.
Tauragëje ir Jurbarke. Tel. 8 615
13 612.

Vyras atlieka visa vidaus buto
apdailà. Tauragë, tel. 8 676 33 480.

Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto,
tapetuoja, deda laminuotas grindis,
atlieka kitus darbus. Tauragë, tel. 8
689 25 070.
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.
Kapø apdaila, trinkeliø klojimas,
paminklø taisymo paslaugos,
pamatø pylimas. Tauragë, tel. 8
615 46 870.
Pjaunu, kapoju ir sukraunu malkas.
Jurbarkas, tel. 8 653 45 997.

+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265, 8
616 08 020.
+Vidaus apdailos darbai: gipso
montavimas, glaistymas, daþymas,
plyteliø dëjimas, langø durø ástatymas, grindø dëjimas, dailylenèiø
kalimas ir kt. Tel. 8 600 15 371.
Atliekame skardinimo darbus.
Lietvamzdþiai, vëjalentës, kraigai,
pakalimai ir kita. Tel. 8 631 66 119.
BRANGIAI MOKAME! Perkame
miðkà iðsikirtimui arba su þeme.
Atsiskaitome ið karto. Tel. 8 646
44 279.
Dengiame stogus ið savo ir uþsakovo medþiagos. Atliekame visus
skardinimo darbus. Tel. 8 636 37
656.

REIKALINGI VAIRUOTOJAI - EKSPEDITORIAI
darbui su autovežiais Vakarų Europoje. CE kategorija. Patirtis
- privalumas.
REIKALINGAS AUTOŠALTKALVIS. Būtina darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Tauragė, Tel. +370 699 53362.

Nuomojame ðventines palapines,
paviljonus. Apðvietimas, grindys,
stalai, suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Pigiai veþame keleivius, siuntas,
automobilius Lietuva-AnglijaLietuva. Tauragë, tel. 8 601 22 060.
Pilame pamatus tvoroms, namams
(naudojam skydus) su savo ar
uþsakovo medþiagom. Taip pat
atliekame mûro ir stogo darbus.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Remontuoja traktorius Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 76 097.
Remontuoju ðaldytuvus.
Atvaþiuoju á namus. Suteikiu garantijà. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Santechniko, elektriko paslaugos.
Jurbarkas, tel. 8 657 57 961.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius iki 10 t. Yra kranas, kauðas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Stogø dengimas. Karkasiniø ûkiniø pastatø ir priestatø statymas.
Jurbarkas, tel. 8 628 52 537.
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
Nuo pat pirmadienio - daugybė pasiūlymų ar
prašymų. Turėsite
gerai pasukti galvą, kaip čia
padaryti, kad nenuskriausdamas
kitų galėtumėte apginti savo interesus. Antradienį ir trečiadienį
bus norinčių išbandyti jūsų
nervų stiprumą - nepasiduokite
provokacijoms. Ketvirtadienį
derėtų baigti anksčiau pradėtus
darbus, o penktadienis - gera
diena kurti ateities planus.
Seksis viskas, ką pradėsite šį
savaitgalį.
Iki šiol ignoruotos problemos nuo
šio pirmadienio
ims badyti akis teks susiimti ir ieškoti sprendimo. Sprendimą tikrai rasite,
jei nebijosite eksperimentuoti.
Antradienį galbūt netikėtai
išvyksite į kelionę darbo reikalais, kuri bus visapusiškai naudinga. Antroje savaitės pusėje
nieko ypatinga nevyks - norėsis
daugiau poilsio, bendravimo su

ateinanèiai savaitei (04-13 - 04-19)

namiškiai ir draugais. Savaitgalį
laukia maloni staigmena.

draugų, nepamirškite jiems už
tai padėkoti.

Savaitė prasidės
netikėtumais, nesusipratimais - greit
pamiršite savaitgalio džiaugsmus ir visa galva pasinersite į audringų įvykių sūkurį. Stenkitės išlikti šaltakraujiški,
kuo daugiau bendraukite darbo
reikalais, megzkite kontaktus,
ieškokite bendraminčių ar rėmėjų. Svarbius reikalus sutvarkykite iki penktadienio - savaitės
pabaigoje trūks kūrybingumo,
gali sušlubuoti sveikata.

Fortūna jums šypsosis beveik visą
savaitę, tad pasistenkite visą dėmesį
skirti svarbiausiems dalykams,
negaiškite laiko smulkmenoms.
Pirmoje savaitės pusėje su viršininkais bendraukite kuo mažiau:
jūs nesusilaikysite nuo kritikos,
o jie gali sugalvoti patikrinti
jūsų darbo kokybę. Nuo ketvirtadienio aplinkybės darbe
ims klostytis akivaizdžiai jums
naudinga linkme, tad nedelskite
tuo pasinaudoti. Penktadienis ir
savaitgalis - daugelio svajonių
išsipildymo metas.

Pirmadienį jums
ne kartą teks rinktis
ir staigiai apsispręsti - patartina vadovautis intuicija, patarimo prašyti
tik itin kompetentingų kolegų.
Nuo trečiadienio - palankus metas finansiniams sumanymams,
profesiniam kilimui. Sugebėkite
paskirstyti jėgas ir laiką, suvokite savo prioritetus. Savaitgalį
tikėkite paramos ir palaikymo iš

Įtampa ir darbų
gausa pirmoje savaitės pusėje jus
gerokai išsekins,
tačiau finansinės perspektyvos
taps akivaizdžiai geresnės. Anksčiau įgytos žinios bus sudėliotos
į sklandžią sistemą. Nuo ketvirtadienio imkite planuoti, kaip

smagiai ir turiningai pailsėti.
Savaitgalį pats laikas ištesėti
seną pažadą, kam iki šiol neturėjote galimybių.
Šią savaitę gali
sulaukti pasiūlymo
dėl darbo užsienyje, gal net ilgam.
Apsvarstykite visus „už“ ir
„prieš“. Jei nesnausite, pirmomis savaitės dienomis patrauksite svarbių žmonių dėmesį. Tai
gali atsiliepti ateities karjerai.
Savaitės viduryje sulauksite
apdovanojimo už senus gerus
darbus, kuriuos jau būsite beveik pamiršęs. Antroje savaitės
pusėje pasistenkite arčiau susipažinti su seniai jus dominančiu
asmeniu - galimas jaudinantis ir
romantiškas ryšys.
Būsite užverstas
darbais nuo pat pirmadienio - atokvėpio nė nesitikėkite
iki pat penktadienio. Antradienį
ir trečiadienį galimi sunkumai
tvarkant reikalus valstybinėse
įstaigose. Laikykitės tiek rašytų, tiek nerašytų taisyklių bei
subordinacijos, tada turėtumėte

apginti savo interesus. Sėkmės
galite tikėtis antradienį ir šeštadienį, o pirmadienį, trečiadienį
ir penktadienį turėtumėte būti
ypač atsargus.
Laukia gana sunki savaitė. Tiek dalykiniai partneriai,
tiek sutuoktinis ar
kiti šeimos nariai bus užsispyrę
ir nesukalbami. Kreditoriai
gali ultimatyviai pareikalauti
grąžinti skolą, o jūsų paties
skolininkai kaip tyčia bus nepasiekiami. Gali tekti gerokai
susiveržti diržą. Pačios kritiškiausios dienos - ketvirtadienis ir penktadienis. Savaitgalį
skirkite pasyviam poilsiui,
pasistenkite gerai išsimiegoti.
Pačius svarbiuosius reikalus pasistenkite susitvarkyti pirmadienį,
vėliausiai - antradienį. Vėliau
sėkmės tikėtis galite tik itin
aktyviai ir apdairiai veikdamas,
o aplinkinių pagalbos apskritai neverta laukti. Trečiadienį
žvaigždės netikėtai gali padovanoti jums šansą išsitaisyti seną
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apmaudžią klaidą. Visą savaitę
venkite alkoholio ir avantiūrų.
Kelionė savaitgalį bus smagi ir
sėkminga.
Stabili ir harmoninga savaitė. Turėtumėte rasti laiko
ir darbui, ir poilsiui.
Jūsų idėjas supras ir palaikys,
tai jums padės kibti į darbus
su dar didesniu entuziazmu.
Būkite atsargesnis sudarinėdamas sandėrius, ypač su naujais
partneriais. Net pačios menkiausios smulkmenos gali pasirodyti
svarbios. Sėkmingiausios dienos
- pirmadienis ir ketvirtadienis.
Savaitės pradžioje intuityvūs
sprendimai bus patys teisingiausi. Radęs optimalią išeitį
iš sunkios padėties,
įgysite ar sutvirtinsite savo autoritetą. Ketvirtadienis - planų
ir svajonių diena, o štai penktadienį jau kalkite geležį, kol
karšta - jūsų aktyvūs veiksmai
visiškai pasiteisins. Savaitgalį
nesivelkite į diskusijas šeimoje
- juk vis viena jūsų balsas bus
lemiamas.

JUOKAI

13. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Išbėrimas. Golfas. Kvapas. Oazė. Raganius. Mulkiai. Ore. Ksi. Mi. Sargai. Piltuvas. Sprandinės. Toks. Šiapus. Be. Ra. Ak. Sa. Amulet. Irigatorius. Maki. Jara. Oda. Aukos.
As. Skraiduolis. Ė.
Horizontaliai: Mikrosporija. Švara. Karas. Bageris. Ir. Šėpa. Agas. Rankas. Ka. Misisipė.
Tor. Ui. Soda. “Mars”. Pašarai. Mini. Milda. Ušu. VGTU. Tipas. Unum. Al. Klok. Vėsumui.
Failas. Laks. Vaza. Beko. Seil. Metisė.
Pažymėtuose langeliuose: Riboto poreikio vaistai
Laimėtojas: Jurgita Bartkutė.
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.

15. 48 m. vyras susipaþintø su moterimi
rimtam bendravimui.
Tauragës apskritis.

Chemijos pamoka, mokytoja
klausia vaikų:
- Maryte, kokios spalvos tirpalą
gavai?
- Raudoną.
- Šaunuolė - 10.
- Onyte?
- Mėlyną.
- Na, nieko.. 8 .. Petriuk?
- Juodą!
- Petriuk - 2, klasė - gult!!!
******
Mano mergina kaip mobilusis
telefonas.
- Ji tokia maža, šiuolaikinė ir
komunikabili?
- Ne. Kai sąskaitoje baigiasi
pinigai, ji su manim nesikalba.
*****
Ankstus rytas. Studentas atsibunda po vakarykščių išgertuvių.
Galvą skauda, sunku... Staiga
prisimena, kad vėluoja į egzaminą.
Greit apsirengia, visas pagiringas
nusigauna iki Universiteto... Nueina į auditoriją... Paima bilietą...
Pabando spręsti... Supranta, kad
nieko nesigauna... Ima žvalgytis,
paprašo „špargalkių“... Pasiklausia to, pasiklausia ano... Ateina
egzamino pabaiga, studentas eina
pas dėstytoją.. Priduoda darbą...
Dėstytojas greitosiomis pažiūri
ir sako:
- Gerai, parašyta nekaip, bet
5 įrašysiu. Duok atsiskaitymų
knygelę.
Studentas paduoda. Dėstytojas į
ją pažvelgia ir sako:
- Na, daug esu matęs... Bet kad
antrakursis fizikas ateitų į ketvir-

takursių medikų egzaminą... To
dar nemačiau...
*****
Sėdi naujasis rusas paauksuotoje
valtyje: auksinė meškerė, auksinis
kibiriukas. Pagavo auksinę žuvelę,
o toji ir sako:
- Paleisk mane, gerasis žmogau.
Rusas ėmė ir paleido. Iškišo
žuvelė galvą iš vandens ir sako:
- O kaip su trim norais bus?
Rusas:
- Gerai, sakyk.
*****
Eina leitenantas per kareivines.
Mato - kareivis valgo arbūzą, o
sėklytes gražiai išrenka ir deda
ant popieriaus. Leitenantas labai
nustemba ir klausia:
- Eilini, o ką čia darote? Kodėl
jūs tas sėklytes renkate?
- Renku pardavimui, tamsta!
Jos labai intelektą didina, smegenims sveika! Pardavinėsiu jas po
penkis litus!
- Hmmm... Tikrai? Gerai, parduok ir man vieną, reikia išbandyti...
Kareivėlis parduoda karininkui
sėklyte, karininkas nueina į šalį,
sukramto vieną arbūzo sėklą, kažką pamąsto ir grįžta atgal:
- Eilini! Betgi aš už tuos penkis
litus galėjau visą arbūzą nusipirkti, su visa krūva sėklų!
- Tikrai taip tamsta, matote, jau
sėklytes veikia!
- Hmmm... Na jo... Hmmm...
Žinai ką, parduok man dar kokias
dešimt sėklyčių?
*****

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
BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre
VYTAUTO ŠIŠKAUSKO KONCERTAS.
BALANDŽIO 14 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre klasikinės muzikos koncertas „Žydinčioj girioj vėl ieškau tavęs“.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
BALANDŽIO 10 D. 16 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Patrepsynė 2015“.
BALANDŽIO 12 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
vakaronė. Groja „Miestas“.
BALANDŽIO 14 D. 15 VAL. Šiaulių kultūros centre
susitikimas su gydytoju natūropatu Tomu Vilūnu.
BALANDŽIO 14 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
spektaklis „Nepaleisk manęs“.
BALANDŽIO 15 D. 13 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Čičinskas“ — Kelmės mažojo teatro spektaklis.
BALANDŽIO 15 D. 13.30 VAL. Šiaulių kultūros centre
parodos „Atverkime darbų skrynią“ pristatymas.
BALANDŽIO 15 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
koncertas Europos kultūros dienai.
BALANDŽIO 16 D. 13 ir 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
spektaklis „Linksmoji Einšteino laboratorija“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
BALANDŽIO 11 D. 15 VAL. Kėdainių kultūros centre
regioninė humoro šventė „Juokis 2015“.
BALANDŽIO 12 D. 14 VAL. Kėdainių kultūros centre
meditacija pagal Sahadža joga.
BALANDŽIO 15 D. 17.30 VAL. Kėdainių kultūros centre
Kėdainių rajono savivaldybės konkurso „Kultūros versmė“
apdovanojimai. Iljos Aksionovo koncertas.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
BALANDŽIO 11 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
lėlių vaidinimas kūdikiams „Labas, mažyli“ (rež. Karolina
Jurkštaitė). Kūdikiams nuo 6 mėn.
BALANDŽIO 12 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių
vaidinimas “Raudonkepuraitė” (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
Vaikams nuo 3 m.
PALANGOJE
BALANDŽIO 10 D. 19 VAL. Gunhild Carling koncertas.
Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
BALANDŽIO 15 D. Kultūros diena. Palangos centrinė
miesto aikštė.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Lukšių pieninei“ Belvederio sūrine
elektrikas tel.8 686 65 791, UAB „Giedveta“ pardavėjaskasininkas tel. 8 647 29 441, UAB „Medžio projektas“
staklininko padėjėjas tel. 8 647 42 210, UAB „Gelvybė“
degalinės operatorius el. paštu gelvybe@takas.lt, UAB
„Jurbarko komunalininkas“ statybos inžinierius (-ė),
tel. 8 611 49 486, UAB „Manvesta“ Vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“
betono gaminių formuotojas, vadybininkas, suvirintojas,
elektrikas tel. 8 699 57 396, „A.Žilinskio ir ko“ UAB
tiekimo vadybininkas el. paštu ligita.m@zilinskis.com.

Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: I.Aljošienės prekybinė komercinė firma
„AGAVA“ pardavėjas tel. 8 687 81 636, UAB „Raimex“
plataus profilio statybininkas 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, ekskavatoriaus mašinistas, sunkvežimio
vairuotojas tel. 8 699 15 486, Zenono Auškalnio įmonei
kepėjas tel. 8 615 62 728, UAB „Norfos Mažmena“ prekybos salės darbuotojas tel. 8 527 00 046, UAB „Natanga
ir Rovisa“ skerdikas tel. 8 449 52 765, UAB „Basanova“
statybvietės darbų meistras, apdailininkas tel. 8 674 18
464, V. Į. PAJŪRIO AMBULATORIJA buhalteris tel. 8
682 51 463, UAB „TNS LT“ apklausų atlikėjas tel. 8 655
06 406, UAB „Danrima“ siuvėjas tel. 8 699 95 593, UAB
„Pasaulio Bamba“ automobilio vairuotojas tel. 8 699 52
100, UAB „Dolmeksa“ pardavėjas kasininkas tel. 8 662
29 424, Ūkininko ūkis plataus profilio statybininkas tel. 8
628 98 800, UAB „Biuro“ viešosios nuomonės apklausos
statistikas tel. 8 46 246 648.

Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Ramonas“ siuvėjos baldų apmušalų
siuvimui tel. 370 657 84 878, UAB „Bacas“ boulingo
takelių operatorius, ūkvedys tel. 370 650 12 992, UAB
„Brolenta“ gaterininkas, autokrautuvo vairuotojas tel.
370 615 58 623, Viliui Bartkevičiui vykdančiam individualią veiklą pardavėjas darbui kosmetikos ir valymo
prekių parduotuvėje el. p. logisteralt@gmail.com, UAB
„Pajūrio sauga“ darbų saugos specialistas – pardavimo
vadybininkas el. p. info@pajuriosauga.lt, UAB „Mozita“
kokybės kontrolierius, Konstruktorius- projektuotojas
el.p. info@benera.lt, UAB „Bonsa“ tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai tel. 370
676 35 666, UAB „Tausauga“ elektromonteris tel. 370
614 98 492, UAB „Vikasida“ pardavimo vadybininkas
(Komandiruotės į Prancūziją. Būtina mokėti prancūzų
kalbą) tel. 370 699 82 110, UAB Klasmann-Deilmann
Laukėsa traktorininkai tel. 370 614 98 830, UAB „Vyto
baldai“ stalius baldžius medinių baldų gamybai tel. 370
644 22 255, UAB „Kauno apdaila“, vykdančiai darbus
Lauksargių seniūnijoje apdailininkai, plytelių klojėjas
tel. 370 620 32 413, UAB „Argus“ apsaugos darbuotojas
(Pagėgiuose) UAB „Eltaurada“ elektrikai ( aukštalipiai),
UAB „Rainių statyba“ pastatų apšiltintojai tel. 6 618 14
140, IĮ „Jurtoma“ padangų montuotojas tel. 370 685
04 377, UAB „Tet-a-tet“ kazino administratorius el. p.
giedrius@tatkazino.lt, Lietuvos kariuomenės Logistikos
valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybai virėjas, virtuvės
darbininkas tel. 370 5 2113 834, UAB „Aletritas“ virėjas
tel. 370 654 46 191, UAB „Makveža“ pardavėjas konsultantas el. p. info26@mokivezi.lt UAB „Iksfera“
autovežio vairuotojas tel. 370 685 19 862, UAB „Tvoros“
kalvis tel. 370 687 45 993, UAB „Senasis Medvėgalis“
barmenas - padavėjas, virėjas tel. 370 698 47 174, UAB
„Alantas“ pardavimų vadovas el.p. info@alantas.lt, AB
„VILKYŠKIŲ PIENINĖ” suvirintojas, 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.

KAUNE
BALANDŽIO 12 D. 13 VAL. Vaikų Velykėlės prie Kauno
pilies.
BALANDŽIO 12 D. 13 VAL. Koncertas „Alleluja“ Kauno
šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14 A).
BALANDŽIO 14 D. 12 VAL. Tarptautinė Mokinių mokomųjų bendrovių konkursas-mugė Žalgirio arenoje (Karaliaus
Mindaugo pr. 50).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI BALANDŽIO 15 D. Radviliškio kultūros centre paroda
apie Lietuvos pinigų istorija „Atsisveikinant su litu“.
BALANDŽIO 10 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre
Ingos Valinskienės ir grupės „Alibi“ koncertas.
BALANDŽIO 12 D. 15 VAL. Radviliškio kultūros centre
cirko šou 3 D iš Ukrainos „Antigravitacija“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
BALANDŽIO 15 D. 18 VAL. Raseinių kultūros centre
Vytauto Šiškausko koncertas.
JURBARKE IR RAJONE
BALANDŽIO 10 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre
liaudiškų šokių studijai „NEMUNĖLIS“ 25.
BALANDŽIO 11 D. 16 VAL. Jurbarko kultūros centre
tarptautinis vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „LINKSMINKIMOS“.
BALANDŽIO 11 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.
BALANDŽIO 13 D. 19 VAL. Jurbarko kultūros centre Ingos
Jankauskaitės koncertas.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
BALANDŽIO 11 D. 13 VAL. Šakių kultūros centre ŽEMAITIJOS REGIONO DIENA ŠAKIUOSE „ŽEMAITĒ
KĖITĖ Y!“
BALANDŽIO 14 D. 10 VAL. Šakių kultūros centre kino
filmas „Gustavo nuotykiai“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 10 D. 15 VAL. Adakavo bibliotekoje Atvelykiui skirta popietė vaikams „Riedėk, marguti“.
BALANDŽIO 10 D. 19.30 VAL. Dauglaukio kultūros
namuose Vakaronė „Margos Velykos“.

Jungtinėje Karalystėje reikalingi siuvėjai, sandėlio
darbuotojai/pakuotojai, antklodžių siuvėjai, audinio
taisytojai/adytojai, komandos vadovas.
Maltoje reikalingi autobusų vairuotojai, vyresnysis
programinės įrangos kūrėjas.
Ispanijoje reikalingi fleksografinės spaudos operatoriai.
Estijoje reikalingi vyrų kirpėjai.
Graikijoje reikalingi kūrybiniai darbuotojai, dainininkai, šokėjai ir sporto treneriai.
Airijoje reikalingi mėsininkai-iškaulintojai.
Vokietijoje reikalingi virėjai, restorano darbuotojai.

Darbo biržos (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, kambarinė, buhalteris,
kepėjas, kokybės kontrolierius, degalinės operatorius,
krano operatorius, kranininkas, tinkuotojas apdailininkas, miškų ūkio darbininkas, medinių baldų lakuotojas,
melžėjas(-a), pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas, prekybos salės darbuotojas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], buhalteris apskaitininkas,
sandėlininkas, žuvies perdirbimo įrenginių operatorius,
traktorininkas, virėjas(-a), barmenas padavėjas.

Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apklausų atlikėjas, apsaugos
darbuotojas (-a), autobuso vairuotojas, autoelektrikas,
automechanikas, dailidė, dainavimo mokytojas(-a),
elektrikas, elektromontuotojas, floristas, laborantas (-ė),
mechanikas, medienos apdirbimo staklių staklininkas,
medienos keturpusių obliavimo staklių operatorius,
medžio dirbinių rūšiuotojas, mini krautuvo vairuotojas,
miškų ūkio darbininkas, organizatorius, padavėjas, pamainos meistras, pardavėjas (-a), pardavėjas kasininkas,
pardavėjas konsultantas (-ė), parduotuvės vedėjas (-a),
pirkimo - pardavimo vadybininkas (-ė), pradinių klasių
mokytojas, siuvėjas(-a), socialinis pedagogas, statinio
statybos vadovas, statybos darbų vadovas, stuburo ligų
gydymo specialistas (-ė), suvirintojas, svarstyklių operatorius, šaltkalvis suvirintojas, šaltkalvis-santechnikas,
šiltnamių statybininkas, tarptautinio krovinių vežimo
transp. pr. vairuotojas, technikas (-ė) (bendrieji darbai),
technologas metalo apdirbimui, tekintojas, terminalo
technikos specialistas, ūkio darbininkas, vadybininkas,
vadybininkas administratorius, vadybininkas-pardavėjas,
vaikų prižiūrėtojas (-a), vairuotojas, vairuotojas-ekspeditorius, valytojas, vamzdynų montuotojas, virėjas,
virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris.

Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas (vaikšant į namus) UAB
„Amber team“, apsaugos darbuotojas Uždaroji akcinė
bendrovė „Sankcija“ baldų pramonės darbininkas UAB
¯„FLEMING BALDAI“ nekilnojamojo turto pardavimo
vadybininkas(ė), Įmonės pavadinimas neskelbiamas operatorius - elektrikas šakių raj., UAB „AGROKONCERNO GRŪDAI“ padavėjas, UAB „GELGAUDUKĖ“
pardavėjas - kasininkas, UAB „GULBELĖ“ plataus
profilio statybininkas UAB „VITREMSTA“.

Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius, administratorius sekretorius, agentūros vadovas,
apdailininkas, apdailos mūrininkas, apipavidalintojas,
apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas], autobuso
vairuotojas, automatikos inžinierius, automobilinės
cisternos vairuotojas, automobilinio krano operatorius,
automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių stiklų
plovėjas (rankomis), automobilių šaltkalvis, automobilių
techninės priežiūros centro užsakymų darbuotojas, baldų

BALANDŽIO 11 D. 12 VAL. Mažonų kultūros namuose
Atvelykio ir gandrų sutiktuvių šventė „Su paukščiais, su
saule...“
BALANDŽIO 11 D. 14 VAL. Kęsčių kultūros namuose
popietė „Mažosios Velykėlės“.
BALANDŽIO 12 D. 12 VAL. Dauglaukio kultūros
namuose popietė „Velykų džiaugsmą į kiekvieną širdį“.
BALANDŽIO 12 D. 12 VAL. pušyne prie Skaudvilės
kultūros namų Atvelykio popietė „Čiū čiū čiū- džiaukis
margučiu“
BALANDŽIO 12 D. 13.45 VAL. Žygaičių universaliame
daugiafunkciame centre Atvelykio šventė vaikams ir tėveliams „Mažosios Velykėlės, riedėk, marguti“.
BALANDŽIO 12 D. 14 VAL. Norkaičių tradicinių amatų
ir etnokultūros centre Atvelykio šventė vaikams ir jaunimui
„Rid, rid, rid margi margučiai“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 10 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre
Ukrainiečių magijos šou.
BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre Kino
filmas „Drakono lizdas“.
BALANDŽIO 11 D. 19.30 VAL. Šilalės kultūros centre
video filmas „Ei, Džiuljeta“.
BALANDŽIO 14 D. 13 VAL. Šilalės kultūros centre
Drakoniuko teatro spektaklis „Kurmio Zigmo kelionė
per pasaulį“.
BALANDŽIO 15 D. 19.30 VAL. Šilalės kultūros centre
Kino filmas „Jėzus“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 10 D. 13 VAL. Marijampolės kultūros
centre Jurgelis Meistrelis- tradicinės moksleivių ir mokytojų
parodos pristatymas II aukštas.
BALANDŽIO 10 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre Lietuvos balso turas “Galingas balsas”.
BALANDŽIO 11 D. 12 VAL. Marijampolės dramos teatre
KALIAUSĖS SAPNAS.
BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros
centre Flamenko šokio spektaklis “KARMEN : jei Dievas
butų moteris”
BALANDŽIO 14 D. 19 VAL. Marijampolės kultūros
centre Ingos Jankauskaitės gyvo garso koncertas.

apmušėjas, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas,
bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, bibliotekininkas, buhalteris, buhalteris
apskaitininkas, chemijos inžinierius, darbų saugos
organizatorius, darbų vadovas, degalinės operatorius,
draudimo agentas [vadybininkas], ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
elektromonteris, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, elektroninės įrangos montuotojas, elektrotechnikas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos meistras,
geodezijos inžinierius, gestų kalbos vertėjas, gydytojo
odontologo padėjėjas, grafikos dizaineris, greitojo maisto
ruošimo darbuotojas, indų plovėjas (rankomis), izoliuotojas, kambarinė, kartoninių gaminių gamybos mašinų
operatorius, kepėjas, kepėjo padėjėjas, kiemsargis, kineziterapeutas, kirpėjas, kompiuterinių žaidimų programų
kūrėjas, koncertmeisteris, konditeris, konferencijų ir
renginių organizatorius, krano operatorius, kranininkas,
krovikas, laivo vamzdynininkas, lengvųjų automobilių
konstruktorius, logistikos specialistas [vadybininkas],
logopedas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
medienos apdirbimo staklių operatorius, mėsininkas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apželdinimo
darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, oro
kondicionavimo įrangos mechanikas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas,
pakuotojas, pardavėjas, pardavėjas internetu, pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, pastatų dažytojas, pastatų
remontininkas aukštybininkas, pastatų statybos darbų
meistras, plataus profilio statybininkas, plytų mūrininkas,
prekių grupės vadybininkas, prekybos salės darbuotojas, produkto vadybininkas, programuotojas, projekto
vadovas, projektuotojas konstruktorius, psichologas,
remonto meistras, restorano virėjas, rinkimų komisijos
narys, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių
montuotojas, sekretorius, siuvėjas, skalbėjas (rankomis),
socialinis darbuotojas, stalius dailidė, statinių priežiūros
darbininkas, statybos inžinierius, statybos projekto
vadovas, stiklo apdirbėjas, stogdengys, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, šaldymo įrenginių technikas,
šaltkalvis, šaltkalvis elektrikas, šaltkalvis surinkėjas,
šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas, tinkuotojas
apdailininkas, traktorininkas, turizmo vadybininkas, turto
vertintojas, užsakymų priėmėjas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis), vamzdyno montuotojas, vamzdžių klojėjas, viešbučio administratorius,
viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas, virėjo
padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), virtuvės darbininkas,
vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis inžinierius.

Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.
ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apklausų atlikėjas, gyvulių
šėrikas, izoliuotojas, laivų statybos technikas, nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis darbininkas, pardavimo
vadybininkas, plataus profilio statybininkas, stalius,
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, viešosios nuomonės apklausos
statistikas, žuvies išpjovų ruošėjas.

Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automobilių šaltkalvis, elektromonteris, gamybos inžinierius, gydytojas
odontologas, maisto produktų ir gėrimų technologas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, šaltkalvis.

Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441)
78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, plytų mūrininkas.

Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

2014 m. BALANDIS
10 d. penktadienis 18 val.
Nikolajus Leskovas LEDI MAKBET IŠ MCENSKO APSKRITIES. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius Raimundas
Banionis.
Bilietai: 8.69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida - 4,34
€ (15 Lt).
11 d. šeštadienis 18 val.
PREMJERA. Tenesis Viljamsas GEISMŲ TRAMVAJUS.
Dviejų dalių drama. Režisierius Algirdas Latėnas.
Bilietai: 11.58 € (40Lt), 8.69 € (30Lt)
12 d. sekmadienis 12 val.
PREMJERA. Daiva Čepauskaitė KAŠTONĖ. Vienos dalies
spektaklis visai šeimai pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“.
Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: Suaugusiems - 4,34 € (15 Lt), vaikams - 2,90 €
(10 Lt)
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 17 d., penktadienis, 18 val.
„Iš orkestro lobyno“ Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
Meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas.
Bilietai – 8,69 Eur (30 Lt), 14,48 Eur (50 Lt).
Balandžio 18 d., šeštadienis, 18 val.
„Tobulos kūrybos triumfas“ Orkestras „Kremerata Baltica“
Meno vadovas ir solistas Gidon Kremer (smuikas, Latvija)
Jonas Mekas, Maxim Kantor (vaizdo projekcija)
Bilietai –20,27 Eur (70 Lt), 28,96 Eur (100 Lt)
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Balandžio 11 d. 18 val. GASTROLĖS Panevėžyje!
K.Dragunskaja „Lunačiarskio lunaparkas“, 1-os dalies spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Panevėžio teatras „Menas“.
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 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).
15 d., trečiadienis, 18.30 val.
Karl Jenkins „Ginkluotas žmogus: mišios už taiką“. Koncertas.
Iki balandžio 1 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79
€ (20 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. BALANDIS
10 D. 18 VAL. Muzikinis vakaras „Viskas apie juos“.
11 D. 10-19 VAL. Gydytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai.s
13 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Testosteronas“.
Bilieto kaina 9; 12; 15; 17 Eur
15 D. 9 VAL. Pasaulio Kultūros ir Taiko diena. Iškilmingas
Taikos vėliavos pakėlimas prie Tauragės kultūros rūmų
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DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje - 8 652 65040. Ðilutëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000, Tauragëje - 8 685 00029.

Operacija padedanti išvengti aklumo
Katarakta (akies lęšiuko sudrumstėjimas) – viena dažniausių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje. Nors ligos
išsivystymą gali įtakoti aplinkos veiksniai, sisteminės ligos,
lęšiuko fizinės savybės, žalingi gyvenimo įpročiai, paveldimumas, tačiau pagrindinis kataraktos rizikos faktorius yra
amžius. Bėgant metams lęšiukas storėja, formuojasi nauji
žieviniai sluoksniai, kinta lęšiuko baltymų cheminė struktūra, todėl mažėja lęšiuko skaidrumas, regėjimas silpsta.
Regėjimui palaipsniui silpstant, daiktai tampa neryškūs,
matomi kaip pro rūką. Sergančiajam dvejinasi akyse, atsiKuo anksčiau atliekama kataraktos operaranda jautrumas šviesai, blizgesiui, spalvos tampa blankios, cija, tuo geresni pooperaciniai rezultatai ir
mažesnė komplikacijų rizika.
išplaukusios, viskas tarsi „paskęsta“ rūke. Kataraktai vystantis regėjimas sumažėja iki šviesos jutimo, kol galiausiai visiškai išnyksta.
Atlikus operaciją regėjimą galima sugrąžinti.
Kataraktos operacija – vienintelis efektyvus šios ligos gydymo būdas. Daugeliu atvejų kataraktos
operacijos atliekamos netaikant bendrosios anestezijos, o vietiškai, vaistų pagalba nujautrinant akį.
Todėl operacijos metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo. Akių chirurgijos
centre naudojant modernią oftalmologinę chirurginę įrangą akyje padaromas mikro pjūvis, kuris itin
mažai traumuoja akį. Per jį specialiu ultragarsiniu aparatu – fakoemulsifikatoriumi, susmulkinamas bei
pašalinamas drumstas lęšiukas ir implantuojamas dirbtinis. Kadangi pjūvis labai mažas, jo siūti nereikia.
Kataraktos operacija – neskausminga, trunka apie 30 min., po operacijos nereikalingas stacionarus
gydymas, pacientas išleidžiamas gydytis į namus.
Regėjimo pokyčiai po kataraktos operacijos.
Tobulėjant chirurgijos technikai ir dirbtinių lęšių savybėms operacija tapo labai efektyvi. Jeigu nėra
kitų akies, sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų tai staigus regėjimo pagerėjimas dažniausiai
pastebimas iškart po operacijos. Žmogus ir vėl gali imtis įprastinės veiklos ir pomėgių.
Nelaukite, kol lęšiukas visiškai sudrumstės.
Kataraktos operaciją rekomenduojama atlikti tada, kai pablogėjęs regėjimas trukdo kasdieninei veiklai. Jei susilpnėjęs regėjimas tampa trukdžiu darbe, negalite užsiimti įprastine veikla – reiktų kreiptis
į gydytoją. Ilgai delsiant katarakta subręsta, lęšiukas pasidaro „kietas“. Tokiu atveju operaciją techniškai
sunkiau atlikti, padidėja operacinių ir pooperacinių komplikacijų rizika. Be to, kataraktai progresuojant,
gali padidėti akispūdis, galima susirgti nepagydoma akių liga – glaukoma.
Operuoja gydytojai profesionalai.
A.Klinikos “Akių chirurgijos centre” operacijos atliekamos pasitelkiant naujas technologijas ir kokybiškas priemones. Kataraktos operacijoms naudojama fakoemulsifikacija, tai labiausiai paplitęs kataraktos
pašalinimo metodas Europoje, JAV ir Japonijoje. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių
specialistų komanda, operuoja gyd. Algirdas Šidlauskas ir Saulius Ačas – puikūs savo srities specialistai,
sukaupę ilgametę darbo patirtį. Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite
savo regos problemas šios srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Ilgės gyvenimo
trukmė, ilgės ir
pensinis amžius
Lietuvoje pensinis amžius
jau dabar laipsniškai ilginamas taip, kad pasiektų 65
metus vyrams ir moterims.
Tačiau remiantis naujuoju
siūlomu socialiniu modeliu nuo 2026 m. pensinis
amžius būtų susietas su
vidutine tikėtina gyvenimo trukme – jei ilgės trukmė, ilgės ir
pensinis amžius.
Žmonės sensta, bet dirbti gali
2013 m. Lietuvoje vidutinė tikėtina moterų gyvenimo trukmė
siekė 79,4 metų, vyrų – 68,5 metų. „Eurostat“ duomenimis,
2080 m. vidutinė tikėtina moterų gyvenimo trukmė Lietuvoje
sieks 90 metų, vyrų – beveik 85 metus. Statistikos departamento
duomenimis, 2013 m. darbo jėgos skaičius siekė 1,46 mln.
Dėl jau dabar ilginamo pensinio amžiaus senatvės pensininkų
skaičius 2025 m. turėtų siekti apie 610 tūkst., bet paskui didėtų
iki maždaug 690 tūkst.
Šiuo metu senatvės pensininkų skaičius siekia apie 600 tūkst.
Ilgesnis darbas naudingas visiems
Vilniaus universiteto profesorius R. Lazutka, kuris pats dirbo
ties pensijų sistemos reformos matmenimis, teigia, kad daugelyje šalių pensinis amžius tampa lankstus, nes ilgiau dirbantys
žmonės vėliau gauna didesnę pensiją. „Žmogus gali išeiti ir
anksčiau, ir vėliau, bet nuo jo pasirinkimo priklauso jo pensijos
dydis“, - sakė pašnekovas.
Kokios reformos numatomos?
Reformos autoriai siūlo bedarbio išmoką sumažinti iki 50
proc. buvusios algos pirmus tris mėnesius palaipsniui mažinant
ir mokant ją iki 9 mėnesių.
Projekte taip pat siūloma atsisakyti normuoto darbo dienos
laiko paliekant 40 valandų darbo savaitę. Reformos autoriai siūlo
paprastinti ir terminuotų darbo sutarčių sudarymą.
Pokyčiai numatomi ir vaikus auginančioms mamoms bei
tėčiams. Jeigu šiuo metu pirmaisiais vaiko auginimo metais
galima rinktis gauti arba 100 proc. kompensuojamo uždarbio
lygio išmoką vienus metus, arba 70 proc. dydžio pirmais metais
ir 40 proc. – antraisiais.
Šaltinis: Delfi.lt
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Horoskopai
p
Nuo pat pirmadienio - daugybė pasiūlymų ar
prašymų. Turėsite
gerai pasukti galvą, kaip čia
padaryti, kad nenuskriausdamas
kitų galėtumėte apginti savo interesus. Antradienį ir trečiadienį
bus norinčių išbandyti jūsų
nervų stiprumą - nepasiduokite
provokacijoms. Ketvirtadienį
derėtų baigti anksčiau pradėtus
darbus, o penktadienis - gera
diena kurti ateities planus.
Seksis viskas, ką pradėsite šį
savaitgalį.
Iki šiol ignoruotos problemos nuo
šio pirmadienio
ims badyti akis teks susiimti ir ieškoti sprendimo. Sprendimą tikrai rasite,
jei nebijosite eksperimentuoti.
Antradienį galbūt netikėtai
išvyksite į kelionę darbo reikalais, kuri bus visapusiškai naudinga. Antroje savaitės pusėje
nieko ypatinga nevyks - norėsis
daugiau poilsio, bendravimo su

ateinanèiai savaitei (04-13 - 04-19)

namiškiai ir draugais. Savaitgalį
laukia maloni staigmena.

draugų, nepamirškite jiems už
tai padėkoti.

Savaitė prasidės
netikėtumais, nesusipratimais - greit
pamiršite savaitgalio džiaugsmus ir visa galva pasinersite į audringų įvykių sūkurį. Stenkitės išlikti šaltakraujiški,
kuo daugiau bendraukite darbo
reikalais, megzkite kontaktus,
ieškokite bendraminčių ar rėmėjų. Svarbius reikalus sutvarkykite iki penktadienio - savaitės
pabaigoje trūks kūrybingumo,
gali sušlubuoti sveikata.

Fortūna jums šypsosis beveik visą
savaitę, tad pasistenkite visą dėmesį
skirti svarbiausiems dalykams,
negaiškite laiko smulkmenoms.
Pirmoje savaitės pusėje su viršininkais bendraukite kuo mažiau:
jūs nesusilaikysite nuo kritikos,
o jie gali sugalvoti patikrinti
jūsų darbo kokybę. Nuo ketvirtadienio aplinkybės darbe
ims klostytis akivaizdžiai jums
naudinga linkme, tad nedelskite
tuo pasinaudoti. Penktadienis ir
savaitgalis - daugelio svajonių
išsipildymo metas.

Pirmadienį jums
ne kartą teks rinktis
ir staigiai apsispręsti - patartina vadovautis intuicija, patarimo prašyti
tik itin kompetentingų kolegų.
Nuo trečiadienio - palankus metas finansiniams sumanymams,
profesiniam kilimui. Sugebėkite
paskirstyti jėgas ir laiką, suvokite savo prioritetus. Savaitgalį
tikėkite paramos ir palaikymo iš

Įtampa ir darbų
gausa pirmoje savaitės pusėje jus
gerokai išsekins,
tačiau finansinės perspektyvos
taps akivaizdžiai geresnės. Anksčiau įgytos žinios bus sudėliotos
į sklandžią sistemą. Nuo ketvirtadienio imkite planuoti, kaip

smagiai ir turiningai pailsėti.
Savaitgalį pats laikas ištesėti
seną pažadą, kam iki šiol neturėjote galimybių.
Šią savaitę gali
sulaukti pasiūlymo
dėl darbo užsienyje, gal net ilgam.
Apsvarstykite visus „už“ ir
„prieš“. Jei nesnausite, pirmomis savaitės dienomis patrauksite svarbių žmonių dėmesį. Tai
gali atsiliepti ateities karjerai.
Savaitės viduryje sulauksite
apdovanojimo už senus gerus
darbus, kuriuos jau būsite beveik pamiršęs. Antroje savaitės
pusėje pasistenkite arčiau susipažinti su seniai jus dominančiu
asmeniu - galimas jaudinantis ir
romantiškas ryšys.
Būsite užverstas
darbais nuo pat pirmadienio - atokvėpio nė nesitikėkite
iki pat penktadienio. Antradienį
ir trečiadienį galimi sunkumai
tvarkant reikalus valstybinėse
įstaigose. Laikykitės tiek rašytų, tiek nerašytų taisyklių bei
subordinacijos, tada turėtumėte

apginti savo interesus. Sėkmės
galite tikėtis antradienį ir šeštadienį, o pirmadienį, trečiadienį
ir penktadienį turėtumėte būti
ypač atsargus.
Laukia gana sunki savaitė. Tiek dalykiniai partneriai,
tiek sutuoktinis ar
kiti šeimos nariai bus užsispyrę
ir nesukalbami. Kreditoriai
gali ultimatyviai pareikalauti
grąžinti skolą, o jūsų paties
skolininkai kaip tyčia bus nepasiekiami. Gali tekti gerokai
susiveržti diržą. Pačios kritiškiausios dienos - ketvirtadienis ir penktadienis. Savaitgalį
skirkite pasyviam poilsiui,
pasistenkite gerai išsimiegoti.
Pačius svarbiuosius reikalus pasistenkite susitvarkyti pirmadienį,
vėliausiai - antradienį. Vėliau
sėkmės tikėtis galite tik itin
aktyviai ir apdairiai veikdamas,
o aplinkinių pagalbos apskritai neverta laukti. Trečiadienį
žvaigždės netikėtai gali padovanoti jums šansą išsitaisyti seną
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apmaudžią klaidą. Visą savaitę
venkite alkoholio ir avantiūrų.
Kelionė savaitgalį bus smagi ir
sėkminga.
Stabili ir harmoninga savaitė. Turėtumėte rasti laiko
ir darbui, ir poilsiui.
Jūsų idėjas supras ir palaikys,
tai jums padės kibti į darbus
su dar didesniu entuziazmu.
Būkite atsargesnis sudarinėdamas sandėrius, ypač su naujais
partneriais. Net pačios menkiausios smulkmenos gali pasirodyti
svarbios. Sėkmingiausios dienos
- pirmadienis ir ketvirtadienis.
Savaitės pradžioje intuityvūs
sprendimai bus patys teisingiausi. Radęs optimalią išeitį
iš sunkios padėties,
įgysite ar sutvirtinsite savo autoritetą. Ketvirtadienis - planų
ir svajonių diena, o štai penktadienį jau kalkite geležį, kol
karšta - jūsų aktyvūs veiksmai
visiškai pasiteisins. Savaitgalį
nesivelkite į diskusijas šeimoje
- juk vis viena jūsų balsas bus
lemiamas.

JUOKAI

13. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Išbėrimas. Golfas. Kvapas. Oazė. Raganius. Mulkiai. Ore. Ksi. Mi. Sargai. Piltuvas. Sprandinės. Toks. Šiapus. Be. Ra. Ak. Sa. Amulet. Irigatorius. Maki. Jara. Oda. Aukos.
As. Skraiduolis. Ė.
Horizontaliai: Mikrosporija. Švara. Karas. Bageris. Ir. Šėpa. Agas. Rankas. Ka. Misisipė.
Tor. Ui. Soda. “Mars”. Pašarai. Mini. Milda. Ušu. VGTU. Tipas. Unum. Al. Klok. Vėsumui.
Failas. Laks. Vaza. Beko. Seil. Metisė.
Pažymėtuose langeliuose: Riboto poreikio vaistai
Laimėtojas: Jurgita Bartkutė.
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.

15. 48 m. vyras susipaþintø su moterimi
rimtam bendravimui.
Tauragës apskritis.

Chemijos pamoka, mokytoja
klausia vaikų:
- Maryte, kokios spalvos tirpalą
gavai?
- Raudoną.
- Šaunuolė - 10.
- Onyte?
- Mėlyną.
- Na, nieko.. 8 .. Petriuk?
- Juodą!
- Petriuk - 2, klasė - gult!!!
******
Mano mergina kaip mobilusis
telefonas.
- Ji tokia maža, šiuolaikinė ir
komunikabili?
- Ne. Kai sąskaitoje baigiasi
pinigai, ji su manim nesikalba.
*****
Ankstus rytas. Studentas atsibunda po vakarykščių išgertuvių.
Galvą skauda, sunku... Staiga
prisimena, kad vėluoja į egzaminą.
Greit apsirengia, visas pagiringas
nusigauna iki Universiteto... Nueina į auditoriją... Paima bilietą...
Pabando spręsti... Supranta, kad
nieko nesigauna... Ima žvalgytis,
paprašo „špargalkių“... Pasiklausia to, pasiklausia ano... Ateina
egzamino pabaiga, studentas eina
pas dėstytoją.. Priduoda darbą...
Dėstytojas greitosiomis pažiūri
ir sako:
- Gerai, parašyta nekaip, bet
5 įrašysiu. Duok atsiskaitymų
knygelę.
Studentas paduoda. Dėstytojas į
ją pažvelgia ir sako:
- Na, daug esu matęs... Bet kad
antrakursis fizikas ateitų į ketvir-

takursių medikų egzaminą... To
dar nemačiau...
*****
Sėdi naujasis rusas paauksuotoje
valtyje: auksinė meškerė, auksinis
kibiriukas. Pagavo auksinę žuvelę,
o toji ir sako:
- Paleisk mane, gerasis žmogau.
Rusas ėmė ir paleido. Iškišo
žuvelė galvą iš vandens ir sako:
- O kaip su trim norais bus?
Rusas:
- Gerai, sakyk.
*****
Eina leitenantas per kareivines.
Mato - kareivis valgo arbūzą, o
sėklytes gražiai išrenka ir deda
ant popieriaus. Leitenantas labai
nustemba ir klausia:
- Eilini, o ką čia darote? Kodėl
jūs tas sėklytes renkate?
- Renku pardavimui, tamsta!
Jos labai intelektą didina, smegenims sveika! Pardavinėsiu jas po
penkis litus!
- Hmmm... Tikrai? Gerai, parduok ir man vieną, reikia išbandyti...
Kareivėlis parduoda karininkui
sėklyte, karininkas nueina į šalį,
sukramto vieną arbūzo sėklą, kažką pamąsto ir grįžta atgal:
- Eilini! Betgi aš už tuos penkis
litus galėjau visą arbūzą nusipirkti, su visa krūva sėklų!
- Tikrai taip tamsta, matote, jau
sėklytes veikia!
- Hmmm... Na jo... Hmmm...
Žinai ką, parduok man dar kokias
dešimt sėklyčių?
*****

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

PRASIDEDA LAISVĖS ALĖJOS REKONSTRUKCIJA
Šią savaitę darbininkai pradėjo paruošiamuosius Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbus – medinėmis lentelėmis sutvirtinti medžių kamienai ir
apsauginėmis tvorelėmis atitverta vidurinė gatvės dalis. Visus darbus
atkarpoje tarp A. Mickevičiaus gatvės iki Kauno Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčios planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.
Pasak savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, darbų rangovai privalo užtikrinti apsaugos priemones ir nepakenkti
statybvietėje augantiems medžiams.
„Pirmiausia darbus planuojame vykdyti vidurinėje Laisvės alėjos dalyje,
kad kraštai būtų laisvi, o žmonėms ir aptarnaujančiam personalui būtų užtikrintas praėjimas ir pravažiavimas į parduotuves bei namus. Šį darbų etapą ketiname atlikti per 2-3 mėnesius. Toliau
darbų eigoje numatysime ir kitus etapus. Su greta esančių pastatų savininkais visas problemas spręsime individualiai,
netrukus bus vykdoma pastatų apžiūra ir foto fiksacija, kad ateityje nekiltų nesusipratimų“, - kalbėjo bendrovės „Autokausta“ projektų vadovas Artūras Budreika.
Planuojama, jog visos Laisvės alėjos atnaujinimas bus baigtas iki 2020 metų.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE PRASIDEDA „JAUNO TEATRO
DIENOS“
Balandžio 9-12 dienomis Klaipėdos meninį gyvenimą vėl aukštyn kojomis
apvers tarptautinis teatrų festivalis „Jauno teatro dienos”. Trečią kartą vyksiantis renginys žada plėsti savo ribas ir akiratį – plataus kultūrinio spektro
festivalio programa apims visas kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“
erdves ir kvies renginyje apsilankyti įvairią publiką.
Tęsdami ankstesnių festivalių tradiciją organizatoriai ir šiemet pristato
visą renginio programą vienijančią temą – „Jaunas režisierius“.
Per keturias intensyvias dienas bus parodyta 10 jaunųjų teatro kūrėjų
spektaklių, atspindinčių dabartines pradedančiųjų menininkų aktualijas.
Net keturi šių metų programos spektakliai yra vilniečių darbai. Taip pat
festivalyje pasirodys tarptautinė menininkų grupė TITS iš Skandinavijos ir Čekijos.
Svarbiausias renginio akcentas – tarptautinės Skandinavijos ir Čekijos menininkų komandos TITS darbas „Trumpets
in the sky” („Trimitai danguje”).
Festivalio renginiai balandžio 9-12 dienomis vyks kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ erdvėse (Bangų 5A)
ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Mokomajame teatre.

KLAIPĖDOS PREKYVIETĖSE „CHANEL“
GREIČIAUSIAI NEBUVO „CHANEL“
Klaipėdos apskr. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai 2015-04-01 Taikos pr. Klaipėdoje atliko įmonės patikrinimą dėl prekių,
neteisėtai pažymėtų svetimais prekės ženklais, siekiant turtinės naudos.
Patikrinimo metu prekybos vietoje rasti rūbai ir aksesuarai sukėlė abejonių dėl kokybės
bei neįtikėtinai žemos prekių kainos. Atlikdami patikrinimą, pareigūnai pastebėjo, kad
prekyviečių darbuotojos, pamačiusios pareigūnus, užsidarė savo prekyvietes.
Po kelių valandų tie patys pareigūnai patikrino dar vieną įmonę, įsikūrusią Taikos pr.
Klaipėdoje, užsiimančią garsių prekės ženklų, BURBERRY, CHANEL, GUCCI, LOUIS
VUITON, DKNY, HERMES, MIU MIU, MARC JACOBS, VERSACE ir kitų, rūbų,
aksesuarų bei laikrodžių prekyba.
Abiem atvejais pradėta administracinė teisena.

TELŠIAI

KELIAMS PADARYTA ŽALA BUS ATLYGINTA
Praėjusiais metais mūsų šalyje pradėta magistralinio dujotiekio Klaipėda–
Kuršėnai statyba. Darbų metu apgadinti penkių Telšių rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliai. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
Sauliaus Urbono įsakymu sudaryta komisija įvertinti keliams padarytą žalą.
Ketvirtadienį komisija kartu su AB „Kauno dujotiekio statyba“ darbų vadovu
Mindaugu Lukoševičiumi apžiūrėjo Luokės, Upynos ir Viešvėnų seniūnijų
kelių būklę. Ryškėnų ir Žarėnų seniūnijose kelių apžiūra bus atliekama vėliau
– keliams pradžiuvus.
Minėtose seniūnijose apgadintus kelius savo lėšomis tvarkys AB „Kauno dujotiekio statyba“. Administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono teigimu, visose penkiose seniūnijose keliai turi būti sutvarkyti iki šių metų gegužės 18 dienos.

ŠAKIAI

MUGĖ „ŽEMEI BUNDANT“
Balandžio 18 d. Šakiuose, Nepriklausomybės gatvėje, vyks tradicinė mugė „Žemei
bundant“. Jos metu bus galima įsigyti medelių, gėlių sodinukų, sėklų, tautodailės dirbinių,
įvairiausių skanumynų bei kitų gėrybių. Šventėje skambės nuotaikinga muzika. Registracija iki balandžio 9 d. tel.: 8 612 177767, (8 345) 51 090, el. p. svic.projektai@sakiai.lt

ŠIAULIAI

ŠIAULIUS APŽIŪRĖTI BUS GALIMA VAŽIUOJANT
NAUJAIS DVIRAČIAIS
Pasirašius UAB „Baltik vairas“, Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių „Aušros“
muziejaus bendradarbiavimo sutartį, dviračius gaminanti bendrovė miestui dovanojo 30 naujutėlaičių dviračių. Dvirates transporto priemones šiauliečiai ir miesto
svečiai galės išsinuomoti keliuose punktuose: „Aušros“ muziejaus padaliniuose,
Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre (S. Daukanto g. 25) ir Šiaulių turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 213). UAB „Baltik vairas“ dovaną miestui
priėmęs Šiaulių meras pasveikino šią gražią iniciatyvą ir pasidžiaugė, kad viena
žinomiausių miesto įmonių dar kartą įrodė, jog yra socialiai atsakinga.
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PASAULYJE

Estijoje prisaikdinta nauja
vyriausybė
Estijos parlamente ketvirtadienį prisaikdinti Reformų partijos, Socialdemokratų partijos
(SDE) bei „Tėvynės“ ir „Res Publica“ sąjungos (IRL) suformuotos naujos koalicinės
vyriausybės nariai.
Vyriausybės vadovas, Reformų partijos
pirmininkas Taavi Roivas davė priesaiką žodžiu, kiti ministrai pasirašė priesaikos tekstą.
SDE gavo gynybos ministro, užsienio prekybos, kultūros bei sveikatos
apsaugos ir darbo ministrų portfelius, o IRL - teisingumo, finansų, aplinkos
apsaugos bei socialinės apsaugos ministrų postus.
Trijų partijų koalicija 101 vietos parlamente turi 59 vietas.

Berlyne vyks keturšalės derybos dėl
Ukrainos
Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai
pirmadienį susitiks Berlyne tartis, kaip užbaigti kruviną jau metus trunkantį
karą, galiojant trapioms, vasarį suderėtoms paliauboms, pranešė Paryžius.

Vokietija atmeta Graikijos
reikalavimus sumokėti reparacijas
už Antrąjį pasaulinį karą
Vokietijos ekonomikos ministras antradienį pareiškė,
kad Graikijos reikalavimas
sumokėti 278,7 mlrd. eurų
reparacijų už žalą, padarytą
nacių okupantų per Antrąjį
pasaulinį karą, yra „kvaili“,
nors Vokietijos opozicija
ragino Berlyną atlyginti tas
istorines skolas.
Graikijos finansų ministro pavaduotojas Dimitris Mardas šį reikalavimą
iškėlė pirmadienį, atgaivindamas dideles aistras kurstantį klausimą šalyje,
kurioje daugelis kaltina Vokietiją, didžiausią Atėnų skolintoją, primetus
rekordinį nedarbą nulėmusias griežto taupymo priemones pagal dvi tarptautines finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė – 240 mlrd. eurų.
Vokietijos ekonomikos ministras Sigmaras Gabrielis, taip pat einantis
vicekanclerio pareigas, pareiškė kad tie reikalavimai yra „kvaili“ ir kad
Graikija suinteresuota spaudimu išsireikalauti nuolaidų iš savo partnerių
euro zonoje, Atėnams stengiantis išspręsti savo milžiniškų skolų problemą.

Prie Gvadalacharos žuvo 15
Meksikos policijos pareigūnų
Meksikos Chalisko valstijos pareigūnai patvirtino, kad per įtariamos nusikaltėlių grupuotės apgultį prie Gvadalacharos žuvo 15 policijos pareigūnų.
Tai antrasis toks kruvinas išpuolis prieš šalies teisėsaugos pareigūnus per
mažiau nei mėnesį.
Kruvinas incidentas įvyko pirmadienį, balandžio 6 dienos, popietę
Sojatano mieste. Pareigūnai teigia, kad pareigūnai buvo suvarpyti kulkų.
„Reuters“ gautoje medžiagoje matomi du sudegę automobiliai.
Pranešama, kad per susišaudymą žuvo du įtariami nusikaltėliai ir dar du
žmonės. Meksikos žiniasklaida skelbia, kad pareigūnai bandė pažaboti
liūdnai pagarsėjusį Chalisko naujosios kartos narkotikų kartelį.

JAV senatorius R. Paulas įsitraukė
į kovą dėl Baltųjų rūmų
Konservatyvių pažiūrų JAV
senatorius Randas Paulas
antradienį oficialiai pradėjo
kampaniją dėl galimybės
2016-ųjų rinkimuose siekti
prezidento posto.
R.Paulas, konservatyvus
libertaras, kuriam 2010 metais laimėti rinkimus į Senatą
padėjo tvirta ultrakonservatyvaus bei populistinio Respublikonų partijos
sparno, vadinamojo Arbatėlės judėjimo, parama, negaišo laiko ir iš karto
užsipuolė tradicinį politinį isteblišmentą, pažėręs kritikos ir savo paties
partijai.
Prieš dvi savaites apie savo planus dalyvauti kovoje dėl Baltųjų rūmų
paskelbė respublikonų senatorius Tedas Cruzas iš Teksaso, kuris viliasi
užsitikrinti labiau religingų dešiniojo sparno rinkėjų paramą.
Prieš Respublikonų partijos pirminius rinkimus viešosios nuomonės
apklausose tarp galimų kandidatų šiuo metu pirmauja buvęs Floridos gubernatorius Jebas Bushas - dviejų buvusių JAV prezidentų sūnus ir brolis,
kuris dar nėra oficialiai paskelbęs apie savo planus siekti prezidento posto.
Demokratų stovykloje aiškia favorite laikoma buvusi pirmoji ponia
Hillary Clinton turi subūrusi komandą ir yra pasirengusi kampanijai - jos
oficialaus pareiškimo apie ketinimus siekti prezidento posto laukiama
artimiausiomis savaitėmis.
Šaltinis: Delfi.lt
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PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 106 (1992 m., su TA,
tvarkingas, benzinas, 1,1 l, 400 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 48 196.
PEUGEOT 206 (2002 m., 1,9 l,
dyzelinas, TA, iki 2016 m., 850 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 14 374.
PEUGEOT 306 HDI (2000 m.,
dyzelinas, TA iki 2016-05, pusiau
odinës sëdynës, 4 durys, lieti ratai,
750 Eur). Jurbarkas, tel. 8 625
06 657.
PEUGEOT 406 (1996 m., 1,8 l,
benzinas, 16 voþtuvø, mechaninë
pav. dëþë, 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 47 496.

SEAT
p a r d u o d a

VW GOLF III (1995-02,dyz.,heèb
ekas,mechan.,66 kW,TA iki 201510,4/5 durys,150000 km rida,vyðninë
spalva,lieti ratai R14,yra antri lieti
ratai,pakeisti filtrai,tepalai,centrin
is,kablys,el. langai,vairo stiprintuvas,650 Eur +mokesèiai). Jurb.8673
41 771.
VW PASSAT (1991 m., 1,6 l, dyzelinas, TA iki 2017-03, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 622 43 172.

SEAT ALHAMBRA (1999 m., 1,9
TDI, 81 kW, mëlynas perlamutras,
veliûras, elektra, rida 190 000 km,
signalizacija, centrinis, el. langai,
1 999 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

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 Lt bakas, 750 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 642 96 708.

SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas
perlamutras, veliûras, elektra,
centrinis, signalizacija, ðildomos
sëdynës, 2 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

VW PASSAT (1998 m., 1,9 l, 81 kW,
karavanas, dyzelinas, TA, draudimas, sidabro sp., pakeisti tepalai,
dirþai, 1 250 Eur). Tauragë, tel. 8
644 47 346.

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.
SEAT ALHAMBRA (1999 m., 1,9
TDI, 81 kW, Lietuvoje neeksploatuotas, ið Vokietijos, 1900 Eur). Tel.
8 612 20 966.
SEAT LEON (2004 m., 1,9 l, TDi,
TA, tvarkingas, 6 mën. Lietuvoje, 2
050 Eur). Tauragë, tel. 8 683 50 300.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06 mën.,
1,8 t benzinas, sedanas, veliûras, el.
paketas, klimakontrolë, ðildomos
sëdynës, autopilotas, borto kompiuteris, ksenonas, lieti ratai, þalias
perl., orig. rida 99 000 km, serviso
knygos, TA, 4 100 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a

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.
VW PASSAT Combi Hidline (1999
m., 1,9 l, 81 kW, dyzelinas, sidabrinis
perl., elektra, centrinis, ðildomos
sëdynës, verstos odos salonas, signalizacija, juodas vidus, 1 899 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
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.
VW SHARAN (1999 m., 1,9 TDI,
81 kW, mëlynas perlamutras, klimatronikas, el. langai, centrinis,
signalizacija, 1 999 Eur).Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
VW SHARAN (1999 m., 1,9 l,
dyzelinas, 81 kW, privalumai, ið
Vokietijos, 1 600 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 690 51 570.

VW GOLF (1995 m., 1,6 l, benzinas, kablys, stoglangis, gera bûklë,
4 durys, TA iki 2016-11). Jurbarkas,
tel. 8 615 45 427.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

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

Kemperá „Mitsubishi L300“ (2,4 l,
dyzelinas, 3 vietos, 1 500 Eur). Tel.
8 672 37 454.

p e r k a
Perku lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Tel. 8 633 93 469.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus.
Gali bûti su defektais, nevaþiuojantys, dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame
visoje Lietuvoje. Atvaþiuojame
Jums patogiu laiku, sutvarkome
visus reikiamus dokumentus. Tel.
8 656 73 121.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis gali bûti
dauþtas (su defektu) arba visiðkai
tvarkingas. Gali bûti be techninës
apþiûros. Skambinkite bet kuriuo
metu. Tel. 8 622 25 997.
+ 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.
+Vaþiuojanèius automobilius, gali
bûti be TA, iki 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 653 11 297.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats. Atsiskaitau ið
karto. Tel. 8 653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia
TA, gali bûti su defektu, tinkamas
ardymui. Skubiai, iki 500 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
AUDI A6 1995 m. sëdynes, 40 Eur.
Tauragë, tel. 8 683 50 300.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

AUDI C4 AVANT (1992 m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininës
ir dyzelinës), AUDI A6 AVANT,
sedanas (2,5, 2,6, 2,8 l). Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
Dyzeliná FORD SIERRA ir FORD
SCORPION variklá; UAZ 469
këbulà; MB 123 greièio dëþæ.
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.
Ávairias lengvøjø automobiliø
padangas, akumuliatorius ir
sunkveþimiø Mercedes 17,5 ir
kitokius ratlankius. Jurbarkas, tel.
8 677 15 149.
Ávairiø markiø dëvëtø automobiliø
detalës. Jurbarkas, tel. 8 621 69 777.
Lietus ratlankius R15 su vasarinëm
geros bûklës padangomis (4 skyliø,
atstumas tarp skyliø – 115 mm, 180
Eur). Tauragë, tel. 8 674 37 380.
Naujus, supakuotus, ðoninio pajungimo 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 (195/65/R15, 205/55/R16,
215/70/R16C), lietus ratlankius
(R15, R16, tinka VW SHARAN,
SEAT ALHAMBRA, FORD
GALAXY, AUDI A6, C4, 5 skyliø), R16 skardinius (tinka VW
SHARAN, AUDI, ALHAMBRA),
SUBARU LEGACY (R15).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
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.

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.
Vasarines beveik naujas padangas
su diskais R14, 185x65, 60 Eur. Tel.
8 601 04 105.
VW SHARAN (1998 m., benzinas,
sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel.
8 652 06 558.

p e r k a
Perkame automobilius ardymui
(gali bûti dauþti, tik dyzeliniai, 300
Eur). Jurbarkas, tel. 8 621 69 777.

p a r d u o d a
Motociklà (125 kub. cm, 2008 m.,
ið Vokietijos), motorolerá (125 kub.
cm, 2000 m., su dokumentais, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8 690
51 570.
Motorolerá HONDA (su dokumentais, 200 Eur). Tauragë, tel. 8
652 41 212.
Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm., 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
Parduodame motorolerius, keturraèius, mopedus, motociklus.
Atliekame remontà. Turime daliø.
Ðakiai, tel. 8 685 77 756.

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

p a r d u o d a
Arklinio veþimo medinius ratus.
Tauragës r., tel. 8 606 02 024.
Bulviø kasamàjà (700 Eur), plûgà
OVERUM (3 korpusø, 1 000 Eur),
traktoriaus T-25 kabinà (520 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 654 82 813.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà, srutveþá, plûgà, ðienapjovæ, purkðtuvà, frezà, kultivatoriø,
T-25, MTZ-80. Jurbarko r., tel. 8
612 78 366.
Dalginæ ðienapjovæ (rusø g-bos),
kalvio darbo vienkinká, dvikinká
veþimà guminiais ratais. Arklinæ
grëbiamàjà. Tauragë, tel. 8 658
60 621.

Du BELARUS traktorius (vientiltis, su frontaliniu ir nauju
varikliu, parveþtas ið Danijos, kitas dvitiltis, plûgai 3 korpusø),
KVERNELAND linginæ apsaugà.
Ðilalë, tel. 8 606 89 055.
El. iðoriná 3 t galios prekiø pakrovimo liftà (aukðtis 8,5 m, 1 900 Eur).
Tauragë, tel. 8 610 89 961.
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.
Kultivatoriø 4 m ploèio (140 Eur),
vagotuvà 5 noragø (180 Eur),
tonines svarstykles (130 Eur), savadarbæ trifazæ sëjamàjà, 140 Eur.
Tauragë, tel. 8 603 79 661.
Kultivatoriø su voleliais, vokiðkà
vartomà plûgà (3 korpusø), priekabà medienà veþti, grûdø malûnà,
svarstykles, siurblá NÐ50, priekabos
hidrocilindrà. Jurbarkas, tel. 8 616
41 686.
Kultivatoriø su akëèiomis, ventiliatoriø grûdams dþiovinti. Tauragë,
tel. 8 685 51 965.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, suteikiame garantija, atliekame
jø remontà, galime pristatyti á
namus. Tauragë, tel. 8 638 82 704.
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.
Metalo pjovimo stakles (600 Eur),
el. talæ (1 tonos, 230 Eur), T-16
galinius ratlankius (2 vnt., po 35
Eur). Jurbarko r., tel. 8 676 97 485.
Motoblokà VARI su priedais
(HONDA GCV-160, 1 000 Eur).
Kaunas, tel. 8 636 60 941.
Plûgui FRAUGE, 4 naujas verstuves su kamporaiþiais. Tauragë,
tel. 8 694 54 543.
Priekabà (ràstams veþti), kauðà
kabinamà traktoriaus gale, girdyklà
(telpa 5 tonos, galvijams girdyti).
Tauragë, tel. 8 616 33 203.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji). Tel. 8
617 15 920.
Priekabà gyvuliams veþti (2 vietø,
vokiðka, gera bûklë, 1 200 Eur). Tel.
8 656 11 913.
Rinktuvà (lenkiðkas) , ðienapjovæ
(rusiðka), kultivatoriu (4 m), tràðø
barstytuvà, ràstø griebtuvà. Tel. 8
624 71 122.
SAVAEIGÆ ÐIENAPJOVÆ E302.
Tel. 8 657 9 810.
Ðienapjovæ „Rasa“. Jurbarkas, tel.
8 652 11 507.
Ðieno ðiaudø rinktuvà (èekoslovakø
gamybos), vandens cisternas (2,8 ir
3 kub. m). Tel. 8 617 44 713.

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

