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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Į KARIUOMENĘ UŽSIRAŠĖ TIK AŠTUONI
TAURAGIŠKIAI

I. Degutienė – pirmoji
G. Landsbergio pavaduotoja
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų
partijos pirmininku išrinkto
Gabrieliaus Landsbergio
pirmąja pavaduotoja taps
Seimo vicepirmininkė Irena
Degutienė.
„Pasiūliau I.Degutienei
tapti pirmąja pavaduotoja
ir gavau teigiamą jos atsakymą“, - pirmadienį žurnalistams sakė G.Landsbergis.
I. Degutienė DELFI patvirtino sutikusi tapti naujojo TS-LKD pirmininko pavaduotoja.
G.Landsbergis šeštadienį nugalėjo I.Degutienę antrajame partijos pirmininko rinkimų ture, surinkęs apie 55 proc. balsų. Rinkimų rezultatus
antradienį patvirtins partijos Centrinė rinkimų komisija.

Kauno policija: tragiškai trūksta
pareigūnų
Trečiadienį Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Kauno apskrities policija sukvietė politikus, savivaldos, verslo srities atstovus,
akademinę bendruomenę diskutuoti visais, su gyventojų saugumu susijusiais klausimais.
Kauno apskrities VPK vadovas Darius Žukauskas neslepia, kad šiuo
metu didžiausią galvos skausmą kelia pareigūnų, o ypač pirmosios
grandies, trūkumas.
„Šiuo metu Kauno apskrities policijoje yra 341 laisva pareigybė.
Liūdniausia yra tai, kad didžiąją laisvų pareigybių dalį - net 52 proc. sudaro pirminės grandies pareigūnų pareigybės. Šiuo metu yra laisvos:
21 aukštesniosios grandies, 157 viduriniosios ir 163 – pirminės grandies
statutinės pareigybės. Per pastaruosius dvejus metus, iš tarnybos buvo
atleista 140 pareigūnų. Didžiąją atleidžiamų pareigūnų dalį sudaro pirminės grandies pareigūnai. Naujai pareigūnų priimama perpus mažiau
nei atleidžiama“, - sako D. Žukauskas.

Vilniaus mero R. Šimašiaus alga –
1,4 tūkst. eurų
Vilniaus miesto savivaldybės
taryba trečiadienį patvirtino mero
Liberalų sąjūdžio atstovo Remigijaus Šimašiaus algą, ji „į rankas“
sieks 1,4 tūkst. eurų.
Už tai, kad merui būtų patvirtintas
pareiginis 1406 eurų atlyginimas
atskaičius mokesčius, trečiadienį
balsavo 34 tarybos nariai, aštuoni
buvo prieš, keturi politikai susilaikė.
Seimas prieš savaitę priėmė Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų
darbo apmokėjimo pataisas, pagal kurias didesnių savivaldybių vadovams pareiginis atlyginimas kils nuo 1,5 tūkst. eurų iki 2,6 tūkst. eurų
neatskaičius mokesčių. Tokių savivaldybių vicemerams alga augs nuo
1,3 tūkst. iki 2 tūkst. eurų.

D. Pavalkio vadovaujamai
ministerijai – A. Butkevičiaus kritika
Nors švietimo ir mokslo ministrą Dainių Pavalkį dėl nevykdomos
partinės programos atšaukiančios Darbo partijos veiksmai kėlė viešų
abejonių, Premjeras Algirdas Butkevičius tvirtina, kad koalicijos partneriai turi tokią teisę.
Premjeras pripažįsta, kad iš posto verčiamas švietimo ir mokslo ministras
savo srityje nepasiekė pakankamai spartaus progreso, kaip to reikalavo
Vyriausybės programa.
D. Pavalkio likimas paaiškės kitą antradienį, kai Premjeras išanalizuos
iš Darbo partijos gautą medžiagą apie ministro darbą.
Iki tol D. Pavalkis savo partijos spaudimui nepasiduoda ir atsistatydinti
ketina tik tuo atveju, jei taip nuspręs Premjeras ir politinė taryba.

Prieš teismą stojo buvęs kraujo
centro direktorius
1 000 000 eurų. Tokios įspūdingos sumos iššvaistymu kaltinamas buvęs
UAB „Kraujo donorystės centras“ direktorius Artūras Jonas Venslauskas.
Prokuroro Mariaus Venskūno surašytame kaltinamajame akte teigiama,
kad 2009-2011 m. būdamas UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriumi, A. J. Venslauskas siekdamas iššvaistyti bendrovės turtą, pasirašė
sutartis su Kipro bendrove dėl Informacinės technologinės programos
įdiegimo ir programinės įrangos palaikymo, sumokėjo daugiau nei 715
tūkst. eurų grynais, tačiau jokia sutarta įranga diegiama nebuvo.
Taip pat buvęs direktorius pasirašė sutartį dėl medicininės įrangos - šaldymo kambario pirkimo. Sumokėjo daugiau 303 tūkst. eurų, nors realiai
tokio įrenginio kaina galėjo būti ne daugiau nei 13,5 tūkst. eurų.
Šaltinis: Delfi.lt

Pirmieji šaukimai į kariuomenę tauragiškius turėtų pasiekti paskutinę gegužės savaitę, tačiau nuo balandžio Karo prievolės administravimo poskyryje
Tauragėje gali į tarnybą registruotis savo noru. Atėjusieji savanoriškai iki
gegužės 11 dienos turės teisę ne tik pasirinkti norimą tarnybos vietą, galės
tarnauti arčiausiai esančiame LDK Kęstučio mechanizuotajame pėstininkų
batalione Tauragės rajone, bet ir gaus 25 procentais didesnes kaupiamąsias
išmokas nei tie jaunuoliai, kurie bus pašaukti privalomai. Tačiau iki šios
savaitės į Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios
rinktinės Karo prievolės ir komplektavimo poskyrį Tauragėje kreipėsi tik
21 pasiryžęs tarnauti nuolatinėje privalomojoje pradinėje karo tarnyboje savo noru, ir tik 8 jų Tauragės rajono
gyventojai.

PIROMANAS ATSAKYS PRIEŠ TEISMĄ
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sėkmingai
baigė tirti ir teismui perdavė ikiteisminį tyrimą dėl svetimo turto sugadinimo
visuomenei pavojingu būdu.
Pareigūnai ikiteisminio tyrimo byloje surinko pakankamai faktinių duomenų,
leidžiančių pagrįstai įtarti, kad 20-metis vaikinas tyčia padeginėjo pastatus
bei šiaudus.
Apie gaisrus jaunuolis pats pranešdavo ugniagesiams ir netgi padėdavo juos
gesinti. Nors padegimų metu buvo visiškai suniokoti pastatai, laimei, nei žmonės nei naminiai gyvūnai nenukentėjo. Jaunuoliui už tokią „pramogą“ gresia
bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

JURBARKAS

APDOVANOTA DAUGIAVAIKĖ MOTINA
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota Eržvilko seniūnijos
gyventoja Zuzana Mockienė
Vakar balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
artėjančios Motinos dienos proga pasveikino ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo 47 daugiavaikes Lietuvos motinas išauginusias
ir gerai išauklėjusias septynis ir daugiau vaikų.
Viena iš apdovanotojų Eržvilko seniūnijos, Pašaltuonio kaimo gyventoja
Zuzana Mockienė, užauginusi 7 vaikus. Ji sulaukė 19 anūkų ir 2 proanūkius.
2005 m. Zuzanai Mockienei paskirta Lietuvos Respublikos antro laipsnio
valstybinė pensija.
Garbingo amžiaus daugiavaikę mamą į iškilų apdovanojimų renginį atlydėjo artimieji, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Zabalujeva, Eržvilko
seniūnas Gintaras Kasputis.

ŠILUTĖS R.

JORIO APDOVANOJIMAS – ŠVĖKŠNIŠKEI
INGRITAI RITERIENEI
Į 2015 metų „Gimtosios žemės“ Jorio apdovanojimų nominaciją - „Už
tai, kad visiems būtų geriau“ pretendavo 15 kandidatų iš įvairių Lietuvos vietovių, tarp kurių buvo pristatyta ir švėkšniškė Ingrita Riterienė.
Nominantė ir ją lydėjusieji atstovai dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos organizuotame iškilmingame baigiamajame „Gimtosios žemės“
renginyje Akmenės rajono savivaldybės kultūros centre, Naujojoje
Akmenėje.
Tai jau antroji LRT laidos „Gimtoji žemė“ įteikiama Jorio statulėlė
pamario krašto atstovams. Pirmąją, taip pat aktyvaus žmonių palaikymo ir jų balsavimo dėka, 2013 m. gavo
Indrė Skablauskaitė, Šilutės muziejaus etnografė, kultūrinių ir edukacinių renginių vedėja.

RASEINIAI

BENDRUOMENĖS PATEIKĖ DAUG PARAIŠKŲ
Nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d. Žemės ūkio ministerija kvietė kaimo bendruomenes teikti paramos
paraiškas pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Taisyklėse
šiais metais numatyta projektus remti pagal tris veiklos sritis. Pareiškėjai galėjo prašyti paramos pagal sritį
„Verslo aplinkos kūrimo, skatinant kaimo gyventojų verslumą“ bei „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo
ir priežiūros“ veiklas ne daugiau kaip po 6 tūkst. Eur vienam projektui. Paraiškos, skirtos pagal sritį „Kaimo
gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“, gali tikėtis iki 3 tūkst. Eur paramos. Kaimo bendruomenė gali teikti
projektą tik pagal vieną iš veiklos sričių. Viena iš naujovių - projektai, pateikti pagal atskiras veiklos sritis,
nekonkuruos tarpusavyje, nes kiekvienai veiklos sričiai numatyti atskiri paramos „krepšeliai“. Iš valstybės
biudžeto lėšų kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, taigi pareiškėjai prie projekto
įgyvendinimo turės prisidėti savo piniginėmis lėšomis.

RASEINIŲ R.

SEMINARAS APIE BENDRAVIMĄ ŠIUOLAIKINĖJE
MOKYKLOJE
Balandžio 22 dieną Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokiniams ir
mokytojams vyko seminaras „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas
šiuolaikinėje organizacijoje“, kurį vedė lektorė, nepriklausoma švietimo ir verslo
konsultantė Lidija Laurinčiukienė. Charizmatiškoji lektorė mokinius ragino nebijoti išsikelti didelių tikslų, nes nieko nėra neįmanomo siekiant svajonės. Viešnia
akcentavo, jei pasisekė vienam žmogui, kodėl negali pasisekti ir tau?
Mokytojams Lidija Laurinčiukienė davė daug puikių patarimų, kaip nepasimesti
bendraujant ir bendradarbiaujant keturioms mokykloje susitinkančioms kartoms, ragino nebijoti, bet geriau pažinti
jau ateinančią į mokyklą vadinamąją „Z“ kartą. Ir svarbiausia – ne „VERKTI“, bet „VEIKTI“. Tą mes ir darome.
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RESTAURUOTŲ M. OGINSKIO RŪMŲ
ATIDARYMO IŠKILMĖS
Žemaičių dailės muziejus plungiškius ir miesto svečius ruošiasi
pakviesti į įspūdingas restauruotų M. Oginskio rūmų atidarymo iškilmės. Rūmai – svarbus Lietuvos kultūros istorijos paminklas –
siejami su garsios Lietuvos didikų Oginskių giminės švietėjiška,
filantropine ir kultūrine veikla. Graži akistata: rūmai išgyvena
antrąjį renesansą tuo pačiu metu, kai Europos kultūros visuomenė
mini vieno žymiausio Oginskių giminės atstovo kompozitoriaus
Mykolo Kleopo Oginskio 250 – ąsias gimimo metines.
Kad ši diena perpinta istorinių įvykių, primins dvaro laikrodinės-oranžerijos bokšte naujai suskambęs varpas, kuris, iškilmingai pašventintas, kaip ir praeituose šimtmečiuose,
plungiškiams laiką vėl skaičiuos varpo dūžiais...
Žemaičių dailės muziejus gegužės 16 dieną lankytojus pasitiks, iškilmingai atverdamas duris į rūmų centrinės
dalies atkurtas autentiškas interjero erdves, kuriose lankytojai susipažins su nauja Oginskių istorine ekspozicija,
ten veikiančiomis parodomis. Miestelėnus ir svečius džiugins turininga koncertinė, žaidybiniais elementais perpinta, dienos programa, betarpiškai pereinanti į vakarinę, teatralizuotą, šviesos misterija papuoštą Europos muziejų
nakties programą.
Popietę renginiai persikels į M. Oginskio dvaro erdves. Kultūrinė programa tarsi nukels šventės dalyvius į XIX
a. pabaigoje parke sklandžiusią muzikinę atmosferą. Didžiajame parteryje parko tylą nuskaidrins Kauno miesto
pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ varinių dūdų garsai. Muzikinę programą papuoš merginų choreografinė grupė, plungiškių laukiama viešnia aktorė Virginija Kochanskytė.
Po koncerto lankytojus pakviesime į iškilmingą Mykolo Oginskio dvaro rūmų atidarymo ceremoniją, kurią daugiau
kaip po 70 metų vainikuos rūmų atšventinimo ritualas. Joje dalyvaus daug garbių svečių iš Lietuvos ir užsienio.

ŠAKIAI

KVIEČIA UNIKALUS EKOMIESTELIS
Gegužės 5 d., antradienį, 11 val. Šakių J. Lingio parke duris atvers unikalus ekomiestelis, kuriame kviečiami
apsilankyti visi, norintys gyventi gražioje, estetiškoje aplinkoje. PROGRAMA:
11 val. - Ekomiestelio vartų atkėlimas. Rajono mero J. Bertašiaus sveikinimo žodis.
Atliekų tvarkymo aktualijos Šakiuose. Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centro atstovo paskaita. Viktorina.
Rūšiavimo varžybos. Muzikinė programa „Išgirsti gamtą“. Atlieka dainuojančių mimų grupė „Neteisėtai padaryti“.
Režisieriaus Mindaugo Survilos filmas „Stebuklų laukas“.

MARIJAMPOLĖ

KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS ŠVENTĖ
PIRMĄKART KELIASI Į MARIJAMPOLĘ
Pernai daugiau nei dešimt tūkstančių svečių sostinėje sulaukusi Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena šių metų gegužės 17 dieną
kvies visus Lietuvos gyventojus į Marijampolę.
Šiemet Marijampolės centre vyksiančios didžiausios metų kariuomenės ir
visuomenės renginio metu visi miesto gyventojai ir svečiai galės apžiūrėti visas
Lietuvos kariuomenės pajėgas. Nuo pistoleto iki sunkiojo kulkosvaidžio ir artilerijos pabūklo, nuo visureigio iki šarvuočio – visą pėstininkų ginkluotę ir kovos
techniką pristatys dideles pajėgas į šventę mesiantys Sausumos pajėgų kariai.

KLAIPĖDA

„ŠVYTURIO“ STIPENDIJA SKIRTA
TALENTINGAM DAINININKUI
Balandžio 28 dieną Klaipėdos merijoje antrą kartą įteikta bendrovės „ŠvyturysUtenos alus” įsteigta „Švyturio“ Klaipėdos ateities“ stipendija. Šiemet ji atiteko
jaunam Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistui Steponui Zoniui.
Iš viso šiemet „Švyturio Klaipėdos ateities“ stipendijai pasiūlyti 25 iniciatyvūs
visuomenininkai, jaunieji menininkai, mokslininkai, perspektyvūs sportininkai.
Balsuota itin aktyviai – iš viso klaipėdiečiai savo bendruomenės atstovams atidavė
per 40 tūkstančių balsų.

ŠIAULIAI

GERA ŽINIA ŠIAULIEČIAMS – DAŽNINAMAS
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS
Šiaulių miestas pagal atliekų rūšiavimo rezultatus pirmauja regione, kadangi
kasmet išrūšiuotų atliekų kiekis auga. Atliekų tvarkymo specialistai džiūgauja,
tačiau gyventojai iškėlė aktualią problemą – pakuočių ir antrinių žaliavų atliekų
susikaupia žymiai greičiau ir daugiau, negu vežėjai kartą per mėnesį pajėgia išvežti.
„Vykdant atliekų rūšiavimo individualiose valdose kontrolinius patikrinimus,
diskutuojant su gyventojais, pastebėjome šią problemą. Iš vienos pusės tai rodo, kad gyventojai tampa atsakingais
rūšiuotojais, iš kitos pusės – pamatėme sistemos spragas. Siekiant atsižvelgti į gyventojų poreikius, vyko derybos su
miesto atliekų vežėjais ir nuspręsta tankinti pakuočių ir antrinių žaliavų išvežimą iš individualių valdų. Nuo gegužės-birželio mėnesio šios atliekos bus išvežamos du kartus į mėnesį“ – informuoja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centro viešųjų ryšių specialistė Karolina Kiesienė.

ŠILALĖS R.

PASVEIKINO DAUGIAVAIKĘ MOTINĄ
Balandžio 29 dieną meras Jonas Gudauskas dalyvavo prezidentūroje vykusioje
Valstybės apdovanojimų ceremonijoje, kur ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu buvo apdovanota daugiavaikė motina Bronislava Ambrozienė, daugelį metų
gyvenusi Kūtymų kaime, o šiuo gyvenanti Pajūrio miestelyje.
Iškilmingame renginyje taip pat dalyvavo nominantės vaikai ir artimieji. Iš viso
apdovanotos 47 motinos, užauginusios ir išauklėjusios 7 ir daugių vaikų.
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Nepale žemės drebėjimo aukų
skaičius priartėjo prie 5 500
Nepalą praeitą savaitgalį supurčiusio smarkaus žemės drebėjimo aukų
skaičius pasiekė beveik 5,5 tūkst., rodo naujausia krizių valdymo tarnybų
pareigūnų informacija.
Šiuo metu yra žinoma, kad mažiausiai 5 489 žmonės žuvo per 7,8 balo
žemės drebėjimą, sakoma naujausiame Nacionalinio krizių operacijų
centro pranešime.
Dar apie 100 žmonių žuvo kaimyninėje Indijoje ir Kinijoje.

Saudo Arabijos peripetijos dėl
karaliaus sosto prikaustė pasaulio
dėmesį
Pasaulis su susidomėjimu stebi
permainas Saudo
Arabijoje. Karalius
Salmanas pašalino
savo netikrą brolį
iš sosto įpėdinių.
Vi d a u s r e i k a l ų
ministras princas
Mohammedas bin
Nayefas, artimas
Jungtinių Valstijų draugas ir islamistų kovotojų rykštė, bus pirmasis šalies
karalius iš valdančiosios dinastijos trečios kartos.
Karalius Salmanas paskyrė Vašingtono labai vertinamą ilgametį Saudo
Arabijos saugumo vadovą nauju sosto įpėdiniu, trečiadienį netikėtai
perskirstęs aukščiausius postus valdančiojoje al Saudų dinastijoje. Tai
reiškia, kad dabar M.bin Nayefas bus pirmasis eilėje į didžiausios pasaulyje naftos eksportuotojos sostą.
2009 metų rugpjūtį, kai princas Mohammedas buvo Saudo Arabijos saugumo vadovas, „al Qaeda“ pasiuntė žudiką pamėginti su juo susidoroti,
tokiu būdu parodydama, kad laiko jį vienu pavojingiausių savo priešų.

Tailande konfiskuota antra pagal
dydį nelegali dramblio ilčių siunta
Tailando muitinės pareigūnai pirmadienį pademonstravo daugiau kaip
tris tonas Afrikos dramblių ilčių, kurių vertė siekia šešis milijonus dolerių (5,54 milijono litų). Tai antra didžiausia konfiskuota siunta Tailando
istorijoje.

Baltimorės gatvėse po chaoso
nakties patruliuoja kariai
Baltimorėje antradienį
buvo dislokuoti Nacionalinės gvardijos kariai
dėl riaušių, kurias sukėlė
policijos nuovadoje sužalojimų patyrusio juodaodžio
mirtis.
Uostamiestyje telkiamos
tūkstantinės kariuomenės ir
policijos pajėgos, siekiant
numalšinti neramumus, per kuriuos buvo padeginėjami automobiliai,
plėšiamos parduotuvės ir puolami pareigūnai.
Auštant miesto gatvėse galima buvo pamatyti Merilando gubernatorių
respublikoną Larry Hoganą, kuris pažadėjo „užtikrinti, kad tai, kas įvyko
praėjusią naktį Baltimorėje, nebepasikartotų“.
Riaušės įsiplieskė pirmadienį po Freddie Gray laidotuvių; šis 25-erių
baltimorietis, sulaikytas policininkų, mirė kažkuriuo metu patyręs stuburo
traumą, praėjus aštuonioms paroms nuo sulaikymo.

„Pasaulio vyresnieji“ vyksta pas
V. Putiną
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Maskvoje susitiks su
buvusiu JAV prezidentu Jimmy Carteriu, anksčiau Jungtinių Tautų (JT)
generalinio sekretoriaus pareigas ėjusiu Kofi Annanu ir kitais buvusiais
pasaulio lyderiais, skelbia „Laisvosios Europos radijas“.
Įtakingos vadinamosios Pasaulio vyresniųjų grupės vizitas įvyks tuo
metu, kai Rusijos santykiai su Vakarais itin įtempti dėl Maskvos įvykdytos Krymo aneksijos ir mirtino konflikto Rytų Ukrainoje.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas paneigė tvirtinimus, kad V.
Putinas susitinka su pasauline grupe dėl augančios įtampos pasaulyje.
Atstovas pridūrė, kad diskusijos vyks abstrakčiomis temomis.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuris su J. Carteriu ir kitais grupės nariais susitiko antradienį, sveikino lyderių ryžtą
prisidėti prie tarptautinių problemų sprendimo.
Pasaulio vyresniųjų grupę 2007 m. įkūrė jau anapilin išėjęs Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Nelsonas Mandela. „Vyresnieji“, kuriems
šiuo metu vadovauja K. Annanas, vadina save nepriklausoma pasaulio
lyderių grupe, kuri dirba taikos ir žmogaus teisių labui.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Makaronai su fetos sūriu
Ingredientai:
Makaronai, 200 gramų;
Morkos, 2 vienetai;
Svogūnas, 1 vienetas;
Sūris feta, 250 gramų;
Brokolis, 0,5 vieneto;
Sviestas, 50 gramų;
Pipirai, 1 žiupsnelis.
Makaronus virti 7 min.,o tuo tarpu ant sviesto pakepti morką ir svogūną. Baigiant kepti sudėti brokolius ir fetos sūrį bei keletą sekundžių pakepti. Galiausiai
sudeti išvirtus makaronus ir salotos paruoštos. Skanaus.

SODININKYSTĖ

Kokiu atstumu nuo kaimyninio
sklypo ribos turi būti sodinami
medžiai ir krūmai, ir koks turi būti
gyvatvorės aukštis?
Tvarkantis namų aplinką
kyla daugybė klausimų ir nesutarimų. Vienas iš jų - kokiu
atstumu turi būti sodinami
medžiai ir krūmai bei koks
turėtų būti gyvatvorės aukštis.
Medžių ir krūmų sodinimo
atstumai yra nusakyti statybos
techniniame reglamente „Gyvenamieji pastatai“.
Pasak jo, nuo kaimyninių
sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
kitų medžių – 3 m.
Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės
vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.
Remiantis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio
5 dalimi, medžius ir krūmus mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai tvarko
ir prižiūri savo nuožiūra. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko
sutikimą, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – rašytinį
sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą.
Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami ir auginami laikantis šių reikalavimų:
1) aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažesniu kaip 3
m atstumu nuo sklypo ribos; šiaurinėje sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo
kaimyninio sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį
kaimyninio sklypo savininko sutikimą;
2) žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu
kaip 2 m atstumu nuo sklypo ribos;
3) krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos;
4) mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais
sodiniai gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko
sutikimą.“
Info: Manonamai.lt

NAUDINGA ŽINOTI

Nuo šiol rūkančių nepilnamečių tėvų
lauks baudos ir tėvystės kursai
Seimui šią savaitę įtvirtinus
draudimą nepilnamečiams
rūkyti ir turėti tabako gaminių, Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento direktorė Inga Juozapavičienė „Žinių radijui“
sakė, kad tokiu įstatymu
pirmiausia įtvirtinamas suvokimas, kad nepilnamečių
rūkymo toleruoti negalima.
„Tai ne tik baudimo funkcija, tai suvokimas, kad tai yra baustina ir
netoleruotina – tai reikia žinoti. Šituo atveju bus kalbama ir apie tėvų
atsakomybę ir netgi teismas, įvertinus visas aplinkybes, atskirais atvejais
galės skirti ir tėvystės įgūdžių išklausymo kursus, kurie, be abejo, padėtų
įgyvendinti tėvų valdžią vaikų atžvilgiu ir padėti spręsti tas problemas“,
- laidoje „Aktualioji valanda“ antradienį sakė I. Juozapavčienė.
Jos teigimu, teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą,
turės teisę skirti tėvystės įgūdžių ugdymo kursus, tačiau I. Juozapavičienė
pažymi, kad tokia priemonė nebus skiriam kiekvienu atveju – tik tada,
kai bus toks poreikis.
Departamento direktorė tikisi, kad toks įstatymas sumažins tabako gaminių vartojimą tarp nepilnamečių:
„Tikiuosi paklausos, žinant apie taikomą atsakomybę, mažinimo, kad
bus susilaikoma nuo įsigijimo tų gaminių, atsakomybės tėvų ir geranoriško požiūrio ugdyti vaiko sveiką gyvenseną“, - teigė I. Juozapavčienė.
Už nusižengimus gresia 14-28 eurų bauda, o už jaunesnius nei 16 metų
asmenis baudą turės sumokėti tėvai.

VERSLININKAS ERŽVILKE SIŪLO NAUJAS
GALIMYBES AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS
Verslu galima užsiimti ir mažame
miestelyje. Tai savo pavyzdžiu įrodo eržvilkietis verslininkas Arūnas
Mikšriūnas. Pačiame miestelio
centre įkūręs autoservisą, jis pasakoja ir apie verslo pradžią, ir apie
ateities planus.
Eržvilkas nutolęs nuo Jurbarko
į šiaurę apie 20 kilometrų, tačiau
tai ne kliūtis įveikti šį atstumą
tiems, kurie nori išties kokybiško
automobilių remonto. Pačiame
miestelio centre nuo 2003-ųjų
veikiantis modernus automobilių
servisas priklauso eržvilkiečiui
Arūnui Mikšriūnui. Arūnas - eržvilkietis, prieš keletą metų gyvenęs ir
dirbęs Šiauliuose. Didžiausiam automobilių remonto tinklui „Kemi“
priklausančiame servise Arūnas per
keletą metų įgijo nemažai patirties.
Ja vyras nusprendė pasinaudoti
gimtajame miestelyje. „Autoservisas „Autorovika“ - vienintelis toks
ir pačiame Eržvilke, ir jo apylinkėse, tad klientų tikrai netrūksta,
- pasakoja verslininkas. – Eilės
nuolatos būna, tad patariu visiems
geriau iš anksto pasiskambinti ir
užsiregistruoti“.
Šis autoservisas turi visą moderniausią įrangą, reikalingą važiuoklės ir kėbulo remontui, taip
pat padangų montavimui ir balansavimui. Servise galima įsigyti ir
automobilių detalių, aksesuarų. Jam
priklausančiame servise vienu metu
telpa trys automobiliai. Čia taip pat
gali suremontuoti ir mikroautobusus, jei jie sveria iki 3,5 tonos.
Kodėl tiek daug turi užsakymų
remontuotis būtent pas juos? Į tokį
klasimą eržvilkietis atsako, jog
paslaptis greičiausiai yra geras kokybės ir kainos balansas. O kalbos
apie tai, kur geriausiai remontuojami automobiliai, sklinda labai
greitai. Arūnas sako, jog didžiausia
bėda būna tada, kai atvažiuoja žmonės su ką tik prastai suremontuotu
automobiliu. „Pinigai sumokėti,

o važiuoti neįmanoma, na ir kas,
kad labai pigiai. Mums tenka iš
naujo viską tvarkyti. Žmonėms
būna skaudu. O kainos pas mus
panašios kaip ir kituos eservisuose,
esančiuose mažuose miestuose“, sako verslininkas ir pataria laikytis
senos geros lietuviškos patarlės
principo, kad skūpus moka du kartus. Tad, jo nuomone, geriau vieną
kartą kokybiškai suremontuoti, nei
dar kartą mokėti už tą patį. Kitas
sdalykas, kodėl čia atvažiuojatiek
dau žmonių - visa seniūnija ir daug
jurbarkiečių – tai, kad patiems nereikia ieškoti detalių. Autoservisas
jas užsako ir viską patys parsiveža
ar atveža tiekėjai. Taip žmonėms
nukrenta papildomi rūpesčiai ir
laiko sutaupoma. Veža iš didžiausių tiekėjų, ir iš Lenkijos. Detalės
pristatomos itin operatyviai - per
vieną parą, tad klientai yra labai
patenkinti, jog nerikia ilgai laukti.
Eržvilke autoservise dirba devyni
darbuotojai, įskaitant patį savininką. Kiekvienas iš jų specializuojasi
savo srityje. „Mes turim kompiuterius, naujausią modernią remonto
įrangą. Nuolat atsinaujinam ratų
balansavimo, diagnostikos įrenginius, automobilių keltuvus, nes
savo atidirba ir tiesiog sudyla. O
juk seni keltuvai gali rimtai sužaloti

mūsų darbuotojus. Nenoriu rizikuoti jų sveikata ar gyvybe“, - sako
verslininkas. – Ir pati įranga nuolat
modernėja, norim neatsilikti nuo
lakimečio ir žengti koja kojon su
naujovėmis. Apie naujoves kalbant
reikėtų pridurti ir tai, kad čia moderniai utilizuojamos ir visos automobilių atliekos – tepalai, naudotos
padangos ir kt. – viską išsiveža
Vilniaus atliekų tvarkymo centras.
Su juo yra pasirašyta sutartis.
Nuo tada, kai verslą pradėjo
nuosavame garaže, praėjo nemažai
metų. Pradėjęs dirbti vienas, pamažu išsiplėtė iki tikro nemažo autoserviso. Tačiau ir šiuo nauju moderniu servisu verslininkas neketina
apsiriboti. Ateities - planai plėstis
iki tokio, kuris aptarnautų žemės
ūkio techniką, ypač traktorius.
Niekas nei Eržvilke, nei apylinkėse
jų neremonuoja. O didelių, stambių
ir vidutinių ūkininkų čia nemažai.
Dabar čia gali tik šiek tiek jiems
padėti. Tad tokių naujų galimybių
atsiradimas būtų labai pravartus tiek
pačiam verslininkui, tiek ir aplink
gyvenantiems žemdirbiams.
Autoserviso tel.: 8 698 88 667
(direktorius Arūnas Mekšriūnas),
8 698 88 337 (serviso meistras),
(8-447) 43 100 (biuras).
Judita Pažereckienė

SVEIKATA

JAPONAI TVIRTINA: VANDENS TERAPIJA PADĖS
„NUPLAUTI“ LIGĄ
Ar žinote, kad išgerdami bent po
stiklinę vandens kiekvieną rytą,
galite žymiai pagerinti savijautą ir
sveikatos būklę? Ši vandens terapija, kitaip dar vadinama „ankstaus
ryto vandens gydymu“ atkeliavo iš
senovės Indijos.
Ištirta nauda
Teigiama, kad geriant vandenį vos
tik pabudus tuščiu skrandžiu, yra
išvaloma vidinė žmogaus kūno sistema. Ypač svarbu tai, kad vanduo
išvalo storąją žarną, kuri padeda
organizmui pasisavinti reikalingas
ir naudingas maisto medžiagas. Tokiu būdu skatinamas naujo kraujo
gaminimas, jis atnaujina bei stiprina
organizmą ar net gali išgydyti esančius negalavimus.
Daktaras Fereidunas Batmangelidžas, beveik prieš dvidešimt metų
Irano kalėjime atlikdamas bausmę
kaip politinis kalinys, atrado gydančias vandens savybes. Vanduo
buvo vienintelis pagalbininkas,
norint padėti trims tūkstančiams
kalinių, kentusių nuo dėl įtampos
atsiradusių skrandžio opų. Išėjęs į
laisvę medikas tęsė mokslus, visą
dėmesį skirdamas dehidratacijai ir
jos sukeliamų problemų analizei. Jo
atradimai išgydė daugybę žmonių,
kurie kentėjo nuo nežinomų, su
vandens trūkumu susijusių ligų.
Japonų medikai teigia, kad van-

duo - puikus vaistas nuo artrito,
epilepsijos, bronchito, meningito,
viduriavimo, gerklės ligų ir kitų
ligų. Tyrimai rodo, kad vandens
terapija gali gydyti be jokių pagalbinių medikamentų. Sakoma, kad
vidurių užkietėjimas pašalinamas
per vieną dieną, diabetas – per
savaitę, hipertenzija – per mėnesį.
Taisyklingas vartojimas
Tikrai nėra sudėtinga priprasti
gerti vandenį ryte, esant tuščiam
skrandžiui. Tiesa, prieš imdamiesi vandens terapijos, atkreipkite
dėmesį į kelis svarbiu ekspertų
patarimus:
Pabudę ryte, išgerkite apie pusantro litro vandens (maždaug 5-6
puodelius).
Valandą prieš ir po vandens gėrimo, nieko negerkite ir nevalgykite.
Naktį nevartokite jokių alkoholinių gėrimų.
Iš pradžių gali būti sunku išgerti
pusantro litro vandens vienu ypu,
tačiau organizmas po truputį pripras. Terapijos pradžioje galite
vandeni gerti su pertrauka – litrą, o
po to dar pusę. Terapijos rezultatai
taip pat priklauso nuo vandens, kurį
geriate kokybės.
Kitokia terapija
Tačiau vandens terapija gali būti
suvokiama ir kitu kampu. Maudynės, įvairios vandens procedūros

(tiek šiltame, tiek šaltame vandenyje) puikiai veikia visą kūną, padeda
atpalaiduoti protą, atsikratyti streso
ir taip pat yra laikoma vandens
terapija.
Prausiantis vėsiu vandeniu, pašalinamas nuovargis, stiprinamas imunitetas, stimuliuojama kraujotaka
bei vidaus organų veikla.
Vandenyje labai efektyvu sportuoti. Mat visi pratimai daromi daug
lėčiau negu sausumoje. Sportas
vandenyje ypač rekomenduojamas tiems, kas negali sportuoti
intensyviai. Pavyzdžiui, turi problemų nugaros, sąnarių ar raiščių
problemų. Mankšta vandenyje
tinka ir nėščiosioms bei antsvorio
turintiems žmonėms.
Verta žinoti
Mankštinantis vandenyje per
valandą galima sudeginti maždaug
tiek pat kalorijų, kaip per tokios
pat trukmės vidutinio ar didelio
intensyvumo aerobikos treniruotę.
Info: Delfi.lt
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AUTONAUJIENOS

AUTOMOBILIUOSE TURĖS BŪTI PRIVALOMA Revoliucija? „Audi“ pagamino
ekologišką dyzeliną iš oro ir vandens
NAUJA SISTEMA
Vokietijos automobilių gamintojai
„Audi“ paskelbė sukūrę būdą pagaminti anglies dvideginio atžvilgiu
neutralų kurą. Gamyboje naudoti
tik vanduo, anglies dvideginis ir
energija iš atsinaujinančių šaltinių.
Tokio kuro gamybos metodo
sukūrimas – milžiniškas žingsnis į
tvarios transporto sistemos kūrimą.
Kas dar svarbiau – tyrimo autoriai yra automobilių pramonės gigantai.

Nuo 2018 m. kovo 31 d. naujuose lengvųjų automobilių modeliuose turės
būti įrengta automatinė pagalbos iškvietimo sistema (eCall), leisianti pagalbos tarnyboms greičiau reaguoti į eismo įvykius. Tai numato naujas teisės
aktas, kurį antradienį patvirtino Europos Parlamentas (EP).
Įvykus rimtai avarijai, sistema automatiškai surinks Europos bendrąjį
pagalbos telefono numerį 112 ir perduos pagalbos tarnyboms informaciją
apie įvykį.
Automatinio skambučio sistema turės būti įmontuota visuose naujų modelių lengvuosiuose bei mažos keliamosios galios krovininiuose automobiliuose nuo 2018 m. kovo 31 d.

SENOVINIAI AUTOMOBILIAI VAŽIUOS NUO Dantų šepetėlis tikrins DNR ir įspės
PARYŽIAUS IKI VILNIAUS
apie vėžį, Alzheimerį ir kt. ligas
Hamelno miesto (Vokietija, Žemutinės Saksonijos žemė) automobilizmo istorijos draugijos prezidentas Reinhardas Burkartas Vilniaus miesto
savivaldybėje pristatė kelionės senoviniais automobiliais „Nuo Paryžiaus
iki Vilniaus“ maršrutą, tikslus, dalyvius ir būsimo žygio detales.
Pasak kelionės organizatoriaus, daugiau nei 2000 km kelionę įveikti
turės 20 a. pradžios gamybos automobiliai (šiame auto žygyje dalyvaus
ir seniausias automobilis – 1908 metų gamybos „Colibri“), kurie judės
iki 45 km/val. greičiu. Jais bus aplankytos 5 valstybės ir daugiau nei
10 miestų. Gegužės 15 d. apie 10 tokių automobilių planuoja pajudėti
Vilniaus link iš Paryžiaus arba Briuselio. Lietuvoje prie jų ketina prisijungti ir mūsų šalies senovinių automobilių
gerbėjai bei kolekcininkai.
Kelionės pabaiga numatoma birželio 6 d. Vilniaus Rotušės aikštėje, kur 12.00 val. bus sutikti kelionės dalyviai ir
jų automobiliai – jais galės pasigrožėti vilniečiai ir miesto svečiai. Sutikimo šventėje planuoja dalyvauti ir Hamelno
miesto vadovas, vyks legendos apie žiurkių gaudytoją vaidinimas, kurį pastatė Širvintų vaikų dienos centro auklėtiniai.

Panašu, kad netolimoje ateityje apie savo sveikatos būklę
turėsime galimybę sužinoti net
ir valydamiesi dantis, o svarbiu
diagnostiniu instrumentu taps paprasčiausias dantų šepetėlis.
Tiesa, jis bus ne toks jau ir paprastas – su jame įdiegtais nanoporų jutikliais. Jie gali dekoduoti
DNR į skaitmeninį pavidalą, o tokiuose duomenyse jau būtų galima ieškoti
genetinių požymių apie vieną ar kitą ligą.

Danijoje - jėgainė ir slidinėjimo
NAUJA „MERCEDES-BENZ“ KONCEPCIJA – kurortas
Po ilgų debatų dėl aplinkos
UŽUOMINA Į BMW X4 KONKURENTĄ
taršos Danijoje, Kopenhagos

„Mercedes-Benz“ Šanchajaus automobilių parodoje pasauliui pristatė naują
padidinto pravažumo „GLC Coupe“ koncepcinį modelį. Tai yra užuomina į
mažesnįjį „GLE Coupe“ „brolį“, kuriam numatyta kova dėl pirkėjų simpatijų
su BMW X4.
Padidinto pravažumo demonstracinio automobilio ilgis siekia 4,73 metro,
o ratų bazė – 2,83 m. Šiuos du parametrus vienija raumeningas, bet stilingas
automobilio kėbulas, kurį „veža“ net 21 colių ratai.
Nepaisant to, kad GLC yra padidinto pravažumo SUV automobilis, šio „Mercedes-Benz“ modelio gale itin skrupulingai išlaikyti kupė automobilio bruožai.

NAUDOSIME DAUGIAU NAUJOS KARTOS
BIODEGALŲ
Iš augalų išgaunamą biokurą turės laipsniškai pakeisti tvarusis, gaunamas
iš atliekų bei jūros dumblių. Antradienį tokiam sprendimui pritarė Europos
Parlamentas (EP), praneša EP spaudos tarnyba.
Pagal esamus teisės aktus ES šalys turi užtikrinti, kad iki 2020 m. bent dešimtadalis transporto suvartojamos energijos būtų gaunama iš tvarių šaltinių.
Nors biokuro gamybai ES per metus teikiama iki 10 mlrd. eurų valstybės
subsidijų, vis labiau abejojama jo tvarumu - mat didelė jo dalis gaunama iš
augalų, kuriems auginti reikia daug energijos bei didelių žemės plotų.
Nuo 2020 m. taip išgautas vadinamasis pirmosios kartos biokuras turės
suteikti ne daugiau kaip 7 proc. visos transporto sektoriuje suvartojamos energijos kiekvienoje ES šalyje.
Info: Delfi.lt

TEMA

„REGITRA“ PRIMENA: GEGUŽĖS 12 D. – ITIN
SVARBUS TERMINAS AUTOMOBILIŲ
SAVININKAMS
Valstybės įmonė „Regitra“ primena, kad šių metų gegužės 12
d. sukanka itin svarbus terminas
transporto priemonių, kurios buvo
išregistruotos arba kurių leidimas
dalyvauti viešajame eisme buvo
sustabdytas dėl neįvykdytų Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo (toliau – įstatymas) prievolių iki 2014 m. lapkričio 14 d.,
valdytojams (savininkams).
Šių transporto priemonių registracija ar leidimas dalyvauti viešajame eisme išimties tvarka bus
atkuriami nemokamai automatiniu
būdu (nereikės kreiptis į VĮ „Regitra“), jei iki šių metų gegužės 12
d. (imtinai) bus įvykdytos įstatymo
nustatytos prievolės, t. y. galios
privalomoji techninė apžiūra ir
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis

draudimas.
Šios palankesnės grąžinimo į
viešąjį eismą sąlygos nustatytos
Vidaus reikalų ministro 2014 m.
gruodžio 8 d. įsakymu Nr.1V-839
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2001 m. gegužės
25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų registravimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“.
Automatiniu būdu registracija
bus atkuriama tuo atveju, jei nepasikeitęs transporto priemonės
valdytojas ar kiti jos duomenys.
Jei transporto priemonę jau įsigijo
kitas asmuo ar pasikeitė ir daugiau
registracijos duomenų, tuomet
dėl registracijos atkūrimo reikės
kreiptis į VĮ „Regitra“, pristatyti
transporto priemonę ir ją įregistruoti teisės aktuose nustatyta

industriniame rajone, įsibėgėjo
trigubą naudą atnešiančio projekto statybos. 93,000 kv. m ploto ir 650 milijonų dolerių vertės
unikalų Amager Bakke atliekų
deginimo jėgainės, slidinėjimo
trasų ir poilsio centro projektą
planuojama užbaigti 2017 m.
31,000 kvadratinių metrų ploto pastato stogą architektai
nusprendė maksimaliai išnaudoti gyventojų sportui ir rekreacijai. Ant
stogo įrengta 1,500 metrų „žalių“, „mėlynų“ ir „juodų – deimantinių“
slidinėjimo trasų, apsodintų medžiais. Slidinėjimo centras veiks ištisus
metus, nes čia bus naudojamas tiek tikras, tiek dirbtinis sniegas. Ant stogo
taip pat planuojama įrengti pasivaikščiojimo takus, alpinistų treniruočių
centrą ir kt.

Lietuviai sukūrė alternatyvą
nesveikam maistui
Lietuvių startuolis „Hello Hungry“ pasaulį tikisi nustebinti gėrimu, galinčiu tapti alternatyva
tiems, kam atsibodo nesveikas
maistas. Vitaminų ir mineralų
sudėtyje turintis „Hello Hungry“
skirtas biure dirbantiems žmonėms, kurie neturi laiko tinkamai
pavalgyti.
„Hello Hungry“ kūrėjai Adomas Pranevičius, Lukas Borisovas ir Vytautas Savickas save apibūdina kaip darboholikus, kuriems
atsibodo greitas ir nesveikas maistas. Teigiama, kad „Hello Hungry“
pagamintas iš grikių ir trijų unikalių augalų bei daržovių mišinių. Į gėrimo
sudėtį taip pat įeina ir iš augalų gaunamos „Omega – 3“ riebalų rūgštys,
kurios padeda pagerinti smegenų veiklą, regėjimą ir širdies darbą.

Robotas padės sumažinti gydytojo
klaidos tikimybę

tvarka.
Numatomą transporto priemonės
išregistravimo datą galima pasitikrinti svetainėje regitra.lt („Paieška transporto priemonių registre”)
arba paskambinus bendruoju informacijos telefonu 8 700 55151.
Paskambinus būtina nurodyti
transporto priemonės registracijos
ir registracijos liudijimo numerius.
Šaltinis Delfi.lt

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) Sporto
institutas įsigijo išskirtinį prietaisą, kuris milimetrų tikslumu
gali įvertinti kelio sąnario
stabilumą.
Artrometras yra skirtas objektyviai įvertinti ir pamatuoti
kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio funkciją atliekant
ortopedijoje traumatologijoje naudojamą Lachmano testą. Raiščių funkcija
ir stabilumas vertinamas pagal blauzdikaulio slydimo nuotolį fiksuoto šlaunikaulio atžvilgiu milimetrų ir jo dalių tikslumu. Tai padeda maksimaliai
sumažinti gydytojo klaidos tikimybę.
Šaltinis: Technologijos.lt

3,50$',(1,6$"$2ěà0'

6(.0$',(1,6$"$2ěà0'

ª(ª7$',(1,6$"$2ěà0'

Gegužės 2 d. - gegužės 8 d.

ġ)/DEIJ=O
ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=ĠG 
ġ"IECN=JP=EĠG 
ġ0LA?E=HQOPUNEI=OĠG 
ġ$EIPKFEĜAIá
ġ*ďOĕG=EIUJ=EI=N
OQLEH=IE=E
ġJEI=HEF=
ġ!ĜANKJEI=O
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPA
ġ!QNUO=POE@=NK
ġ*KGOHKAGOLNAO=O
ġ-=O=QHEK@KGQIAJ
PEG=-NAIFAN=!E@EAFE
L=O=QHEKEĊN=@EI=EQ
PKIK>EHE=E
ġ&JOLAGPKNEQO)QEO=O
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQ
ġ)EAPQRKO
JALNEGH=QOKIU>áO
=PGďNEIKIAÜEQE
ġěEJEKO
ġ0=QCKGEIAF=QJ=O
CURU>AOGAHEQKOAĠG 
ġ0RAEGEJEIĕGKJ?ANP=O
ġá@ĕPQNCQO
ġ0PEHEQO
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ*QVEGEJEOLNKFAGP=O
Ľ!=EJĕ@=EJ=ļ
ġ!=3EJÜEK@AIKJ=E
ġ!ĜE=VAPEGIANCEJKO
ġ&JOLAGPKNEQO)QEO=O
ĠG 
ġ*QVEGEJEOLNKFAGP=O
Ľ!=EJĕ@=EJ=ļĠG 
ġ(H=QOEIáHEOHP

ġ-NKCN=IKOLN=@ĜE=
ġ3EOQC=NOQĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHáĠG 
ġ(NEGĊÜEKJEKĜK@EO
ġ(AHE=OĠG 
ġ(AHE=QGEI
ġ-KOďGE=EOQ3EGPKNQ
$ANQH=EÜEQ
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ*QVEGKOP=HAJPĕHUC=
ġ(QHPďN= ĠG 
ġě=N?G=E13OLAGP=GHEO
3EAJQKHEKGďNEJEĕ
IKPUR=EO
ġ(ANJ=Rá
ġ)EAPQREĕ@KGQIAJPEGKO
IAEOPN=E(=VEIEAN=O
*QOJE?G=O=OOK
?=JP=JPA
ġěEJEKOĠG 
ġ)ACAJ@KOĠG 
ġ(=QJKIEAOPKOEIBKJ
EJEKKNGAOPNK@AĊEIPKFK
CEIP=@EAJEKGKJ?ANP=O
ġ*KJEG=EÜEďJEAJá
1=LU>=I=JREO=O
CURAJEI=O
ġ/K>=O/KFQOĠG 
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ(KJ?ANP=OĽ'AP=EIA
ĊP=RAIUHEQļ
ġPC=HíĜAIáH=LíĠG 
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļ!=GP=N=O,V=O
ĉAEIKOCU@UPKFK
L=P=NEI=E
ġļ!=GP=N=O,V=O
ĉAEIKOCU@UPKFK
L=P=NEI=E
ġļ1=E>AJPĜRáNUJáHEO
ġļ*ďOĕI=ĜEAFE
@N=QC=E
ġļĉ=QJEAFEGAPQNGKF=E
ġļ+=E@ĜAHK0HAEPANEK
L=PEAG=H=E
ġļ-AJGEEJCNA@EAJP=E
ġļ0K@EJEJGĕL=O=QHEO
ġļěEA@ĕNEPI=E
ġļ0QLAN=QGHá
ġļ-=O=QHEK>QNPEJEJG=E
ġļďNáF=
ġļďNáF=
ġļGHKFE
ġļGHKFE
ġļ$KGKOPEHE=QOL=OH=L
PUO/A=HU>áOĊKQ
ġ/,*+1&(
/KO=IQJ@A-EH?DAN
2ĜEIPKOĊEN@UO
ġ+AI=NQOGEJ=OJ
CAH=EO=NC=E(KIA@EF=
ġPAEJQOQHEAPQIE
ġļPLEH@=O0ANE=H=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ-EJGEO "HIEN=EN
*=G=QHá
ġ*=JK@N=QCá
>AĜ@ĜEKJáHá
ġļ+E?GAHK@AKJR=H=J@=
0I=HOQPá!KN=
ġ!AJEO3=E@QKGHEQG=O
ġ*=@=C=OG=NK
LEJCREJ=E
ġ1KIKEN!ĜANEK
L=O=GKO
ġ0P=NP=O
ġ(=NHOKJ=OOQCNíĜK
ġ(&+,-20/6Û&&
0Gď>EO!ď
ġ(=EL=ĊCAH>áF=Q
-NAVE@AJPØ
ġ-/"*'"/0QC=HRKG
JKNØ(KIA@EF=
ġÛE=QĊGQPá
ġ*KPANUO L=GAEPQOEKO
L=O=QHíě=J=@NG
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ02-"/(&+01áÜEK
@EAJKOOPKRUGH=
ġ(R=EHEĕ=QGO=O
/KI=JPEJáGKIA@EF=
ġ3P=E3AJ@AP=
3AEGOIKPNEHANEO
ġ-=ĊáHãRUNQG=EĠG 
3AEGOIKłHI=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*KJOQJ=O
ġ*=ĜUHEĕJQKPUGE=E
ġ0@=HAHEĕL=OH=LPUO
ġ0R=FKJEĕďGEO
ġ)=EG=OGAEOPEO
ġ*=IUÜEĕGHQ>=O
ġ*EPU>KOENOLKNPK
>=H=JO=O
ġ!E=CJKVáġREHPEO
ġ'QKGEJCE=QOE
IANEGKOJ=Iĕ
R=EV@AHE=E
ġ7EQO=OEN/KGO=J=
ġ$URAJEIK>=JCKO
ġ"GOPN=OAJO=E
@APAGPUR=E
ġ"GOPN=OAJO=E
@APAGPUR=E
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ(=NE>ĕLEN=P=EJP
GAEOPĕ>=JCĕ
ġ#EHIKLANPN=QGKFA
"QNKF=?GLKP
ġIEJQPáO
ġ-=OEPEGáFEI=O
ġPOEOGUNáHEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġļIANEGKOP=HAJP=E
ĠG 
ġļIANEGKOP=HAJP=E
ĠG 
ġ)=>=@EAJ=%QIKNK
ĊKQ
ġLEAĜďGHã
ġ-=@áGEIA=QCPE
ġĉAB=ONAGKIAJ@QKF=
ġ)EAPQRKOC=HEďJĕ
ÜAILEKJ=PK&3AP=L=O
0LKNPKH=E@=
ġNÜE=QIďOĕ
ġ0P=PUG-N=GPEJEO>ďOPK
R=@KR=O
ġļ!ĜEQJCHEĕLNEJ?AOá
ĉEJ=
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġļ)=QGEJEO
ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKO
ġ!=EJQKGI=JK@=EJØ
ġ*+,%"/,'20POE
PN=QGEI=O#=JP=OPEJEO
RAEGOIKłHI=O
ġĉ1/20(&+0&HPUO
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=
ġ=I>=130
&JPAN=GPURQOEOĊKQ
OQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ3EAJ=IC=HAG=>HUO
ġ2JERANOEPAP=EPR
ġ&ĊLAPEAO
ġ(NKGK@EHĕC=Q@U
PKFK@EAJKN=ĊPEO
ġ(NKGK@EHĕC=Q@U
PKFK@EAJKN=ĊPEO
ġ0QJPDKJU
KQN@=EJQ>A
NAVANR=?EFKO
ġ1=QLKIAOQ
!ĜAEIEQ
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġ)A@KGAHE=O
ġ'QKGEJCE=QOE
IANEGKOJ=Iĕ
R=EV@AHE=E
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġG=@N=E
ġG=@N=E
ġ*=JKIKPEJKO
LN=GAEGEI=O
ġ-=RKFEJCE=QOE=O
G=NUO
ġIANEGEAÜE=E
ġ-=PO>=EOE=QOE=O
łHI=O
ġ&&%#L=O=QHEKHA@K
NEPQHEKÜAILEKJ=P=O
)=PREF=ÛAGEF=
ġ%Q>ANP=OEN0P=HANEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
0EQNLNEV=O*=I=E
Ľ+ALNEHUCOP=IEAFE
CURďJ=Eļ
0EQNLNEV=O*=I=E
(EPKGOLKG=H>EO
1=ELCURAJ=ĜR=ECĜ@áO
!NØOďO0PELNďO
3EGNďO
Ľ3AOPQREĕGKRKOļ
0EQNLNEV=O*=I=E
Ľ'ANIKHKR=E$EIEJáO
LN=GAEGOI=Oļ
ěEJEKO
Ľ1ECNĕO=H=ļ
0EQNLNEV=O*=I=E
ěEJEKO
+QKC=PEAO=
Ľ)=QGEJEOL=O=QHEOļ
ěEJEKO
Ľ&ĊCURAJPEBNEGKFAļ
Ľ&ĊĊďGEOļ
ěEJEKO
0EQNLNEV=O*=I=E
Ľ(NQREJ=ĜEJQPáļ
Ľ-NAGE=QPKF=OIENPEIEļ
Ľ+ALNEHUCOP=IEAFE
CURďJ=Eļ
Ľ(NQREJ=ĜEJQPáļ
Ľ-NAGE=QPKF=OIENPEIEļ
Ľ&ĊCURAJPEBNEGKFAļ
Ľ3AOPQREĕGKRKOļ
/A=HU>áOĊKQ

ġ)/DEIJ=O
ġ!QNUO=POE@=NKĠG 
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQĠG 
ġĉRAJP=@EAJEKIEJPUO
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPAĠG 
ġ$ENEĕDKNEVKJP=E
ġ-=@ďGáHE=EI=NOQLE
H=IE=E
ġ!ĜEQJCHEĕ>ďNUOOGQ>=í
L=C=H>Ø
ġĉANRQ@KL=@=QĜ=
/K>EJ=O%Q@=O
ġ!ĜANKJEI=O
ġREQG=OĉKJ=O
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ)AKJ=N@=O
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
-NAIFAN=*QOKJĕREAĊ
L=PEF=)EďÜEĕ>AH=QGE=JP
ġ(KJ?ANP=O*KPEJKO
@EAJ=E
ġQGOEJEOLNKP=OĠG 
ġěEJEKO
ġ(NALĊEJEO)()ÜAILEK
J=P=O(APRENPłJ=HEO
ġ(AHE=E*=ĊEJKO
ěIKJáO
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIAÜEK
R=EG=E
ġ-=O=QHEKL=JKN=I=
ġ0=R=EPá
ġ-=JKN=I=
ġ$EIEJáOLKIAPĕ
ġ(KJ?ANP=OĽěR=ECĜ@áO
IKPEJKIOļ
ġ%AN?KCEAJá

ġ-NKCN=IKOLN=@ĜE=
ġ!QKGEIC=NK
ġBNEG=)1
ġ-=O=QHEKNAC>EK
OALPUJAPĕP=QNáO
CANE=QOEKONQJCPUJáO
ġ)/1OPQ@EF=3EHJE=QO
GJUCĕIQCáFA
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ*QVEGKOP=HAJPĕHUC=
ġĉRAJP=@EAJEKIEJPUO
ġĽ =NIAJļ
ġ+KOP=HCEF=
ġ)EAPQREĕGEJ=OPNQI
L=EĊ RAPAN=JáĠG 
ġ0ALPUJEKO(=QJK
@EAJKO
ġěEJEKOĠG 
ġ/QOĕC=PRá
ġBKNI=P=OĠG 
ġ"QNKREVEF=
ġ(QHPďNKOO=R=JKNE=E
ĠG 
ġ+KOP=HCEF=
ġ)/1,-20,/"
*=NG=O-=HQ>AJG=
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ0LKNP=OĠG 
ġ,N=EĠG 
ġ!ĜE=VKIQVEGKO
R=G=N=O
ġ(KJ?ANP=OĽ727&
łAOP=ļ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļ!=GP=N=O,V=O
ĉAEIKOCU@UPKFK
L=P=NEI=E
ġļ!=GP=N=O,V=O
ĉAEIKOCU@UPKFK
L=P=NEI=E
ġļ1=E>AJPĜRáNUJáHEO
ġļ*ďOĕI=ĜEAFE
@N=QC=E
ġļĉ=QJEAFEGAPQNGKF=E
ġļ+=E@ĜAHK0HAEPANEK
L=PEAG=H=E
ġļ-AJGEEJCNA@EAJP=E
(QHEJ=NEJáH=E@=
ġļ*UHáGO=RKOK@Ø
ġļ0QLAN=QGHá
ġļ-=O=QHEK>QNPEJEJG=E
ġļďNáF=
ġļďNáF=
ġļ+QOPA>EJGI=JA
*=CEFKOĊKQ
ġļ(=O=LNAJCOJQKP=
GØ/A=HU>áOĊKQ
ġļ*=C=E*=CEFKOĊKQ
ġ0"(*!&"+&,!"
1"(16303KH=J@ANEO
POEPEGEI=ONQ@AJí
!APAGPUR=O
ġ$=HQPEJEOPEGOH=O
0E=Q>KPNEHANEO
ġļ1EGN=OEOOAGO=OEN
IEAOP=O+EQFKNG=O
/A=HU>áOĊKQ

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ-EJGEO "HIEN=EN
*=G=QHá
ġ*=JK@N=QCá>AĜ@ĜEK
JáHá
ġļ+E?GAHK@AKJR=H=J@=
0I=HOQPá!KN=
ġ!AJEO3=E@QKGHEQG=O
ġ*=@=C=OG=NKLEJCREJ=E
ġ1KIKEN!ĜANEK
L=O=GKO
ġ0RAEG=PKO PAHAREPNE
J=)=E@==LEAORAEG=PØ
ġ*AOL=ÜEKO
ġ(&+,-20/6Û&&
0Gď>EO!ď*KJOPN=E
EĊH=EOREJPE
ġ0QPNEGãOC=JCOPANEO
ġ-KJ=OUJ=O
ġ-KJ=OUJ=O
ġÛE=QĊGQPá
ġ+AREAJ=OGAHUFA)
ġ1AHAHKPK13Ĝ=E@EI=O
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġĽHB=ļO=R=EPá0=R=EPáO
íRUGEĕ=LĜR=HC=
ġ-/"*'"/1N=JO
BKNIANE=E&ĊJUGEIK
=IĜEQO3AEGOIK
łHI=O
ġěQ@UIKOAVKJ=O
3AEGOIKPNEHANEO
ġ3P=E3AJ@AP=ĠG 
3AEGOIKPNEHANEO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QK
PQRá
ġ*KJOQJ=O
ġ*=ĜEAFEEĊ@U
GáHE=E
ġ*=ĜEAFEEĊ@U
GáHE=E
ġ0@=HAHEĕ
L=OH=LPUO
ġ*=NOQENAEGE=
I=Iĕ
ġìL=OG=EP=OOQ
PáR=EO
ġ0G=EPUPE N=ĊUPE
ENIUHáPE
ġ1K>QH=ORUN=O
ġ*QVEG= OQN=
@QOEIQO
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ0=R=EPáOGK
IAJP=N=E
ġ DKNĕG=N=E
ġ!REIKPEJKO
ġ1NEQĊEKQNR=O
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKOĠG 
0AJO=?EFĕĊKQ
ġ-ENI=OG=NP=OOQ
ĜR=ECĜ@A/A=HU>áOĊKQ
ġ1=QNKN=C=O)=E@=
IA@ĜEKPKF=IO
ġQPKLEHKP=O)=E@==LEA
=QPKIK>EHEQO
ġ(NALĊEJEKL=O=QHUFAOQ
3E@Q*=ÜEQHEQ
ġ#&)&50H=LPKOEKO
@N=QCEFKO&HEQIEJ=Pĕ
GK@AGO=O!KGQIAJPE
JEOłHI=O
ġ0RAEG=PKOGK@=O)=E@=
=LEAORAEG=PØ
ġļ+=?EKJ=HEJá$AKCN=łF=
ěQRUOIKJOPN=E
ġ0RAEGEJEI=E0RAEGEJEIĕ
GKJ?ANP=O
ġļ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġļ)=QGEJEO
ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKO
0AJO=?EFĕĊKQ
ġ1=Q *=I=(KJ?ANP=O
ġļ(KNPĕJ=IAHEO
ġļ(KNPĕJ=IAHEO
ġ-H=ÜE=EQĜIANGPKO=GUO
"NKPEJá@N=I=
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=%QIKNK
OANE=H=O
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=%QIKNK
OANE=H=O
ġ=I>=130
&JPAN=GPURQOEOĊKQ
OQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ1=RK=QCEJPEJEO
ġ3EAJ=IC=HA
G=>HUO
ġ)A@KGAHE=O
ġ(NKGK@EHĕC=Q@U
PKFK@EAJKN=ĊPEO
ġ@NAJ=HEJ=O
ġ0EILOKJ=E
ġ1=QLKIAOQ
!ĜAEIEQ
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġ&ĊLAPEAO
ġ$URAJEI=OEĊ
J=QFK
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġG=@N=E
ġG=@N=E
ġ(K@=O),&&ġ
-=OH=LÜEĕGJUC=
ġ(HURHAJ@KĊKQ
ġIANEGEAÜE=E
ġ3EGEJC=E
ġ!EJCãO>AĜEJEKO
ġ&&%#L=O=QHEKHA@K
NEPQHEKÜAILEKJ=P=O
/QOEF=0HKRáJEF=
ġ%Q>ANP=OEN
0P=HANEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
0EQNLNEV=O*=I=E
Ľ+ALNEHUCOP=IEAFE
CURďJ=Eļ
0EQNLNEV=O*=I=E
(=EIK=G=@AIEF=
$ENEĕP=G=EO
+=Iĕ@=GP=N=O
3=JPKOH=L=O
ĉE=J@EAJGEI>=
Ľ$=IEJGORAE
GE=Qļ
0EQNLNEV=O*=I=E
+=?EKJ=HEJá
HKPANEF=
!NØOďO0PELNďO
3EGNďO
Ľ(HKQJ=Oļ
ěEJEKO
Ľ1ECNĕO=H=ļ
0EQNLNEV=O*=I=E
ěEJEKO
ĉAEI=FáC=
0EQNLNEV=O*=I=E
ěEJEKO
3EOG=OEĊGQ
ěEJEKO
Ľļ
Ľ!=GP=N=O*KJNKļ
-NAIFAN=Ľ!ĜEQJ
CHáOļ
Ľļ
Ľ!=GP=N=O*KJNKļ
Ľ!ĜEQJCHáOļ

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=OĠG 
ġ*EAOPAHEKHECKJEJá
ġ+QK@áIEJC=IAEHá
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
!E@EAFEL=O=QHEKEĊN=@E
I=EQPKIK>EHE=EĠG 
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
*QOKJĕREAĊL=PEF=
)EďÜEĕ>AH=QGE=JPĠG 
ġ0=R=EPáĠG 
ġěEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ)/1N=@EFKĜEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ!E@UOEO$NAC=O
ġ(=INAEGE=
ġĉE=J@EAJ
ġ*AEHáG=ELIáJQHEO
ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ!áIAOEK?AJPNA
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ1AEOáĜEJKPE
ġ-NAIFAN=(EPKGO
ÛANJK>UHEO
ġ3=G=NKĜEJEKO
ġ!E@UOEO$NAC=OĠG 
ġ0PEHEQOĠG 
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ĠG 

ġ)AKJ=N@=OĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áOĠG 
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ0ALPUJEKO(=QJK
@EAJKOĠG 
ġ-KOďGE=EOQ3EGPKNQ
$ANQH=EÜEQĠG 
ġ(KJ?ANP=O727&łAOP=
ĠG 
ġ$EIPKFEĜAIá
ġJEI=HEF=ĠG 
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ/QOĕC=PRáĠG 
ġ"QNKREVEF=
ġ!AC=JPEOĜIKCQO
ġ)=>=J=GPQG=O
ġ(QHPďN= 
ġ!=3EJÜEK@AIKJ=E
ĠG 
ġ(ANJ=RáĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ!áIAOEK?AJPNAĠG 
ġ0LKNP=OĠG 
ġ,N=EĠG 
ġ(QHPďNKOO=R=JKNE=E
ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áOĠG 

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO)AIE=I=
GKR=
ġļ1EGNEL=>=EOKO
ġļ0Gď>EO!ď-=OH=LÜEĕ
>EQN=O
ġļE(=NHE
ġļ0KNEQG=O
ġļ+=E@ĜAHK0HAEPANEK
L=PEAG=H=EĠG 
ġļ-AJGEEJCNA@EAJP=E
ĠG 
ġļ(=N=@=FQOĠG 
ġļ*AHKLEJGHáO
ġļGHKFEĠG 
ġļ-=O=QHEK>QNPEJEJG=E
ĠG 
ġļ*AJP=HEOP=O
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ!E@EJC=OEO=IĜEQO
ġļ(=N=@=FQO0ANE=H=O
ġěRáNAHEĕI=EĊP=O
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
ġļ*AJP=HEOP=OĠG 
!APAGPUREJEOOANE=H=O
ġļ0LA?E=HEKFE)KOJ@ĜA
HKLKHE?EF=3AEGOIK
OANE=H=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĉACEOEN0Gď>EO!ď
ġ!ĜKJEO1AOP=OĠG 
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAH
JEOĠG 
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġ(R=EHEĕ=QGO=OĠG 
ġ0QC=HRKGJKNØĠG 
ġ1KIKEN!ĜANEKL=O=
GKOĠG 
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġ6N=G=ELUN=
ġěEJEKO(NEIEJ=H=E
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ((&JBKĊKQ
ġ+QK&GE$URAJEIK
>ď@KĜQNJ=H=O
ġ'QK@KOG=PáO
ġěEJEKO3ANOH=O
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ3(/,0"+00
0QREHEKPEJAL=ĜíOP=IØFí
ġ3EO=IAJ=JPE
ġ%=R=F=E
ġ1=EGEJUO3AEGOIK
OANE=H=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*=ĜEAFEEĊ@UGáHE=E
ġ'QKGEJCE=QOEIANE
GKOJ=IĕR=EV@AHE=E
ġ1NUO@E@RUNE=EENĉ=
I=?D=J@KLNEJ?AOá
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ"GOPN=OAJO=E@APAG
PUR=E
ġ1K>QH=ORUN=O
ġ+QKPUGEĕIAP=O
ġ*=@=C=OG=NK
LEJCREJ=E
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġ0EILOKJ=E
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ-QKHQOEĕ=JCAHĕ
IEAOP=O
ġ#=N=E
ġ1K>QH=GKLEF=
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġLOQGNEKOG=I>=
NEJáO
ġ-NER=PELN=GPEG=
ġ!=GP=N=O%=QO=O
ġ 0&GNEIEJ=HEOP=E
ġ1áRUJá
ġ/UĊUO
ġěIKCĜQ@UOPá
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ0RAEG=PKO 
PAHAREPNEJ=
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKO
ĠG 0AJO=?EFĕĊKQ
ġļ)=QGEJEOĠG 
ġļ)=QGEJEOĠG 
ġļ(=H>=IAENNK@KIA
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġ-=PNQHEOĠG $=PREĕ
NA=HU>á
ġļIANEGKOP=HAJP=E
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġěEJEKO
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=O
0ANE=H=O
ġļ-KHE?EF=EN(K
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
0EPQ=?EFĕGKIA@EF=
ġ#=N=E/A=HU>áOĊKQ
ġ1KHUJíP=IOØěR=ECĜ
@ĜEĕGAHE=O3AEGOIKEN
JQKPUGEĕłHI=O
ġļ0PNáHá0ANE=H=O
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=O
ĠG 0ANE=H=O
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ=I>=130

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ2JERANOEPAP=EHP
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O=O
ġ(=QH=E
ġG=@N=E
ġ!REIANCEJKO>A
?AJPK
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ&ĊHEGEI=O
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&*=F=IEO
ġ!REIANCEJKO>A
?AJPK
ġ!REIANCEJKO>A
?AJPK
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ+AL=LN=OPENQOEĊGE
G=@N=E
ġG=@N=E
ġ)AIPEJC=OLKOďGEO
GH=REAPá
ġ&&%#L=O=QHEKHA@K
NEPQHEKÜAILEKJ=P=O
/QOEF='3
ġ%Q>ANP=OEN
0P=HANEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
3=JPKOH=L=O
$ENEĕP=G=EO
ĉE=J@EAJGEI>=
3EOG=OEĊGQ
$URAJQÜE=
-=O=QHEO5
Ľļ
Ľ!EJCãOL=O=QHEOļ
Ľ&ĊCURAJPEBNEGKFAļ
13L=N@QKPQRá
Ľ*EAOPAHEKL=PNQ
HE=Eļ
ěEJEKO
(=EIK=G=@AIEF=
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFE
IKP=NJU>=ļ
Ľ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
+QKC=PEAO=
/ALKNPANEO
(EPKGOLKG=H>EO
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFE
IKP=NJU>=ļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ*EAOPAHEKL=PNQ
HE=Eļ
Ľ&ĊCURAJPEBNEGKFAļ

PENKTADIENIS,, GEGUÞËS 8 D.

KETVIRTADIENIS,, GEGUÞËS 7 D.

TREÈIADIENIS,, GEGUÞËS 6

D.

ANTRADIENIS, GEGUÞËS 5 D.

2015 05 02 Nr. 17

7

05:15 Tautos balsas. (k.)
05:40 Klausimëlis.lt.
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Nuodëminga meilë.
11:45 Kitoks Èernobylis.
12:45 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
13:30 Pasaulio panorama.
(k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 2.
18:10 Kam reikia?
18:15 Ðiandien.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas.
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 2.

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 Afrika.LT.
15:00 LRT OPUS ORE. (k.)
16:00 Dþeronimas 2.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:20 Pasaulio dokumentika.
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 ARTi.
20:15 Mokslo sriuba.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Hercogienë.
23:20 Prisiminkime.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Dëmesio centre. (k.)
01:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
(k.)

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naidþelo Sleiterio
patiekalai.
11:30 Penki ingredientai.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Akloji.
14:35 Pasaulio burtininkai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 "Velvet".
22:40 Naktis ir diena.
Vilnius.
23:40 Mentalistas.
00:45 Specialioji Los
Andþelo policija.
01:40 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.
08:50 Sutrikæs gangsteris.
10:55 Transformeriai.
Iðnykimo amþius.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Pagalbos
skambutis.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Miestas.
00:40 Visa menanti.
01:35 Havajai 5.0.
02:30 Taikinys.
03:25 Programos pabaiga.
03:30 Lietuva Tavo delne

06:10 Maþieji iðdykëliai.
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 Madagaskaro
pingvinai.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 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.
22:00 TV3 sportas.
22:10 Bruklino taksi.
23:15 Privati praktika.
00:10 Daktaras Hausas.
01:10 CSI kriminalistai.
02:05 Tëvynë.
03:00 Las Vegasas.
03:55 Þmogþudystë.
04:50 Programos pabaiga.

06:00 Policija ir Ko.
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 Vendelio Beikerio
istorija.
23:20 Strëlë.
00:05 Strëlë.
01:00 Juodasis sàraðas.
01:55 Prokurorø
patikrinimas.
03:00 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Kroviniø karai.
16:30 Kroviniø karai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës.
"Juventus" - "Real
Madrid CF".
23:40 Slaptas reikalas.
01:25 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Slovakija – Slovënija.
03:25 Programos pabaiga.

05:40 „Iðgyventi Afrikoje“.
06:05 Lietuva tiesiogiai.
Aktualiø pokalbiø laida.
Vedëja D. Þeimytë.
07:00 Reporteris.
07:45 „Miestelio patruliai“.
08:50 „Albanas“ .
09:55 „Èiapajevas. Aistra
gyventi“.
11:00 „Padangiø patruliai“.
12:00 Nuoga tiesa.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Reporteris.
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
23:12 Paþangi Lietuva.
23:17 Orai.
23:20 Pasaulis X.
00:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01:20 Reporteris.
02:00 Lietuva tiesiogiai.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Þinios.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Nuodëminga meilë.
11:45 Specialus tyrimas.
(k.)
12:35 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
13:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas.
20:25 Loterija „Perlas“.".
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas.
22:45 Tautos balsas.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas 2.
00:35 Istorijos detektyvai.
(k.)

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 LRT Kultûros
akademija.
13:30 „Carmen“. (k.)
15:00 Atgal á þemëlapá. (k.)
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.
19:10 Istorijos detektyvai.
19:55 Kultûros savanoriai.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Elito kinas.
23:45 Dabar pasaulyje.
00:15 Panorama. (k.)
00:50 Dëmesio centre. (k.)
01:15 ARTi. (k.)
01:45 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
07:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Bûrëja.
14:35 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 Pagrobti ir perduoti.
23:20 Naktis ir diena.
Vilnius.
00:35 Klientø sàraðas.
01:30 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.
10:20 Yra kaip yra.
11:45 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.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Paskutinis ðansas.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Moteris-Katë.
00:20 Visa menanti.
01:15 Havajai 5.0.
02:10 Grubus þaidimas.

06:10 Maþieji iðdykëliai.
06:25 Maþieji iðdykëliai.
06:40 Maþieji iðdykëliai.
06:55 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 Madagaskaro
pingvinai.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Pakartok!
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:05 Vikingø loto.
22:10 Iðminuotojø bûrys.
00:55 CSI kriminalistai.
01:45 Tëvynë.
02:50 Las Vegasas.
03:40 Þmogþudystë.

06:00 Policija ir Ko.
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 Mûsø meilës
istorija.
23:35 Strëlë.
00:15 Juodasis sàraðas.
01:10 Prokurorø
patikrinimas.
02:15 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 72 valandos.
16:00 Kroviniø karai.
16:30 Kroviniø karai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës. "FC
Barcelona" - "FC
Bayern München".
23:40 Mulas.
01:25 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Ðvedija – Kanada.
03:25 Programos pabaiga.

05:40 „Iðgyventi
Afrikoje“.
06:05 Lietuva tiesiogiai.
07:00 Reporteris.
07:45 „Miestelio
patruliai“.
08:50 „Albanas“ .
09:55 „Èiapajevas.
11:00 „Padangiø
patruliai“.
12:00 Patriotai.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Reporteris.
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:20 Nuoga tiesa.
00:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01:20 Reporteris.
02:00 Lietuva tiesiogiai.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Nuodëminga meilë.
11:45 Mokslo ekspresas.
(k.)
12:00 Vyriausybës metinë
veiklos ataskaita.
13:00 Tautos balsas. (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.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 2.
18:10 Saugokime jaunas
gyvybes keliuose.
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Pinigø karta.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 II pasaulinio karo
pabaigos 70-meèiui.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas 2.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 Þarckai. (k.)
14:50 Monika Bièiûnienë.
(k.)
15:25 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
16:10 Kultûrø kryþkelë.
Menora.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Lietuva skaito!
19:00 Legendos.
19:45 Visu garsu.
20:30 Labanaktukas.
20:40 Dþiungliø knyga 1.
20:53 Aviukas Ðonas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:45 LRT aukso fondas.
22:50 Nëra pasaulyje
mieliau, kaip Lietuvoj.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
07:45 Ðeimynëlë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Bûrëja.
14:35 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 Midsomerio
þmogþudystës I.
Paraðyta krauju.
23:10 Detektyvë Rizoli.
00:20 Mentalistas.
01:15 Klientø sàraðas.
02:10 Programos pabaiga.

06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 Yra kaip yra.
11:45 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.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 Á saulæ.
00:15 Visa menanti.
01:10 Specialioji Los
Andþelo policija.
02:05 Sveikatos ABC
televitrina.

05:55 Teleparduotuvë.
06:10 Maþieji iðdykëliai.
06:25 Maþieji iðdykëliai.
06:40 Maþieji iðdykëliai.
06:55 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 Madagaskaro
pingvinai.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Að tikrai myliu
Lietuvà.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Meteorø audra.
00:00 Daktaras Hausas.
01:00 CSI kriminalistai.
01:55 Tëvynë.
02:55 Las Vegasas.

06:00 Policija ir Ko.
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 Kapitonas Zumas.
23:10 Strëlë.
00:30 Juodasis sàraðas.
01:25 Prokurorø
patikrinimas.
02:30 Bamba TV.

09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 72 valandos.
16:00 Kroviniø karai.
16:30 Kroviniø karai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:30 Rytoj, kai prasidëjo
karas.
23:35 Þenklelis.
01:35 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Suomija – Slovënija.
03:35 Programos pabaiga.

05:40 „Iðgyventi Afrikoje“.
06:05 Lietuva tiesiogiai.
07:00 Reporteris.
07:45 „Miestelio patruliai“.
08:50 „Albanas“ .
09:55 „Èiapajevas. Aistra
gyventi“.
11:00 „Padangiø patruliai“.
12:00 Sàmokslo teorija.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Reporteris.
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22:30 Reporteris.
23:12 Ádomi Lietuva.
23:20 Patriotai.
00:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01:20 Reporteris.
02:00 Lietuva tiesiogiai.
02:35 „Miestelio patruliai“.
03:20 „Iðgyventi Afrikoje“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Nuodëminga meilë.
11:45 Auksinis protas. (k.)
13:00 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:30 Forsaitø saga.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo!
22:40 Dvigubas smûgis.
00:30 Didysis Gregas 2.
01:20 Ovidijaus Vyðniausko
koncertas.
02:50 Tautos balsas. (k.)
03:15 Klausimëlis.lt.
03:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
04:25 Duokim garo! (k.)

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 ARTi. (k.)
13:20 Mokslo sriuba. (k.)
13:40 Kultûros savanoriai.
(k.)
14:15 Lietuviø dokumentika.
(k.)
15:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
16:10 Kultûrø kryþkelë.
16:25 Kauno miesto
simfoninio orkestro 10meèiui.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Koncertas.
19:10 Lietuvos kompozitoriø
sàjungos apdovanojimai.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Durys atsidaro.
21:30 Lietuviø kino klasikai.
23:00 Lietuviø kinas
trumpai.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:30 Legendos. (k.)

06:45 Ðeimynëlë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Bûrëja.
14:35 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA
Vyriausiasis
inspektorius Benksas.
22:55 SNOBO KINAS
Amerikos groþybës.
00:05 Mentalistas.
01:00 Vieðbutis "Grand
Hotel".

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 Yra kaip yra.
10:20 Yra kaip yra.
11:45 Paskutinis ðansas.
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.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Mano vyras gali.
22:40 Betmenas. Pradþia.
01:25 Pasilinksminimas.
03:05 Programos pabaiga.
03:10 Lietuva Tavo delne.

06:10 Maþieji iðdykëliai.
06:25 Maþieji iðdykëliai.
06:40 Maþieji iðdykëliai.
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.
13:15 Maþieji iðdykëliai.
13:30 Madagaskaro
pingvinai.
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 Ratai 2.
21:40 Grafas Montekristas.
00:25 Ultravioletas.
02:00 Melancholija.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Mûsø meilës
istorija.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 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 Kai nesiseka, tai
nesiseka.
23:35 Sostø karai.
00:05 Juodasis sàraðas.
01:00 Prokurorø
patikrinimas.
02:05 Bamba TV.

09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
15:00 72 valandos.
16:00 Kroviniø karai.
16:30 Kroviniø karai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Farai.
21:30 Be stabdþiø.
22:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:00 Artimi prieðai.
00:40 Naða Raða.
01:10 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Vokietija – Latvija.
03:05 Hubertas ir
Staleris.

05:55 „Merdoko
paslaptys“.
06:35 Ðeima - jëga! 2.
07:00 Reporteris.
07:45 „Miestelio
patruliai“.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Èiapajevas.
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 „Viskas, iðkyrus
meilæ“.
00:30 „Sukèius“.
02:30 „Viskas, iðkyrus
meilæ“.
04:25 „Sukèius“.
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2 k. butà S. 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.
2 k. butà Lauko g. 2a, „susivienijime“ (III a., 50 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 500 Eur. Butas
ðiltas, vidurinis). Jurbarkas, tel.:
8 618 76 512, 8 675 16 851.
2 k. butà Kauno g. (V a., 45,68
kv. m, plastikiniai langai, yra
balkonas, rûsys, kaina sutartinë).
Tel. 8 655 55 904.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Lauko g. 4 (III a.,
38 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
12 164 Eur). Jurbarkas, tel. 8
646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. 26 (II a.,
33 kv. m, plastikiniai langai,
12 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
699 55 352.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (IV a.,
37,3 kv. m, yra balkonas) arba
keièia á nedidelá namelá (iki 50
kv. m) Smalininkuose. Tel.: 8
658 86 023, 8 643 65 405.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a.,
38 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 9 500 Eur).
Nenuomoja. Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a.,
33 kv. m, 13 100 Eur. Namas
renovuotas, plastikiniai langai, ðarvo durys. Langai i pietinæ pusæ. Ðiltas butas, maþi
mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.
1 k. butà Kæstuèio g. 22 (renovuotas, puikus remontas, 8
000 Eur). SKUBIAI! PIGIAI!
Jurbarkas, tel. 8 614 03 712.
1 k. butà Kæstuèio g. 22 (IV a.,
renovuotas namas, suremontuotas, labai ðiltas, 9500 eurø).
Tel. 8 614 03 712.
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.
2 k. butà prie parduotuvës IKI
(I a. ið V a., 70,62 kv. m, du
atskiri áëjimai, tinka komercinei veiklai). Jurbarkas, tel.
8 610 31 224.
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.

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

2 k. butà Kæstuèio g. (II a., medinis pastatas, vietinis ðildymas,
vandentiekis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 83 395.
2 k. butà Kæstuèio g. (III a.,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
su visais baldais, 17 400 Eur).
2 k. butà Kalnënuose (II a., be
patogumø, 3 500 Eur). Tel. 8
657 84 950.
2 k. butà Kæstuèio g. (V a., 50 kv.
m, ástiklintas balkonas, plastikiniai langai, pakeisti radiatoriai,
12 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
634 00 102.
2 k. butà Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys,
ðildomas kietuoju kuru, ûkiniai
pastatai, rûsys, malkinë, dalinë
kanalizacija, kaina sutartinë).
Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 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.
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 miðkø ûkyje (73 kv.
m, dviejø tarifø elektra, vietinis
ðildymas, ûkinis pastatas, malkinë, 18 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 639 41 188.

4 k. butà Jurbarko r.,
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.
+370 655 58 757.
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.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
5 800 Eur. Dvigubas, centre,
tvarkingas, elektra, geras stogas
bei durys. Geras privaþiavimas.
Tinkamas veiklai). Jurbarkas,
tel. 8 612 71 173.
Garaþà Jurbarko r.,
Smalininkuose (mûrinis, 2 600
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 41
908.
Garaþà Mokyklos g. (I
a., mûrinis, 2 500 Eur, prie
„Lytagros“). Jurbarkas, tel.
+370 612 67 391.
Garaþà prie ATÁ (su duobe).
Jurbarkas, tel. 8 614 03 114.
Miðkà (7,81 ha, miðrus).
Jurbarko r., tel. 8 698 29 460.
Namà K. Donelaièio g. 33
(medinis, 97 kv. m, sklypas 7
a, garaþas, ûkinis, ðiltnamis, 40
000 eurø). 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 Jurbarko r.,
Skirsnemunëje (mûrinis).
Jurbarkas, tel. 8 613 36 387.
Namà Kalninës g. 17 (mûrinis,
ûkiniai pastatai, 12 arø þemës,
vanduo, kanalizacija, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 690
58 519.
Namà prie Mituvos (30 arø
þemës, 27 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 20 112.
Namà Raudonëje (190 kv. m,
II a., mûrinis, 13 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.
Namà Rotuliuose, 3 km nuo
Jurbarko (19 arø þemës,
mûrinis, visi patogumai, internetas, ûkiniai pastatai). Tel. 8
688 15 089.
Namà A. Ðabaniausko g. (308
kv. m, II a., mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, 75 000 Eur. Naujos statybos, kokybiðkai pastatytas, bet
neárengtas). Jurbarkas, tel. 8
650 91 966.
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.
Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine veikla, yra el. jëgos linija,
geras ir patogus privaþiavimas,
pro ðalá pastoviai vaþiuoja autobusas, 34 000 Eur). Tel. 8
645 38 575.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko (30
arø namø valda, 6 000 Eur,
galima derëtis). Skubiai. Tel. 8
686 70 469.
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Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
15 000 Eur. 15 a, namø valda, komunikacijos. Graþioje,
ramioje vietoje, prie miðko,
A. Giedraièio-Giedriaus g.).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sklypà Jurbarke, „trikampyje“
(komunikacijos, 11 600 Eur.
10.50 a, su visomis komunikacijomis, kraðtinis). Jurbarkas, tel.
8 685 39 089.
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.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611 52 214.
Sklypà Pilies l k. (0.25 ha, 6 000
Eur). Ðilinës k. sklypà (0.35 ha,
1 000 eurø). Jurbarkas, tel. 8
672 55 910.
Sklypà prie didþiosios „Norfos“
(30 arø, tinkamas komercinei
veiklai). Jurbarkas, tel. 8 618
06 786.
Sklypà Sodø g. (16 arø, tinkantis statybai, 1 a - 905 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 671 98 306.
Sodà be namelio Greièiuose,
sodø bendrijoje „Serbenta“
(gera vieta, saugi, ðalia gyvenamasis namas. Sklypo plotas
8 arai. Kaina sutartinë). Tel. 8
612 88 198.
Sodà Greièiuose (namelis, garaþas, ðulinys). Tel. 8 683 94 038.
Sodà Greièiuose, sodø bendrijoje „Serbenta“ (tvarkingas,
medinis namelis, netoli miðkas,
Nemunas, kaina sutartinë). Tel.:
8 681 95 382, 8 655 23 259, 8
447 54 580.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
arai, ðulinys, netoli eþeras, 6
660 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.
Sodà prie Vytauto Didþiojo
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 Smalininkuose,
„Àþuoliuko“ bendrijoje (6 a,
vanduo, elektra, 2 900 Eur). Tel.
8 671 98 306.
Sodà Kalnënuose, „Nemuno“
sodø bendrijoje (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,
tinkantis kaimo turizmo plëtrai,
asfaltuotas privaþiavimas, 58
000 Eur). Tel. 8 641 99 411.
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.
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Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko.
r., tel. 8 616 07 187.
Sodybà Skirsnemunëje, Kalno
g. (1 ha þemës, plastikiniai langai, be patogumø, 8 500 Eur).
Tel. 8 637 84 715.
Sodybà su þeme netoli
Jurbarko (daug pastatø).
Galima pirkti iðsimokëtinai.
Tel. 8 634 02 705.
Sodybà Ðvendriðkiø k. (reikalingas remontas). Jurbarko r.,
tel. 8 608 86 567.
S o d y b à Ve l i u o n o s s e n . ,
Jurbarko r. (yra ûkinis pastatas, gyvenamas namas, mûrinis
rusys, 40 arø sodas, kaina
sutartinë). Tel. 8 670 62 832.
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 Greièiuose (7
800 Eur. Mëgëjø sodø þemës
sklypas, 0,389 6ha. Vandens
telkinio plotas 0.069 ha).
Jurbarkas, tel. 8 652 90 111.
Þemës sklypà Kalnënuose
(16 arø), sodà Smukuèiuose
(7 arai), garaþà prie kapiniø,
naudotas raudonas plytas. Tel.
8 699 10 158.
Þemës sklypà Lauko g. “trikampyje” (apie 11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 680 38 423.
Þemës sklypà Rûtø g. (10arø).
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.
Þemës sklypà Sodø g. 58A
(10,48 arai, visos komunikacijos, 9 200 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 11 252.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

p e r k a
Sodà Smukuèiuose arba
Vanaginëje, palei uþtvankos
krantà. 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 ieðko 1 k.
buto nuomai. Siûlyti ávairius
variantus. Jurbarkas, tel. 8
604 21 596.

Kituose miestuose ir rajonuose
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 22 (IV a.,
renovuotas, suremontuotas,
10 500 Eur). Tel. 8 614 03 712.

p e r k a
BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.
Negyvenamà sodybà, be
dirbamø þemiø. Geroje vietoje,
prie miðko, kaimo. Pasiûlymus
siøsti senas.medis@gmail.
com tel.+447868802536 (SMS
þinute).
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 verslo
uþsiëmimui, 49 arø plote (dviejø aukðtø gyv. namas ið betono
blokeliø, viduje apðiltintas,
iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x
13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai, pirtelë su prieðkambariu,
ið viso 120 kv. m. Antrame
aukðte 136 kv.m, du balkonai,
5 kambariai, WC ir vonia,
plastikiniai langai, durys. Po
þeme 320 kv. m, jame yra rûsiai
su prieðlëktuviniais átvirtinimais, yra naujas projektas,
elektra, kanalizacija, mûrinis
cechas 120 kv. m, elektra ir kt.
Nebaigti statyti statiniai, ðalia
yra du þemës sklypai, 1 – 20 a,
1 – 14 a. Visko kaina – 180 000
Eur. Galima derëtis. Siûlyti
variantus. Verta pamatyti ir
ásigyti). Klaipëda, tel.: +370
612 31 184, +370 671 70 425.

Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a
Sklypà Stanèiuose, Klaipëdos
r. (10 070 Eur). Yra daug
sklypø, plotas nuo 10-12 a).
Kretinga, tel. 8 657 97 592.

Raseiniuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà su þeme Raseiniø r.
priemiestyje (ribojasi su miesto þeme, geras privaþiavimas,
mûrinis namas, mûrinis ûkinis,
sandëlis darþovëms laikyti,
kiti pastatai mediniai, trifazis,
ðulinys, prûdas, griovys teka).
Tel.: 8 428 77 199, 8 674 99 435.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
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,
35 000 Eur). Tel. 8 612 70 770.
Sklypà Ðakiu r., Kiduliuose
(16 000 Eur, 50 a, komercinës paskirties. Prie pat kelio
Jurbarkas-Ðakiai, Kiduliø miestelyje). Ðakiai, tel. 8 656
88 332.

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.
Parduotuvæ Ðilalës r., Jucaièiø
k. Tel. 8 699 63 973.

n u o m o j a
Dirbantis vyras iðsinuomotø 1
k. butà be patogumø Ðilalëje
arba 10 km nuo Ðilalës. Tel. 8
640 22 374.

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
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 Dariaus ir Girëno
g. 38 (III a., 22 kv. m, ðiltas,
ðviesus, 7 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 613 72 455.
1 k. butà miesto centre (20,50
kv. m). Tauragë, tel. 8 613
30 797.
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3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas,
erdvus, gero iðplanavimo, su
vaizdu á miðkà). Tauragë, tel. 8
627 59 631.

1 k. butà Moksleiviø al. (V a. ið
penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel. 8 654
92 440.
1 k. butà Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, blokinis, 13
500 Eur. Tvarkingas, plastikiniai
langai, medinës durys. Didelis
balkonas, rûsys). Tauragë, tel. 8
656 06 888.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 38
(IV a., IX aukðtø name, mûrinis,
suremontuotas, 13 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 676.
2 k. butà Eièiuose, Tauragës r.
(II a.). Tel. 8 642 21 872.
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 Mikrorajone, Ateities
take 22 (II a., 50 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 35 000 Eur,
tvarkingas, su dalimi baldø).
Tauragë, tel. 8 654 35 085.
2 k. butà SKUBIAI Tarailiø
mikrorajone (ramioje, graþioje
vietoje, netoli PC MAXIMA,
mokykla, darþelis, be
tarpininkø). Tauragë, tel. 8 652
14 640.
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 Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 5 800 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 257.
2 k. butà Gedimino g. 29-51
(VIII a., 50 kv. m, IX aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
miesto centre). Tauragë, tel. 8
614 83 688.
2 k. butà Vasario 16-osios g. (III
a., plastikiniai langai, pakeistos
durys ir grindys). Tauragë, tel. 8
652 43 807.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (48
kv. m, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, 35 000 Eur).
KOMERCINËS PASKIRTIES.
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
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.
2 k. butà Tauragës dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta. Butas
tvarkingas, vidurinis, kûrenamas
kietuoju kuru). Tauragë, tel. 8
600 64 770.

3 k. butà (23 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 672 60
522.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë,
tel. 8 685 75 961.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, laminato
grindys, ðarvo durys, 27 000
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 Miðko g. (III a., 65
kv. m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, 28 500
Eur. Vidurinis, tvarkingas,
nauja aikðtelë automobiliams,
didelis rûsys). Tauragë, tel. 8
606 02 026.
3 k. butà Vasario 16-osios g. (IV
a., 54 kv. m, dalinis remontas,
20 000 Eur). Tauragë, tel. 8 638
54 618.
5 k. butà Stoties/Prezidento
g. kampe (nestandartinis, 2
garaþai su rûsiais, 3 þemës sklypukai, vietinis ðildymas, 38 000
Eur). Tauragë, tel. 8 699 47 606.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas, garaþas, þemë, gera vieta,
34 000 EUR). Tauragë, tel. 8
600 15 381.
Dalá namo Prezidento g. (II
a., medinis, atskiras áëjimas,
virtuvë, kambarys, pastogës,
daliniai patogumai, 17 500
Eur). Tauragë, tel. 8 687 46 802.
Garaþà Bernotiðkës g. (yra duobë, saugoma teritorija, 3 500
Eur). Tauragë, tel. 8 604 19 180.
Garaþà Bernotiðkës g. (yra duobë, saugoma teritorija, 3 500
Lt). Tauragë, tel. 8 604 19 180.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(2 000 Eur), sodà Joniðkëje,
„Keramikos“ bendrijoje (be
namelio, 2 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 617 34 672.
Kilnojamàjá namelá (su visa
áranga, tinka soduose, vasarinei
virtuvei ar ðiaip gyventi, 4 100
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Medinio namo antràjá aukðtà
Laisvës g. 10 B3. Tauragë, tel.
8 630 55 760.
Mûriná 2 aukðtø namà (visos
miesto komunikacijos, 11,5 aro
þemës, gali gyventi 2 ðeimos).
Galimas keitimas á butà II-III
a., renovuotame name, arèiau
miesto centro. Tauragë, tel. 8
652 00 942.
Mûriná namà Nemuno g.
(apðiltintas, rami vieta, ûk.
pastatas, 2 garaþai, stiklinis ðiltnamis, 2 þemës sklypai, kiemas
iðklotas trinkelëmis, su baldais).
Tauragë, tel. 8 663 66 224.
Mûriná namà Roþiø g. (7,8 arai
þemës, garaþas, ûkinis pastatas). Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Mûriná namà Ðilalës g. (geroje,
ramioje vietoje, prie IKI ir
NORFOS PC, viduje viskas
naujai árengta, elektra ðildymo
sistema, nauja krosnis, ðildomos
grindys, 170 kv. m). Tauragë, tel.
8 699 93 850.
Namà (medinis) ir 1 k. butà.
Tauragë, tel.: 8 699 53 475, 8
654 49 012.

Namà (mûrinis, apðiltintas,
skardinis stogas, 16 arø þemës,
didelis ûkinis su garaþu, kiemas trinkelëmis, metalinë
tvora, metalinis ðiltnamis, 72
000 Eur). Tauragë, tel. 8 670
26 507.

Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16
arø sklypas, prie Akmenos
upës, ûkinis pastatas, trifazis,
atskiras sodas, rami, graþi
vieta, 22 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 658 34 205.

Namà (vieno aukðto, su mansarda, ir pusrûsiu, pirmo
aukðto plotas 106 kv. m, antro – 119 kv. m, rûsyje pirtis,
þidinys, 12 arø didelis ûkinis
su rûsiu, miesto komunikacijos, vietinis ðildymas, stiklinis
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 652
03 442.

Namà Ridikiðkës gyvenvietëje, Maþonø seniûnijoje (yra
mûrinis tvartas su darþine).
Tauragës r., tel. 8 658 83 058.

Namà (vieno aukðto, naujos
statybos, nebaigtas árengti,
uþbaigtumas 80 %, gyvenamas
plotas 144 kv. m, bendras
plotas 195 kv. m, 12 arø,
miesto komunikacijos, vietinis
ðildymas, tvora, kiemas iðklotas trinkelëmis). Tauragë,
tel. 8 652 03 441.
Namà K. Donelaièio g. 29 (7
arai þemës, 400 kv. m, 100
000 Eur). Tauragë, tel. 8 686
45 769.
Namà T. Ivanausko g. 147
(12 arø þemës, 300 kv. m,
visi patogumai, 115 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 45 769.
Namà Joniðkës soduose (2
aukðtø, nebaigtas árengti, 15
arø þemës, galimas keitimas á
2 k. butà). Tauragë, tel.: 8 446
54 757, 8 620 49 986.
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 „Ðvyturio“ bendrijoje,
Joniðkës soduose (140 kv. m,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, 55
000 Eur). Tauragë, tel. 8 654
56 085.
Namà I. Simonaitytës g. 30
(120 kv. m, monolitinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 60 000 Eur, su
mansarda, 12 a þemës, kampinis). Tauragë, tel. 8 675 65 954.
Namà centre (210 kv. m, II a.,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
120 000 Eur). Tauragë, tel. 8
626 85 588.
Namà Vytauto g. 4 (105 kv.
m, II a., mûrinis, 61 722 Eur).
Parduodamas arba iðnuomojamas namas, garaþas bei
sklypas. Tauragë, tel. 8 685
10 107.
Namà Þukø gyvenvietëje (185
kv. m, yra sodas, darþas, ûkinis
pastatas). Tauragës r., tel. 8
684 04 074.
Namà Islandijos g. (120 kv.
m, mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 82 000 Eur. 1
aukðto, su mansarda, miesto
komunikacijos, rami vieta).
Tauragë, tel.: 8 616 27 971, 8
603 82 879.
Namo dalá Taikos g. 5 (II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, 43
000 Eur. Kotedþo tipo namo
dalis, 2 garaþai). Tauragë, tel.
8 681 52 821.
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Sodà Joniðkës soduose,
„Ðvyturio“ bendrijoje (6 a, 2 a.
namas, trifazis, ðulinys. Palieku
þoliapjovæ, benzininá pjûklà,
baldus, 11 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 07636.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje (ðalai miðko,
labai rami vieta, su namu, ðalia
prûdas, 12 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 604 19 180.
Sodà Bernotiðkëje, Tauro bendrijoje, Jurginø 1 (7,58 aro,
nebaigtas medinis namelis, 3 000
Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (2 900 Eur, 6 a). Tauragë,
tel. 8 699 90 095.

NEBRANGIAI namà
Ta u r a g ë s p r i e m i e s t y j e
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.
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.
Pusæ namo (yra þemës, ûkinis
pastatas, rami vieta). Tauragë,
tel. 8 633 91 823.
Pusæ namo Skaudvilëje (3
kambariai, virtuvë, plastikiniai langai, 2 ûkiniai, rûsys,
yra þemës, miestelio centre,
kaina sutartinë). Tauragës r.,
tel. 8 616 44 978.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
Taurø nuotykiø parko (480
kv. m plotas, 18 arø þemës, 29
000 Eur). Tauragë, tel.: 8 657
95 886, 8 657 99 145.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, ðalia miðkas, 39 000
Eur). Parduodami du sklypai
po 30 a (visos komunikacijos,
1 a - 650, po 19 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 96 921.

Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje, SKUBIAI (5 km nuo
miesto, 11 arø þemës sklypas,
2-jø aukðtø mûrinis namelis, metalinis ðiltnamis, ðulinys, gera vieta, 13 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 685 34 704.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (6 arai þemës, 4 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615 32 755.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (yra elektra, medinis namelis, 6 arai þemës). 1,5
k. butà Gedimino g. (II a., su
patogumais) arba keièia á pusæ
namo. Tauragë, tel. 8 681 72 723.
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, 5 500 EUR). Tauragë, tel.
8 446 70 224.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, Atgimimo g. 13 (be
namelio, daugiau nei 6 arai, 3
000 Eur). Tauragë, tel. 8 636
53 133.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (31 000 Eur, 100
kv. m, 5 k., GYVENAMAS
N A M A S , A P Ð I LT I N T A S
STOGAS, SIENOS IR
PAMATAI, ÐULINYS,
VIETINË KANALIZACIJA,
ELEKTRA, KROSNIS,
APTVERTAS). Tauragë, tel. 8
640 17 217.
Sodybà 12 km nuo Tauragës
(gyvenvietëje, mûrinis namas
su ûkiniais pastatais, yra patogumai). Tel.: 8 622 02 593, 8
698 79 891.
Sodybà 20 km nuo Tauragës
(medinis namas, su patogumais,
dideli ûkiniai pastatai, namø
valda 30 arø, yra sodas, aptverta,
19 000 Eur). Tauragë, tel. 8 636
91 145.
Sodybà Karapolio k. (prie tvenkinio). Tauragës r., tel. 8 650
18 091.
Sodybà Ðakvieèiø k. (15 arø, bendras plotas 76 kv. m). Tauragës
r., tel. 8 634 98 406.
Sodo sklypà Egluonos
g., Bernotiðkëje (6 arai, be
namelio). Tel. 8 638 26 038.
Sodo sklypà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje (5 400 Eur, 12 arø,
30x40 m, Giminiø g.7, medinis
namelis 9 kv. m, brandus vaismedþiø sodas, pieva). Tauragë,
tel. 8 698 20 984.
Sodo sklypà Joniðkje (2 500
Eur, aptvertas, 6 a, prie tvenkinio. Yra medeliø, avietynas.
Atlikti geodeziniai matavimai.
Be namelio). Tauragë, tel. 8 604
05 418.
Þemæ Didkiemio k. ir Balskø
k. (þemës ûkio paskirties, ant
Jûros upës kranto). Tauragë, tel.
8 699 80 435.
Þemæ Milaièiø k. (þemës
ûkio paskirties, 1,05 ha, netoli elektros linija, geras kelias).
Tauragës r., tel. 8 658 45 827.
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Þemës sklypà 2 ha prie
Skaudvilës miesto, Norkiðkës
kaimo gyvenvietëje. Kelias
Skaudvilë-Norkiðkë asfaltuotas 2 km. Þemës sklypas upës
Anèios ðlaitas. Galima statyba.
Tauragës r., tel. 8 614 72 396.
Þemës sklypà Butkeliø k.,
prie pagrindinio kelio RygaKaliningradas (15 arø, namø
ûkio valda komercinës
paskirties, 35 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel.: 8 656 38
991, 8 651 39 737.
Þemës sklypà Jaunystës g. 22
(10 arø, yra elektra, 17 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 46 894.
Þemës sklypà Laisvës g. (10
arø). Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Lauksargiø centre, uþ seniûnijos (23 arai, geodeziniai matavimai, elektra,
vandentiekis, vaismedþiai).
Tauragës r., tel.: 8 619 84 626, 8
446 57 316.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 EUR). Tauragë, tel. 8 652
66 816.
Þemës sklypà nuo Tauragës 10
km (60 arø, prie pagrindinio
kelio). Tel. 8 643 68 041.
Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas,
10 000 Eur). Tauragës r., tel. 8
687 46 802.
Þemës sklypà Radvilø g., uþ
parduotuvës „Vinita“ (12 arø).
Tauragë, tel. 8 634 15 589.
Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro,
su visomis komunikacijomis,
prie miðko). Tauragë, tel. 8 652
42 695.
Þemës sklypà P. 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 sklypà Tauragës r. (2,4
ha ûkio paskirties þemës, 7 km
nuo Tauragës, prie pagrindinio
kelio, elektra, ávaþiavimas). Tel.
8 676 35 673.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio
kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-2 k. butà, II-III a. Tauragë, tel.
8 656 34 191.

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

Senà sodybà, negyvenamà,
Ta u r a g ë s r . ( J a t k a n è i a i ,
Dapkiðkiai), prie upës ar miðko.
Siûlyti visus variantus. Tel. 8
657 78 500; +447 868 802 536
(SMS).

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

k e i è i a
3 k. butà á 2 k. butà (gali bûti
privaèioje valdoje) arba parduoda. Tauragë, tel. 8 600 18 562.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà su patogumais, yra dalis baldø. Tauragë,
tel. 8 644 47 346.
+Iðnuomoja arba parduoda
garaþà Ivanausko g. Tauragë,
tel.: 8 616 18 166, 8 686 08 188.
+Iðnuomoja autoserviso patalpas arba darbo vietà. Tauragë,
tel. 8 639 73 615.
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.

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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Vilkaviðkyje ir rajone
p a r d u o d a

Aviþas, aviþø-peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.

Pusæ medinio namo Roþiø g.,
Kybartuose (yra mûrinis ûkinis
pastatas, mûrinis garaþas, 15
000 Eur). Tel.: 8 615 81 019, 8
600 01 397.

Buliø (grynaveislis, hailandø
veislës, 24 mën.). Kelmes r., tel.
8 620 87 949.

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.
Lovas (2 vnt., atskiros, ið
„Rûtos“ komplekto), tualetiná
stalelá su veidrodþiu. Tauragë,
tel. 8 687 56 914.
Lovas (3 vnt., metalinës, su
metaliniais matrasais, studentiðkos). Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8
671 40 599.
Lovà (dvigulë, 100 Eur),
minkðtàjà dalá-kampà (130 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 41 253.
Minkðtà svetainës kampà (200
Eur). Tauragë, tel. 8 657 66 760.
Minkðtàjá kampà (iðtaukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë, dvigulë), sekcijà, spintà,
stalà, këdes, spinteles voniai.
Tel. 8 627 89 361.

p a r d u o d a
+Pigiai! Berþo pjuvenø 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.

Minkðtàjà dalá (3x2x1, 60 Eur).
Tauragë, tel. 8 617 34 672.
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.
Virtuvës baldø komplektà (baltos sp., pigiai), kompiuterio stalà
(kampinis, su stalèiais, 20 Eur),
uosinæ sekcijà (geros iðvaizdos).
Tauragë, tel. 8 654 59 973.

Benzininá pjûklà „Enchel“ (originalus, ið Vokietijos, naujas, 250
Eur), þemës frezà (naujas, ið
Vokietijos, 400 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 655 90 633.
Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø
kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui
ið þemës traukti), malkø skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.

p a r d u o d a
Vaikiðkus rûbelius ir avalynæ
(dëvëti, nuo 0 iki 110 cm, pigiai),
automobilines këdutes (2 vnt.),
vaikiðkà lovytæ (su grotelëmis),
balansiná dviratukà „First bike
street“ (87 Eur). Jurbarkas, tel.
8 634 00 102.

p a r d u o d a

p e r k a
Pirksiu eglines ir puðines malkas
ràsteliais (14-20 cm). Tel. 8 614
81 436.

+Iðnuomoja gyvenamà namukà (mieste, be komunaliniø
patogumø). Tauragë, tel. 8 636
27 505.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 12026 (55 kv. m). Tauragë, tel. 8
656 60 987.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus
ir Girëno g. (60 kv. m) arba
parduoda. Tauragë, tel. 8 685
38 405.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas paèiame
miesto centre. Tauragë, tel. 8
657 51 747.
2 k. butà (100 Eur, su baldais,
ilgam laikui). Tauragë, tel. 8
653 93 840.
Iðsinuomotø 2-4 k. butà su baldais. Tauragë, tel. 8 618 00 004.
Nuosavame name vienà kambará su patogumais. Yra virtuvë
su áranga, duðas, tualetas, ðildymas centrinis, ðildo ðeimininkai.
Tauragë, tel. 8 652 53 503.
Vyras iðsinuomotø 1-2 k. butà
Tauragëje, gali bûti Pagëgiuose
ir kt. Tel. 8 690 15 324.

p a r d u o d a
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671
32 145.
NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines
svarstykles (kraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Skalbykles (naudotos, ið
Skandinavijos, su garantija,
nuo 70 Eur). Tauragë, tel. 8 686
46 967.
Videorinkiná (video kamera
PANASONIC VZ10 su 2 akumuliatoriais), 15 videokaseèiø,
videomagnetofonas HITACHI,
PANASONIC kasetës adapteris,
naujas videoáraðo perkëlimo prietaisas, 150 Eur). Tauragë, tel. 8
686 40 423.

Oþkà (jauna, melþiama) ir 3
mën. oþkytæ. Skaudvilë, tel. 8
684 56 103.
2 sukergtas telyèias, verðiuosis
rugpjûèio mën., 600 eurø. Tel.
8 644 17 609.
Dvi telyèias, verðiuosis liepos
mën. ir kumelæ. Tel. 8 603 79
786.
2 verðiø karvæ, verðiuosis
geguþë pr. Dovanojà oþkà. Tel.
8 612 36 284.
3 karves (6 905.60 Eur).
Tauragë, tel. 8 630 74 338.
5 sav. parðelius, 70 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 610 24 632.
5 verðiø vesianèià karvæ ir baltnugariø veislës telyèaitæ (15 mënesiø). Ðilalë, tel. 8 622 85 360.
Antraverðæ karvutæ, verðiuosis
geguþës mën. gale, 900 eurø.
Tauragë, tel. 8 657 94 629.
Arklá (5 m., darbinis, stambus)
ir kumelæ (4 m., stambi). Galiu
keisti darbinius. Kauno r., tel.
8 603 48 610.

p a r d u o d a
“Apple 6 gold“ (naudotas 2
sav., idealios buklës, 24 mën.
garantija, 580 Eur). Tauragë, tel.
8 630 37 614.

Bulves (maistinës, 50 kg - 4
eurø). Jurbarko r., tel. 8 622
48 364.
Bulves (maistinës, 500 kg,
skanios). Ðilalë, tel. 8 681 52
669.
Dvi verðingas telyèias, verðiuosis geguþës mën. Taurage tel. 8
654 23 606.

Avis, avinukus, avytes (mësai,
veislei, ekologiðkai auginamos).
Jurbarko r., tel. 8 601 71 674.
Avis su ëriukais (Romanovø
veislës). Tel. 8 634 02 705.

Tvarkinga daugiavaikë ðeima
bus labai dëkinga, jei kas padovanos melþiamà oþkà ar
maþà telyèaitæ. Uþsiauginsim ir
labai mylësim. Tel. 8 621 03 924.

Dviejø sav. buliukas (balnugariø veislës). Dovanojamas
raguoèiø mëðlas Tauragës r. Tel.
8 674 01 521.
Ekologiðkas maistines bulves ir
sëklines bulves. Tauragë, tel. 8
698 03 012.
Geros karvës verðingà juodmargæ telyèià. Tauragës r., tel.
8 603 10 646.

p a r d u o d a
2 tvarkingus ir gerus dviraèius
ið Vokietijos. Sulankstomo
kaina 110 eurø, miesto 45 eurø.
Jurbarkas, tel. 8 612 67 112.
Aviø kirpimo maðinëlæ (nauja,
110 Eur). Tel. 8 634 02 705.

Karves (2 verðiø, 2 vnt., pieniniø
veislës). Tauragë, tel. 8 633 81
176.

Dviratá VOLTAGE JR 24
SCOTT (vidutiniai ratai,
paþymëtas policijoje, 130 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 40 423.

Karves (2 vnt., 4 ir 6 verðiø).
Tel. 8 662 65 366.
Karves (5 vnt.) ir mësinæ kiaulæ.
Tauragë, tel. 8 699 03 547.
Karves. Tauragë, tel. 8 635 72
845.
Karves (pirmaverðë ir verðinga).
Jurbarkas, tel.: 8 671 40 921, 8
671 17 473, 8 677 56 080.

Karvæ (4 verðiø). Ðilalës r., tel.
8 694 64 426.
Karvæ (7 verðiu, verðinga).
Tauragës r., tel. 8 658 83 058.
Karvæ ir telyèià (verðingos).
Tauragë, tel. 8 601 43 631.
Kiaulæ (120 kg, uþauginta kaimiðkais paðarais). Tauragë, tel.
8 675 06 765.

Kvieèiai, mieþiai, aviþos, þirniai
sëklai ir paðarui. Tauragë, tel. 8
614 54 006.

Dviratá (paaugliui, 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 534.

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.
Karietà (poniø veislës arkliui,
galima kinkyti ir didelá arklá,
graþi, su stogeliu). Tauragë, tel.
8 652 89 912.
Klausos aparatus (nenaudoti,
2 vnt., skirtingi). Tauragë, tel.
8 658 67 968.
Medines gimnastikos sieneles
(ávairios). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l ,ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasai, kurui, skystoms tràðoms, 3555 Eur), kanalizacijai, nuotekoms (15-25 Eur). Tauragë, tel.
8 643 63 943.

Naminius kiauðinius, galiu
atveþti á namus. Jurbarkas, tel.
8 683 33 141.

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

Papûgà nimfà (20 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 534.

Sauskelnes kelnaites suaugusiems L dydþio. Tel. 8 678 04 987.

Parðiukus (6 sav., mësiniai, vokieèiø baltieji). Tel. 8 609 88 491.

Senovines raudonas plytas
(didelës, 16 000 vnt.) ir grindinio akmenis (300 kv. m). Tel.
8 699 99 395.

Parðelius (vnt. - 65 Eur).
Tauragë, Jurbarkas, tel. 8 616
93 285.
Parðelius. Jurbarko r., tel. 8
652 48 062.
Paðarines bulves (po 3 eurø 50
kg) ir maitines (50 kg - 5 eurø),
paðarinius grudus nuo 6 eurø 50
kg), atveþu. Tel. 8 647 80 591.
Pieningà 2 verðiø karvæ, verðiuosis geguþës mën. Ðilalë, tel. 8
612 36 284.
Sausà ðienà rulonuose (10
eurø). Tel. 8 616 92 316.
Ðienainá. Pagëgiai, tel. 8 657
0538.
Telyèià (verðiuosis liepos 4 d.,
650 Eur). Tauragë, tel. 8 671
92 065.
Telyèià. Skaudvilë, tel. 8 655
10 490.

Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.
Vonià (180x80; 170x70); suvirinimo aparatà. Ðakiai, tel. 8
616 13 954.

p e r k a
Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà, gabalus, karolius
(gali bûti seni), perku keistus,
neáprastus akmenis. Tel. 8 612
76 988
Mediná staliø darbastalá. Tel. 8
678 81 775.

p e r k a
Apgyvendinu senyvo amþiaus
vyriðká, turintá vairuotojo teises.
Tel. 8 688 56 284.

Superkame vynuogines sraiges.
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.

Rasta Aloyzo Matevièiaus
asmens tapatybës kortelë.
Tauragë, tel. 8 466 57 696.

Haskiø veislës kalytæ (2 m.).
Tauragë, tel. 8 659 00 230.

+“Sparus“ stogui (27 vnt., po 15
Eur, ilgis 6,20 m). Tauragë, tel.
8 446 43 893.
Vokiðkà laminatà uþ pusæ kainos. Tel. 8 698 75 628.
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, 20 kg
-50 Eur). Tauragë, tel. 8 673
02 428.
Duris (geros bûklës, naudotos,
vidaus, 2 vnt., 203-97 cm, su staktomis ir spynomis), duris (ûkinio
pastato, su staktomis ir apdaila,
197-114 cm), gelþbetoninæ originalià sàramà virð ûkinio pastato
durø (160-20 cm). Kiduliai,
Ðakiø r., tel. 8 671 40 599.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
El. kaloriferá (16 kW), el. krosná
(10,5 kW), ðaldytuvo vitrinos
kompresoriø (naujas), el. variklá
(1,5 kW 1500 aps./min., 1,5 kW
3000 aps./min., 2,2 kW 3000 aps./
min., 1,1 kW 1500 aps./min.).
Tauragë, tel. 8 687 75 365
Elektriná 4 kW variklá (3000 aps./
min., padas flanðas, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 15 553.
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.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Keramzitbetonio blokelius (su
trimis oro tarpais uþpildytais
polisterolu, 50x25x22, 550 vnt.).
Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8 615 28
683.
Medþio obliavimo staklës (maþai
naudotos, variklio galingumas 4
kW, 2800 aps./min., 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
Naudotas ðamotines ir senovines
raudonas plytas (0,43 Eur/1
vnt.). Tauragë, tel. 8 699 35 564.
NEBRANGIAI! Stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), plastmasinæ
statinæ (200 l talpos). Tauragë,
tel. 8 631 45 192.
Pigiausiai Lietuvoje vandens
ðildytuvà su saulës kolektoriumi
(130 l, su kompiuteriu, 340 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 606.
Plytas (skylëtos, raudonos sp.,
nenaudotos, 500 vnt., po 0,20
Eur). Tauragë, tel. 8 617 34 672.

+Ûkininkë brangiai superka
mësines telyèaites (nuo 2 iki 3
Eur/kg). Tel.: 8 691 67 051, 8
656 87 124.

d o v a n o j a

p a r d u o d a
+Puðies ràstus (15 kub. m, 1
kub. m - 58 Eur). Tauragë, tel.
8 656 32 861.

Kalnines puðis konteineriuose
(30-50 cm aukðèio, augintos
Lietuvoje, 5 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 88 209.

Kumelæ (3 m., su pasu).
Tauragë, tel. 8 636 13 005.

Supynæ su stogeliu (metalinë,
2x2 m, 420 Eur). Raseiniai, tel.
8 677 33 704.
+Iðnuomoja gamybines,
sandëliavimo, servisui. Tauragë,
tel. 8 684 61 318.

Bulves (maistines ir sëklines).
Tauragë, tel.: 8 636 00 128, 8
633 96 840.

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

Benzininá generatoriø, 250 Eur.
Tauragë, tel. 8 682 57 234.

11

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

Plytas, 0.13 Eur. Raseiniai, tel.
8 686 81 940.
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.
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S formos vokiðkas naudotas
molines èerpes, apie 110 kv. m,
kaina sutartinë. Tel. 8 652 75 009.
Skaldytus akmenis (graþûs, 1
tona - 30 Eur). Imant didesná
kieká galima derëtis. Tauragë, tel.
8 698 74 320.
Statybinæ medienà, malkas.
Jurbarkas, tel. 8 610 16 506.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
Uosines medþio masyvo grindis
(lentutës plotis 15 cm, 15 Eur/
1 kv. m, turime ir siauresniø, be
tarpeliø). 50 procentø PIGIAU,
nei rinkos kaina. Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.
El. pjûklà (medþio pjovimo staklës, maþai naudotas, 4 kW, 2800
aps./min., 160 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 614 83 688.

p e r k a
Armatûrà. Tauragë, tel. 8 699
47 606.

AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, dyzelinas, TA iki 2016 m., 1 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 47 765.

Perku lengvojo automobilio
priekabos dokumentus. Tel. 8
633 93 469.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m., pirktas ið salono, rida 74 600, 4/5,
TA, benzinas, vyðninë spalva,
2 300 Eur). Tel. 8 620 94 986.

FIAT
p a r d u o d a
FIAT BRAVO (1999 m., 1,9 l,
TD, TA iki 2016 m., 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 44 286.

AUDI

p e r k a

GAZ

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

p a r d u o d a

NISSAN PRIMERA (1997 m.,
2,0 l, automatinë pav. dëþë,
sedanas, dujos, TA iki 2017 m.,
2 kompl. lietø ratø, 1 250 eurø).
Tel. 8 674 37 380.

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

OPEL
p a r d u o d a
OPEL CORSA (1996 m.,
1400 cm3, benzinas, 33 kW,
mechaninë, heèbekas, juoda sp.,
135 000 km, TA iki 2016-01, 230
Eur, vaþiuojantis). Tauragë, tel.
8 685 08 263.
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, balta spalva,
TA, draudimas, 1 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 81 983.

RENAULT
p a r d u o d a
AUDI 100 (1993 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë,
mëlyna sp., 4/5, 352 000 km, TA
iki 2016-12, daug privalumø,
draudimas, 1 450 Eur, naujas
priekinis stiklas). Tauragë, tel. 8
630 46 208.
AUDI 100 C4 (1992 m., 2 l, benzinas, dujos, 800 Eur). Tauragë,
tel. 8 651 12 675.
AUDI A6 (2002 m., 1,9 TDI,
96 kW, yra 2 vnt., 3800 Eur),
AUDI A6 (2001 m., 2,5 TDI, 132
kW, 2550 Eur), AUDI A4 (1998
m., 1,9 TDI, 66 kW, 1700 Eur),
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2,0
dyz., yra 2 vnt., 1950 Eur), VW
GOLF IV (2000 m., 1,9 TDI,
66 kW, 2100 Eur), MAZDA 6
(2005 m., 2,0 dyzelinas, 2 700
Eur). UAB “ZTS”, Pramonës g.
1A, Jurbarkas, tel.: 8 698 01 725,
8 447 51 882.

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.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB 208 SPRINTER (1997
m., 2,3 l, dyzelinas, krovininis,
þieminës ir vasarinës padangos,
gerai vaþiuojantis, 1 800 eurø).
Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1995 m., 1,4
l, benzians, mëlyna spalva, TA,
automatinë pavarø dëþë, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.
RENAULT LAGUNA (1997 m.,
2 l, benzinas, universalus, TA,
draudimas, geros bûklës, 500
Eur). Tauragë, tel. 8 615 67 816.
RENAULT TWINGO (1995
m., 1,2 l, benzinas, tvarkingas,
ekonomiðkas, TA iki 2016-10,
300 Eur). Jurbarkas, tel. 8 653
92 986.

MITSUBISHI

TOYOTA

p a r d u o d a

p a r d u o d a

MITSUBISHI CARISMA
(1996 m., TA). Tauragë, tel. 8
620 52 132.

TOYOTA COROLLA (2003
m., 2000 cm3, dyzelinas, 66 kW,
mechaninë, heèbekas, sidabrinë
sp., 4/5, 240 500 km, TA iki
2016-11, draudimas, 2950 Eur,
ekonomiðkas, priþiûrëtas automobilis). Ðakiai, tel. 8 601 99 777.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

VW GOLF (2001 m., 1,9 l,
dyzelinas, 4 x 4, sidabro sp., 1 900
Eur). Tauragë, tel. 8 672 95 229.
VW GOLF III (1995-02, dyz.,
heèbekas, mechaninë pav. dëþë,
66 kW, TA iki 2015-10, 4/5
durys, 150 000 km rida, vyðninë
spalva, lieti ratai R14, yra antri
lieti ratai, pakeisti filtrai, tepalai,
centrinis, kablys, el. langai,
vairo stiprintuvas, 650 Eur.
+mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
673 41 771.
VW PASSAT (1995 m., 2 l,
benzinas, dujos, karavanas,
liukas, kablys, TA iki 2016 m.,
mëlynos sp. draudimas, 750
Eur). Tauragë, tel. 8 655 23 010.
VW PASSAT (1999 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë, sedanas,
pilka sp., TA iki 2016-07, 1 2000
Eur. Þieminiø padangø komplektas. Reikalingas kosmetinis
remontas). Jurbarkas, tel. 8 653
81 970.
VW PASSAT (universalus, 1992
m., 1,6 l, turbodyzelinas, 59 kW,
kablys, draudimas, TA, skubiai,
380 Eur). Tel. 8 638 30 556.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Dviejø aðiø priekabëles (bortinës, kaina sutartinë). Platus
pasirinkimas. Jurbarkas, tel. 8
690 12 090.
Kemperá MITSUBISHI L300
(2,4 l, dyzelinas, 3 vietos, 1 500
Eur). Tel. 8 672 37 454.
Lengvojo automobilio priekabà (savos g-bos, 270 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 674 21 618.

+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis
gali bûti dauþtas (su defektu)
arba visiðkai tvarkingas. Gali
bûti be techninës apþiûros.
Skambinkite bet kuriuo metu.
Tel. 8 622 25 997.
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje
Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus
reikiamus dokumentus. Tel. 8
656 73 121.
+ Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.
+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.

SEAT ALHAMBRA (1,9 l,
TDi), AUDI A6 (1997 m., 2,5
l, TDi), CITROEN EVASION
(1,9 l. TD), NISSAN
TERANNO (1994 m. 2,4 l, benzinas, IVECO 35 (1994 m.2,5
l, TD), SCENIC (1997 m., 1,9
l, TD), PEUGEOT 406 (1,9 l,
2,1 TD dalimis. Tauragë, tel. 8
636 91 238.
VW PASSAT (1992 m., universalus, 2 l, benzinas, dujos,
lengvojo lydinio ratlankiai R14)
dalimis. Tauragë, tel. 8 685
64 282.
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).
Jurbarkas, tel. +370 621 69 777.

p a r d u o d a
Motorolerá DÞIGT (keturtaktis, 50 kub. cm, maþai naudotas, geros bûklës, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 34 247.

p a r d u o d a
Arkliná veþimà guminiais ratais
ir arklines roges. Labai geros
bûklës. Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
Benzinines þoliapjovës.
Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Bulviø sodinamàjà, ðienapjovæ, plûgà, kultivatoriø, vagotuvà, mëðlo kratytuvà, srutveþá,
grûdø malûnà, MTZ-80, T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Dviejø vietø melþimo aikðtelæ,
250 Eur. Ðilalë, tel. 8 618 64 627.

p a r d u o d a
Dyzeliná FORD SIERA ir
FORD SCORPION variklá;
UAZ 469 këbulà; MB 123
greièio dëþæ. Ðakiai, tel. 8 616
13 954.

GAZ 66 padangas (2 vnt.), ZIL
padangas su diskais (4 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Grëblá „Dobilas-3“, kultivatoriø, prikabinamas KPS-4,
sëjamàjà rusø g-bos SZ-3,6. Tel.
8 617 15 920.

Magnetolà AUDI A3 (originali, 2002 m., 23 Eur), magnetolà SONY (4x50 W, 35 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.

Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, ant ratø), el. telferá
(0,5 tonos). Tauragë, tel. 8 687
75 365

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.

Grûdø malûnà ir spygliuotos
vielos ritiná. Tauragë, tel. 8 634
15 589.
Kombainà GRIME (su stogu);
plûgà (3 korpusø); kombaino
padangà; tràðø barstytuvà (2
diskø); grûdø malûnà (7 kW).
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Kultivatoriø su voleliais, vokiðkà vartomà plûgà (3 korpusø),
priekabà medienà veþti, grûdø
malûnà, svarstykles, siurblá
NÐ50, priekabos hidrocilindrà.
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
Lenkiðkà dalginæ ðienapjovæ, 90
eurø. Ðilalës r., tel. 8 615 29 220.
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.
MTZ50 galinio rato obudà,
priekiná trakt. ratà, dvi metalines talpas po 200 l kurui,
purkðtuvà (1 t, 12 m ploèio),
trakt. priekabos ratà (6 skyliø),
2 ketaus radiatorius po 8 sekcijas, skardà priekabos dugnui
(135x500 cm). Kiduliai, tel. 8
671 40 599.
Pieno auðintuvà, mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, þolës
smulkintuvà, vienaðæ verèiamà
priekabà, el. variklá. Tauragë,
tel. 8 647 36 183.
Pieno melþimo aparatà melþti
linija; 4 vietø melþimo aikðtelæ.
Tel. 8 687 29 963.
Plûgui FRAUGE 4 naujas
verstuves su kamporaiþiais.
Tauragë, tel. 8 694 54 543.
Plûgà (2 korpusø), tralà rulonams veþti, grëblá-vartytuvà, pjaunamàjà þolei (nauja),
ryðuliná presà, el. pjûklo pjûklà
(90 cm), kumelæ (2,5 m). Tel.: 8
449 42 928, 8 623 06 186.
Priekabà (ràstams veþti), kauðà
kabinamà traktoriaus gale,
girdyklà (telpa 5 tonos, galvijams girdyti). Tauragë, tel. 8
616 33 203.
Priekabà gyvuliams veþti (2
vietø, vokiðka, gera bûklë, 1 200
Eur). Tel. 8 656 11 913.
Purkðtuvà (12 m ploèio, 100
Eur), tràðø barstytuvà (250 kg,
60 Eur), ðienapjovæ KSF (2,15
m, 50 Eur), betono maiðyklæ (60
Eur), ðiaudø stumdymo ðakes
(40 Eur). Kiduliai, Ðakiø r., tel.
8 609 51 676.
Rotacinæ ðienapjovæ „Rasa“.
Jurbarkas, tel. 8 652 11 507.

Traktorinæ priekabà (vienaaðë,
be registracijos, 200 Eur), plûgà
(2 korpusø, 160 Eur), kultivatoriø (160 Eur). Viskas tinka rpie
T-25 arba T-40. Tel. 8 633 69 071.
Traktorius dalimis (T-25, JUMZ,
T-40AM, FORTSCHRITT-330),
traktorinæ 1 aðies priekabà (savadarbë, 250 Eur), T-40 AM
(vaþiuojantis, 1 500 Eur), volus
(3 vnt., 150 Eur). Tauragë, tel. 8
646 39 686.
Traktoriø MTZ-82UK (1990 m.).
Tauragë, tel. 8 653 10 554.
Traktoriø T-25 (1991 m.).
Tauragë, tel. 8 670 28 404.
Trikampá traktoriaus BELARUS
(60 Eur), 11 kW flanðiná variklá
(grûdø pûstuvà, 100 Eur). Ðilalë,
tel. 8 681 52 669.

p e r k a
Reikalingas þmogus, galintis savo
technika pasëti 6 ha kukurûzø
arba iðnuomoti kukurûzø sëjamàjà. Ðilutë, tel. 8 657 84 542.
Traktoriø T-150 K, javø kombainà NIVA SK, vokieèiø gamybos
ðieno-ðiaudø presà, rusø gamybos
bulviø sodinamàjà, metalinæ cisternà ant ratø. Tel. 8 613 98 986.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti kapus. Tauragë, tel. 8
679 68 188.
Moteris ieðko darbo, gali slaugyti senelius. Gali suleisti vaistus á venà. Turi darbo patirties.
Tauragë, tel. 8 690 04 955.
Mûrininkas apdailininkas, patyræs meistras, ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 630 32 680.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.

+Ámonë ieðko darbininkø arba
grupës þmoniø, sugebanèiø kokybiðkai atlikti fasado apdailos
darbus. Daugiabuèiø namø renovacija Tauragëje ir Jurbarke. Tel.
8 615 13 612.
+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611 24
936.

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.

+Reikalinga kirpëja manikiûrininkë. Tauragë, tel. 8 618
79 399.

Vyras be þalingø áproèiø ieðko
miðko pjovëjo, traktorininko,
autokrautuvo vairuotojo darbo.
Tauragë, tel. 8 683 59 143.

+Reikalingi automobiliø poliruotojai su darbo patirtimi ir
darbuotojai automobiliø salonø
valymui. Tauragë, tel. 8 654 02
323.

44 m. vyras ieðko nuolatinio
darbo. Turi B,C kat. teises, traktorininko paþymëjimà. Siûlyti ir
kitus variantus. Tauragë, tel. 8
677 29 567.

+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85
630.

Moteris gali tvarkyti namus,
aplinkà, priþiûrëti senelius.
Tauragë, tel. 8 630 35 894.

Pieno ûkyje reikalingas darbininkas ir melþëja. Gali bûti
ðeima. Apgyvendinama. Tel. 8
614 94 826.

Ðieno ðiaudø rinktuvà (èekoslovakiðkas), metalinæ cisternà ant
ratø, plûgus (3 korpusø, rusø
gamybos), plûgus (2 korpusø,
lenkø gamybos), ðieno grëblávartytuvà (suomiðkas). Tel. 8
617 26 099.
Traktoriaus MTZ-80 variklá po
remonto, T-40 variklá, traktoriø
T-16. Tauragë, tel. 8 613 34 236.
Traktorines priekabas 2-PTS-2,
2-PTS-4 (su dokumentais, TA),
grûdø iðkrovimo sraigæ, priekabos 2PTS-4 þiedà (priekinis),
traktoriaus T25 ratus (4 vnt.,
priekiniai), ðieno ðiaudø rinktuvà TPF-45 (rusiðkas), priekabos
iðvertimo cilindrà (pagrindiná),
traktorinës priekabos 2PTS-6
padangas su diskais (4 vnt).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktorinæ priekabà (vienaaðë),
kratytuvà; arkliná inventoriø.
Tel. 8 447 41 869.

+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.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. El. p. www.Melkerlita.
lt. Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08
020.

Savos gamybos puspriekabæ.
Talpyklà RZ 1,8, 380 eurø.
Darþinius ratus. Purkðtuvà
„Jar-met“ (1 t, 650 eurø). T-16
(hidraulas, 1800 eurø). Tel. 8
652 96 089.
Ðieno smulkintuvà (lenkø gbos), ðienapjovæ (nauja, 2,40 m
uþgrëbis), priekabà (2 aðiø, su
langais, 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 446 43 893.
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Reikalinga slaugë senyvai,
gulinèiai moteriai, galinti gyventi kartu. Jurbarko r., tel. 8
652 05 748.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas darbininkas kaime,
darbui prie gyvuliø. Bûtina
sàlyga gyventi kartu ir neturëti
þalingø áproèiø. Ðakiø r., tel. 8
612 59 700.

40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus.
Jurbarko r., tel. 8 628 84 878.
41 m. vyras atlieka ávairius vidaus apdailos darbus. Jurbarkas,
tel. 8 612 52 691.
Moteris ieðko darbo nedideliame ûkyje. Tel. 8 683 59 357.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Aukðtu vandens slëgiu nuplaunu (kerpes, rûdis, dulkes).
Nudaþau norima spalva: stogus, sienas, tvoras, metalines
konstrukcijas, grindiná. Tel. 8
637 29 269.

+Vidaus apdailos darbai: gipso
montavimas, glaistymas, daþymas, plyteliø dëjimas, langø
durø ástatymas, grindø dëjimas,
dailylenèiø kalimas ir kt. Tel. 8
600 15 371.
+Vyras pjauna miðkà, avarinius
medþius, malkas, gali kapoti.
Turi savo árangà. Tauragë, tel.
8 637 72 785.
Atliekame skardinimo darbus. Lietvamzdþiai, vëjalentës,
kraigai, pakalimai ir kita. Tel. 8
631 66 119.

+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus
apðiltintus kaminus. Didiname
dûmtraukiø angas. Prekiaujame
kietojo kuro katilais, krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.

Atliekame visus santechnikos
darbus visoje Lietuvoje. Tel. 8
637 99 252.

+Iðnuomoja statybinius pastolius, vibroplokðtæ, parketo
ðlifavimo maðinà. Tauragë, tel.
8 686 46 967.

Kasame ávairaus dydþio tvenkinius. Gruntà reikalui esant
iðlyginame. Jurbarkas, tel. 8
612 15 950.

+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.

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.

MALONIAI PRASAU
APSILANKYTI Dalios
Bandzinskienes vyrø ir moterø
kirpykloje Kæstuèio g. 10 Nuo
10 iki 18 val., Jurbarkas, tel. 8
682 95 300.
Montuojame ir dengiame visø
tipø stogus. Atliekame skardinimo darbus. Turime ilgametæ
patirtá. Tel. 8 614 51 872.
Nuomojame ðventines palapines, paviljonus. Apðvietimas,
grindys, stalai, suolai, këdës su
papuoðimu. Tel. 8 677 97 077.
Pilame pamatus tvoroms,
namams (naudojam skydus) su
savo ar uþsakovo medþiagomis.
Taip pat atliekame mûro ir stogo
darbus. Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius iki 10 t. Yra kranas, kauðas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Skolinu pinigus geromis gràþinimo sàlygomis, referencuoju
greituosius kreditus. Kaunas, tel.
8 647 19 034.
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.
Supjauname ir sukertame malkas
Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.
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

ateinanèiai savaitei (05-04 - 05-10)

Jei turite konkrečių sumanymų,
delsti nebėra ko.
Aplinkybės gal ir
nėra maksimaliai palankios,
bet geresnių artimiausiu metu
galite ir nesulaukti. Kita vertus,
jei pastaruoju metu ir taip jau
esate daug nuveikęs, krūvio
didinti tikrai nereikėtų. Tokiu
atveju pirmoje savaitės pusėje
verta porai dienų atidėti visus
reikalus ir palepinti save. Jei
tektų vartoti alkoholį oficialioje
aplinkoje ar mažai pažįstamoje
kompanijoje, galvokite, ką darote ir ypač - ką kalbate.

Savaitės pradžioje atsiras galimybė
ištaisyti kai kurias
anksčiau padarytas
klaidas. Pasistenkite nepridaryti
naujų. Sėkmė profesinėje veikloje didele dalimi priklausys
ne tik nuo jūsų tiesioginių pastangų, bet ir nuo diplomatiško
kalbėjimo, tinkamų žodžių ir
tono parinkimo. Trečiadienįketvirtadienį ypač svarbu kontroliuoti emocijas, nepasakoti
kam nereikia apie savo planus ir
idėjas. Prieš savaitgalį tikėtinas
naujas energijos ir kūrybinių
sumanymų antplūdis.

Seniai atidėliojami smulkūs reikalai jau nebegali
laukti. Pirmąją savaitės pusę teks skirti jiems. Tik
nuo trečiadienio galėsite imtis
kažko reikšmingo, kas jums iš
tiesų rūpi. Jei jūsų verslas susijęs su prekyba ar pervežimais,
atidžiai apsidairykite - jūsų
aplinkoje gali būti įsitaisęs
konkurentų statytinis ar šiaip
jums bloga linkintis žmogus.

Pirmadienis ir antradienis - patogus
metas harmonizuoti
santykius su vyresnybe. Kad ir kokios didelės būtų
pagundos, nuo anksčiau numatyto plano stenkitės nenukrypti,
ypač pirmoje savaitės pusėje.
Jūsų taktą ir kantrybę draugai
ir kolegos tikrai pastebės ir
įvertins. Nuo trečiadienio didės
darbingumas, planuokite pačius
svarbiausius darbus. Ketvirta-

dienį ir penktadienį - malonios
naujienos ir vaisingas bendradarbiavimas. Jei dar liks jėgų,
savaitgalį skirkite aktyviam
poilsiui.
Nors jūsų socialinė padėtis šiaip jau
pakankamai tvirta,
savaitės viduryje
gali prireikti globėjų ar įtakingų
draugų paramos. Prašydamas
būkite maksimaliai diplomatiškas ir taktiškas. Apskritai šią
savaitę reikėtų pademonstruoti
daugiau lankstumo. Kalbėdamas
su vyresnybe nesilaikykite savo
pozicijos pernelyg atkakliai,
nors ir jausitės esąs teisus.
Siekiantys karjeros turės būti itin
racionalūs, nepasiduoti emocijoms.
Drąsias idėjas įgyvendinti padės
tik tokie pat drąsūs ir netradiciniai metodai. Sunkiausia diena
- pirmadienis. Antradienį koją
pakišti gali nesąžiningas partneris, iškreipta informacija ar jos
trūkumas. Nuo ketvirtadienio

Visi sumanymai
šią savaitę gali
nueiti šuniui ant
uodegos vien tik
todėl, kad veikėte ne laiku ir
ne vietoje. Nemėginkite kitiems
suversti atsakomybės! Reikalus stenkitės tvarkyti pamažu
ir be nereikalingo triukšmo.
Savaitgalį būsite linkęs vėl
patikėti kažkada jus nuvylusiu
žmogumi.

Santykiai su kolegomis šią savaitę ypač priklausys
nuo jūsų elgesio,
aktyvumo ir sugebėjimo laiku
ir vietoje parodyti iniciatyvą.
Ypač atidūs būkite pirmoje
savaitės pusėje - įmanomi
netikėti konfliktai, kurių
tikrai reikėtų išvengti. Kad
ir kas netikėto nutiktų trečiadienį, pasistenkite bent
išoriškai likti ramus. Šiandien
nuolat galvokite apie rytojaus
perspektyvas. Ketvirtadienį
galimas tiek staigus dalykinio aktyvumo pakilimas,
tiek krytis.

Šią savaitę turėsite puikių progų
išreikšti savo individualybę, atsiras
daugiau galimybių saviraiškai.
Galimi dideli asmeniniai pasiekimai nepriklausomai nuo
pagalbos iš šalies. Pirmadienis - gera diena bet kokioms
iniciatyvoms. Ketvirtadienį
raskite laiko pabūti vienas, tai
jums padės atstatyti senkančias
jėgas. Penktadienis - sėkminga
diena tiems, kas ieškosi darbo
ar planuoja svarbų pokalbį.

Jei turite gerą
idėją ir nekantraujate ją įgyvendinti - dabar
atėjo tam tinkamas metas. Tik
turėkite omenyje, kad pasitikėti galite tik savo jėgomis.
Kolegų ar partnerių parama,
jei ir bus siūloma, realios
naudos neatneš. Pirmoje savaitės pusėje seksis kelionėje,
sutiksite įdomių ir reikalingų
žmonių. Į savaitės pabaigą
atsiras daug rutininių, bet
būtinų atlikti darbų.

iki pat sekmadienio - palankus
metas išvykoms, kelionėms,
komandiruotėms. Savaitgaliui
būtinai planuokite ką nors nepaprasto ir įspūdingo.
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Šią savaitę ne
kartą teks kovoti
su stipria pagunda
įsivelti į kokią nors
avantiūrą. Jei sugebėsite susilaikyti, būsite pasielgęs labai protingai. Kita vertus, niekas netrukdo
planuoti ryžtingus veiksmus
ateityje, kloti pamatus būsimam
verslui ar šiaip aktyviai veiklai.
Jūsų nuotaikai ir darbingumui labai teigiamos įtakos turėtų įdomi,
kūrybiška veikla. Rutininius darbus pasistenkite atidėti vėlesniam
laikui. Savaitgalį gali susilpnėti
imunitetas, dėl permainingų orų
didelė tikimybė persišaldyti.
Gera savaitė naujiems dideliems darbams pradėti, ypač
pirmoji jos pusė.
Drąsiai keiskite darbą ar gyvenamąją vietą. Galimi sunkumai
tik paskatins mobilizuoti jėgas.
Antradienį ar trečiadienį jus gali
pasiekti labai įdomi informacija,
bet išvadas daryti kol kas anksti.
Penktadienį pasistenkite baigti
visus darbus, kokius tik įmanoma
- kitą savaitę jiems galite nebeturėti laiko. Vaikų ar kitų jaunesnių
giminaičių savaitgalio planai jus
gali gerokai nustebinti.

JUOKAI

16. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Fazanas. “Panorama”. Fanatike. Au. Don. Varinukas. Naras. Monakas. Panaromis.
Rasa. Priešas. Ua. Visaip. Ratiliai. Tai. Aša. Asilas. Kas. Ledas. Ori. Ogovės. Stirnos. Apavas.
Gainios. Sakalėliai. Osas.
Horizontaliai: Favoritas. Ananasas. Ak. Zarasai. Opa. Patikai. Gal. Nina. Palovė. Takus. Eval.
Sek. Pradėsi. Aprašas. Pasaitas. Gi. “Tau”. Nei. Sa. Našlaitis. Omarais. In. Rosai. Rio. Madam.
Ilonos. Mosiu. Arosa. San. Sausis. S.
Pažymėtuose langeliuose: Šernas.
Laimėtojas: Ieva Žukauskaitė.
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.

Draugas susitiko Džimą ir paklausė, kodėl jis taip prastai atrodo.
- Pažiūrėčiau, kaip tu atrodytum
dirbdamas tokį darbą!
- O koks darbas?
- Reikia tampyti 40 kg cemento
maišus į penktą aukštą!
- Vargšas! Ir seniai tu taip kankiniesi?
- Nuo rytojaus pradedu...
*****
Žvejys sėdi ant kranto ir žiūri,
kaip simpatiška mergina ruošiasi
bristi į vandenį.
- Šioje vietoje maudytis draudžiama!- šaukia jai.
- Tai kodėl nepasakėte anksčiau,
kol dar buvau nenusirengusi?
- O nusirengti nedraudžiama!
*****
Pirmoje paskaitoje profesorius
susipažįsta su studentais. Visi
atsistoja.
Profesorius skaito:
- Studentas Gruvenibloiksversbiurgas...
Vienas iš studentų:
- Gali būti, kad tai aš. Bet,
prašau, perskaitykite ir inicialus.
*****
Teksasietis pasakoja apie didžiulius savo rančos plotus:
- Praeina dvi dienos, kol ją apvažiuoju su mašina.
- Anksčiau ir aš turėjau tokią
prastą mašiną, - sako pašnekovas.
*****
Pasipiktinęs pirkėjas kreipiasi
į kosmetikos skyriaus pardavėją:

- Kai panaudojau priemone plaukams atauginti, kurią čia pirkau,
man iškrito paskutiniai plaukai.
- Viskas gerai,- sako pardavėjas,- tam, kad ataugtų nauji plaukai, reikia paruošti vietą.
*****
- Ar galite nurodyti savo nuolatinio vėlavimo priežastį, Hopkinsai? – niūriai pažiūrėjęs į laikrodį
sako šefas savo pavaldiniui.- Bet
be jokių kvailų išsigalvojimų!
- Žinoma, sere. Apačioje prie lifto kabo lentele „Tik 10 žmonių“. Ir
žinote, kaip ilgai tenka laukti kiekvieną rytą dar 9 bendrakeleivių!
*****
Pasaulyje viskas reliatyvu. Pavyzdžiui, tie 100 litų, apie kuriuos
nieko neįtaria mano žmona, man
yra daug brangesni už tą 1000,
apie kurį ji žino.
*****
Susitinka kelyje du suvalkiečiai.
Vienas iš miesto važiuoja, kitas
į miestą.
Tas, kuris važiuoja į miestą,
klausia grįžtančio:
- Tai kur buvai, Anuprai?
- Mieste buvau.
- O ko?
- Tai matai, apsidraudžiau namą.
- Nuo ko?
- Nuo ugnies. O tu kur važiuoji?
- Į miestą.
- O ko?
- Važiuoju apsidrausti nuo krušos.
- Eik jau, Juozai. Kaip tu tą krušą
padarysi?

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
GEGUŽĖS 2 D. 14 VAL. Plungės kultūros
centre Motinos dienai skirtas koncertas
„Brangiausia žemėj, Mama, Tu esi“.
GEGUŽĖS 7 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre spektaklis Darius ir Girėnas per
Atlantą skrido.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 2 D. 11 VAL. Šiaulių kultūros
centre konkurso „Aušrinė žvaigždė“ I dalis
(klasikinis ir liaudiškas šokis).
GEGUŽĖS 2 D. 14 VAL. Šiaulių kultūros
centre konkurso „Aušrinė žvaigždė“ II dalis
(šiuolaikinis šokis).
GEGUŽĖS 3 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja Rimantas Cininas.
GEGUŽĖS 4 D. 17.30 VAL. Šiaulių kultūros centre padėkos vakaras „Džiaugiamės
ir didžiuojamės“
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 5 D. 11 VAL. Kėdainių kultūros
centre Kėdainių rajono moksleivių ir jaunimo kūrybinis projektas MENŲ MALŪNAS
ETNINIS SPARNAS. Folkloro sambūris
„Gegutėla, užkukuok!“
GEGUŽĖS 7 D. 14 VAL. Kėdainių kultūros
centre Kėdainių rajono moksleivių ir jaunimo kūrybinis projektas MENŲ MALŪNAS
ŽODŽIO SPARNAS. Skaitovų konkursas
„Pavasaris pražydo žodžiais…“, skirtas
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
KRETINGOJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 2 D. 17 VAL. Kretingos kultū-

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: „Žilinskio ir ko“ UAB darbų saugos specialistas, lauko inžinerinių tinklų montuotojas tel. 8 614 80
151, UAB „Jurbarko autobusų parkas“ buhalteris tel. 8 686
09 034, UAB „Palink“ pardavėjas-kasininkas Jurbarkas,
Dariaus ir Girėno g. 25, UAB „Čekauskas ir ko“ automobilio vairuotojas tel. 8 650 10 533, UAB „Jurbarko duona“
pardavimo vadybininkas Jurbarkas, Barkūnų g. 27, UAB
„Milsta“ statybos projektų vadovas el. p. milsta@inbox.
lt, IĮ „Domava“ vadybininkas el. p. personalas@domava.
lt, UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 682 15
222, UAB „Jofos konstrukcijos“ betono gaminių liejikas,
vadybininkas, suvirintojas tel. 8 699 57 396, „A.Žilinskio ir
ko“ UAB hidromanipuliatoriaus operatorius, automobilių
remonto šaltkalvis, ekonomistas pajamų ir sąnaudų metinio
biudžeto formavimo koordinavimas el. p. ligita.m@zilinskis.
com, UAB „Profimeta“ fasado šiltintojai tel. 8 655 54 121,
V. Oželienės UAB paminklų kapuose montuotojas tel. 8
636 39 873.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Basanova“ apdailininkas, skardininkas
tel. 8 674 18 464, UAB „Pasaulio Bamba“ automobilio
vairuotojas tel. 8 699 52 100, UAB „Dolmeksa“ pardavėjas
kasininkas tel. 8 662 29 424, UAB „Elvaradas“ elektrikasdarbininkas tel. 8 687 25 756, UAB „Viktomas“ prekių grupės vadybininkas tel. 8 686 77 606, UAB „Aditana“ bendrųjų
statybos darbų vadovas tel. 8 663 75 689, IĮ „Autoremda“
automobilių šaltkalvis tel. 8 612 42 862, UAB „Vygresta“
nekvalifikuotas statybos darbininkas tel. 8 616 29 629, UAB
„Vilgma GI“ nekvalifikuotas statybos darbininkas tel. 8 685
72 566, UAB „Antano Paslauga“ virėjas, barmenas padavėjas
tel. 8 687 49 389, UAB „Agropara“ automobilių mechanikas
tel. 8 698 79 007, UAB „Avirginida“ skerdikas tel. 8 449 79
072, UAB „Šilalės Agro“ pardavėjas-sandėlininkas tel. 8 607
77 889, UAB „Prolain“ metalinių konstrukcijų montuotojas
tel. 8 600 09 433, UAB „Čia Market“ pardavėjas kasininkas tel. 8 610 08 052, Šilalės rajono socialinių paslaugų
namams socialinio darbuotojo padėjėjas tel. 8 449 70 023,
UAB „Utenos mėsa“ C kategorijos vairuotojas, tel. 8 620
22 243, AB „Žemaitijos pienas“ pieno supirkėjas tel. 8 444
22 200, KALTINĖNŲ PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS
NAMAMS bendrosios praktikos slaugytojas, socialinis darbuotojas tel. 8 699 34 246, UAB „Biuro“ viešosios nuomonės
apklausos statistikas tel. 8 696 32 079, UAB „SAURIDA“
pardavimo vadybininkas tel. 8 612 72 373, UAB „Ritspeda“
laiškininkas tel. 8 652 84 471, UAB „Norvila“ apdailininkas
tel. 8 675 99 202, UAB „Pitlius“ kepėjas tel. 8 449 74 453.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „VM Wood“ automobilinio krautuvo
vairuotojas tel. 370 603 33 394, UAB „Dangija“ gamybos
meistras, audinių pjovėjas(-a) – dubliuotojas (-a), siuvėjas
(-a) tel. 370 685 54 774, IĮ „Dariaus automobiliai“ autovežio
vairuotojas el. p. buhalterija@autoveda.lt, Antano Dabulskio
paslaugų įmonei plataus profilio statybininkai tel. 370 687 81
203, UAB „Transedda“ autovežio vairuotojai, automobilių
šaltkalvis tel. 370 699 53 362, UAB „Sosdiagnostika“ bendrosios praktikos slaugytojas el. p. info@sosdiagnostika.lt,
UAB „Eltaurada“ sąmatininkas – inžinierius el. p. info@
eltaurada.lt, UAB „Sigitos kepiniai“ vyriausiasis buhalteris
el. p. direktore@sigitoskepiniai.lt, UADBB „Drausma“ draudimo brokeriai tel. 370 674 72 115, UAB „Valdymo apskaita“
transporto vadybininkas el. p. info@valdymoapskaita.lt,
UAB „Gr Trade“ pardavimo vadybininkas el.p. uabtrade@
gmail.com, UAB „Virdaina“ elektros prekių pardavėjas el.
p. info@virdaina.lt, UAB „Ardabas“ stogdengys bitumine
danga, plataus profilio statybininkas tel. 370 614 92 464,
UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa tekintojas – šaltkalvis,
traktorininkas tel. 370 614 98 830, UAB „Valdymo apskaita“
įmonės vadovo pavaduotojas el.p. info@valdymoapskaita.
lt, UAB „Baltijos trasa“ autošaltkalvis, automobilių kėbulų
paruošėjas – dažytojas tel. 370 698 49 882, Irenos Alijošienės
komercinei firmai „Agava“ pardavėjas konsultantas el.p.
tadas@agv.lt, UAB „Taurus Solar“ žemės ūkio mašinų
mechanikas tel. 370 690 60 869, UAB „Narmonta“ fermos
vedėjas (kailinių žvėrelių auginimas), audinių augintojas,
traktorininkas tel. 370 686 67 756, UAB „Tauratransa“ tarptautinio krovinių pervežimo vairuotojas tel. 370 603 04 285,
UAB „Selentė“ pardavimų vadovas el.p. info@tauragesmaistas.lt, UAB „Žilinskas ir ko“ darbų saugos specialistas, lauko
inžinerinių tinklų montuotojas, hidromanipuliatoriaus operatorius tel. 370 614 80 151, UAB „Bacas“ boulingo takelių
operatorius, Ūkvedys tel. 370 650 12 992, UAB „Brolenta“
gaterininkas, autokrautuvo vairuotojas, sargas - kūrikas tel.
370 615 58 623, UAB „Pajūrio sauga“ darbų saugos specialistas – pardavimo vadybininkas el. p. info@pajuriosauga.lt,

ros centre dainininko V. Šiškausko koncertas.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 2 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre lėlių vaidinimas „APAPA“ (rež. Gintarė
Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 6 mėn.
GEGUŽĖS 3 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre lėlių spektaklis „Stebuklingas Pelenės
laikas“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams
nuo 3 m.
PALANGOJE
GEGUŽĖS 2 D. 18 VAL. Koncertas „Dovana mamai“. Gintaro muziejus Vytauto g.
17, Palanga.
GEGUŽĖS 2 D. 19 VAL. „Ramybės“ kultūros centre Grupė MEROPE.
KAUNE
GEGUŽĖS 2 D. 10-15 VAL. Kauno miesto
muziejus (M.Valančiaus g. 6) kviečia visus
vaikučius ne tik atvesti mamą į muziejų, bet
ir nulipdyti jai dovanėlę. Mamoms įėjimas
nemokamas!
GEGUŽĖS 3 D. 16 VAL. Koncertas, skirtas Motinos dienai, VDU Didžiojoje auloje
(Gimnazijos g. 7).
GEGUŽĖS 6 D. 18 VAL. Kamerinės muzikos vakaras VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7).
GEGUŽĖS 7 D. 11 VAL. Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos šventė Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje, prie Knygnešių sienelės.
GEGUŽĖS 7 D. 18 VAL. Džiazas: Lietuva
- Latvija VDU Didžiojoje salėje (S.Daukanto
g. 28).
UAB „Mozita“ Kokybės kontrolierius, Konstruktorius- projektuotojas el.p. info@benera.lt, UAB „Tausauga“ elektromonteris tel. 370 614 98 492, UAB „Vikasida“ pardavimo
vadybininkas tel. 370 699 82 110, UAB „Vyto baldai“ stalius
baldžius medinių baldų gamybai tel. 370 644 22 255, UAB
„Kauno apdaila“ apdailininkai, plytelių klojėjas tel. 370 620
32 413, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų
aptarnavimo tarnybai Virėjas, Virtuvės darbininkas tel. 370
5 2 113 834, UAB „Makveža“ pardavėjas - konsultantas el.
p. info26@mokivezi.lt, UAB „Iksfera“ autovežio vairuotojas
tel. 370 685 19 862, AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ” suvirintojas, įrenginių valdymo inžinieriai (automatikai), transporto
specialistas, nokinimo meistras tel. 8 650 35 966.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, komandos lyderis. Jungtinėje Karalystėje reikalingi siuvėjai, sandėlio darbuotojai/pakuotojai. Maltoje reikalingi autobusų vairuotojai. Ispanijoje
reikalingi fleksografinės spaudos operatoriai, AC/DC variklių
mechanikai, gamybos (elektros inžinerijos) vadovas. Estijoje
reikalingi vyrų kirpėjai. Vokietijoje reikalingos kambarinės.
Prancūzijoje reikalingi kineziterapeutai. Airijoje reikalingi
mėsininkai/iškaulintojai. Nyderlanduose siūlomas darbas
maisto pramonės ir logistikos sandėliuose.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, administratorius, chemijos
laborantas, mechanikos inžinierius, akmentašys, autotransporto priemonių remonto šaltkalvis, buhalteris, kokybės
kontrolierius, cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius, hidromanipuliatorių operatorius, krano operatorius, kranininkas,
skardininkas, tinkuotojas apdailininkas, kvalifikuotas fermos
darbininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas, plataus profilio statybininkas, buhalteris apskaitininkas, gamybos brigadininkas,
siuvėjas, barmenas padavėjas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, virėjas(-a).
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apskaitininkas, automatinių
linijų derintojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių šaltkalvis, logistikos specialistas [vadybininkas],
nekvalifikuotas melžėjas, pardavėjas, plataus profilio
statybininkas, skardininkas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, tiekimo agentas [vadybininkas], verslo paslaugų vadybininkas, virtuvės
darbininkas, virėjas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: duomenų bazių administratorius ŠAKIŲ
RAJONO APYLINKĖS TEISMAS tel. 370 345 60 271,
padavėjas UAB „Kristiandra” tel. 370 686 29 003, pardavimo vadybininkas UAB „Loreksta” tel. 370 657 58 525,
pardavėjas UAB „Kosmelita” el.p. vadyba@kosmelita.lt.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administracijos
sekretorius, administratorius, administratorius referentas,
agentūros vadovas, akušeris, animacinių filmų dailininkas,
apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius,
apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, apželdinimo
technikas, architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas],
atstovas ryšiams su visuomene, automobilinio krautuvo
vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldžius,
barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, buhalteris,
buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, dailės mokytojas,
dailidė statybininkas, dailininkas dizaineris, darbuotojų
saugos ir sveikatos specialistas, darbų saugos inžinierius,
darbų skirstytojas, degalinės operatorius, dezinfekuotojas,
dizaineris maketuotojas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas
[vadybininkas], draudimo bendrovės padalinio vadovas,
ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektromechanikas, elektromonteris,
elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, elektroninės
įrangos derintojas, elektroninės įrangos montuotojas, elektros
inžinierius, gamybinių patalpų valytojas, garažo mechanikas,
geodezininkas, gydytojo odontologo padėjėjas, gyvulininkystės specialistas, grafikos dizaineris, indų plovėjas (rankomis), inžinierius programuotojas, izoliuotojas, jūrų laivų
inžinierius, kambarinė, kasininkas, kepėjas, kepėjo padėjėjas,
kiemsargis, kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas,

JURBARKE IR RAJONE
GEGUŽĖS 2 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras
vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
GEGUŽĖS 3 D. 19 VAL. K. Glinskio
teatro spektaklis „Moters kerštas“ Žindaičiuose, skirtas Motinos dienai.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 2 D. 18 VAL. Šakių kultūros
centre Edgaro Lubio koncertas.
GEGUŽĖS 3 D. 12 VAL. Šakių ŠV. Jono
krikštytojo bažnyčioje aukojamos šm. mišios
už mamas.
13 VAL. (po mišių) bažnyčioje koncertas
„Su mamos diena“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 2 D. 12 VAL. Trepų bendruomenės namuose - popietė „Esi tik viena“,
skirta Motinos dienai.
GEGUŽĖS 3 D. 11 VAL. Batakių šv. Onos
bažnyčioje - Batakių skyriaus saviveiklininkų koncertas „Muzikinis sveikinimas
Mamoms“.
GEGUŽĖS 3 D. 12 VAL. Sartininkų kultūros namuose - Koncertas „Tau, Mama...“
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 2 D. 16 VAL. Marijampolės
kultūros centre „Tuk, tuk, širdele” dainuoja
Danutės Šurmaitienė Vokalinė grupė „Gimtadienis” ir šokių kolektyvas „Arabeskas”.
komercijos direktorius, kompiuterinių žaidimų programų
kūrėjas, konditeris, krovikas, kulinaras, kvalifikuotas
fermos darbininkas, laiškininkas, laivo vamzdynininkas,
lengvųjų automobilių konstruktorius, logistikos specialistas
[vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas,
maisto produktų gatvės pardavėjas, manikiūrininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mažmeninės
prekybos padalinio vadovas, mechanikas remontininkas,
medienos apdirbimo mašinų operatorius, mėsininkas, metalinių gaminių surinkėjas, metalinių konstrukcijų montuotojas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas,
mikroautobuso vairuotojas, minkštųjų baldų apmušėjas,
multimedijos dizaineris, muzikos mokytojas, nekilnojamojo
turto agentas, nekvalifikuotas apželdinimo darbininkas, nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos
darbininkas, oro kondicionavimo įrangos mechanikas, ožinio
krano operatorius, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakuotojas,
pakuotojas (rankomis), paramedikas {greitoji medicinos
pagalba}, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
[realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio
vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
pastatų dažytojas, pastatų remontininkas aukštybininkas,
pašto padalinio vadovas, pašto siuntų skirstytojas, patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas, picų
ruošėjas, pirkimo agentas [vadybininkas], plataus profilio
statybininkas, plytelių klijuotojas, plytelių klojėjas, popieriaus rūšiuotojas, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas,
prekybos salės darbuotojas, prekybos salės vadybininkas,
programuotojas, projekto vadovas, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, restorano virėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas,
savivarčio vairuotojas, signalizavimo sistemų elektroninių
įtaisų montuotojas, siuvėjas, skalbyklos mašinų operatorius,
skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, specialiųjų statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas, stalius, stalius dailidė, stalius montuotojas, statinių
priežiūros darbininkas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų
operatorius, statybos inžinierius, statybos projekto vadovas,
stogdengys, suvirintojas, suvirintojas dujomis, suvirintojas
dujomis ir elektra, šaltkalvis, šaltkalvis elektrikas, šaltkalvis
suvirintojas, šilumos energetikos inžinierius, šilumos tinklų
priežiūros šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas, technologijų
technikas, tinkuotojas apdailininkas, traktorininkas, ūkvedys,
vairuotojas ekspeditorius, valymo darbų brigadininkas,
valytojas, valytojas (rankomis), vamzdynininkas, variklinių transporto priemonių mechanikas, verslo paslaugų
vadybininkas, vertėjas, viešbučio patarnautojas, viešbučio
valytojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas,
virtuvės darbininkas, visuomenės informavimo specialistas,
vyresnysis laivo kapitono padėjėjas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, aplinkos tvarkytojas, apsaugos
darbuotojas, automobilio vairuotojas, baldžius, bendrųjų
statybos darbų vadovas, betonuotojas, gyvulininkystės specialistas, gyvulių šėrikas, izoliuotojas, konstruktorius, laivų
statybos technikas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, pagalbinis darbininkas, picų ruošėjas, pirkimo
agentas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas, portretų dailininkas, portretistas, stalius, sunkiasvorio sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, ūkvedys,
vamzdžių klojėjas, viešosios nuomonės apklausos statistikas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.

2014 m. GEGUŽĖ
3 d. sekmadienis 12 val.
Muzikos studijos „NIEKIO TOKIO“ 10 metų gimtadienio
koncertas, „GRAŽI ISTORIJA TĘSIASI“, Studijos vadovai
- Jūratė Budriūnaitė-Kamrazer ir Vadimas Kamrazeris.
Bilietai: 3,50 € (12.08 Lt).
7 d. ketvirtadienis 18 val.
ATSISVEIKINIMO TURAS! PASKUTINIAI BRĖMENO
MUZIKANTAI. Muzikinis spektaklis suaugusiesiems. Režisierius Aidas Giniotis.
8 d. penktadienis 18 val.
Kazys Boruta BALTARAGIO MALŪNAS. Dviejų dalių vaidinimas romano motyvais. Režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida – 3,48
€ (12 Lt).
9 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida – 4,34
€ (15 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. GEGUŽĖ
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Gegužės 5 d., antradienis, 12 ir 18 val.
Publikos pageidavimu
„Žaismingos muzikos orkestras XVI... virtuvėje!“
Bilietai – 5,79 Eur (20 Lt).
Gegužės 8 d., penktadienis, 18 val.
„Suomiškas peizažas“.
Bilietai – 5,79 Eur (20 Lt), 8,69 Eur (30 Lt).
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Gegužės 7 d. 18 val. Motinos dienos proga! I.Turgenev
„Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Žvejų
rūmai, Klaipėda.
Gegužės 10 d. 12 val. PREMJERA! K.Macijauskas
„Nutikimai Smaližių šalyje”, pjesė – pasaka vaikams. Rež.
K.Macijauskas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
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 m. GEGUŽĖ
2 d., šeštadienis, 18.30 val.
William Shakespeare „Romeo ir Džiuljeta“, 2 dalių tragedija.
Bilieto kaina – 6,66 € (23 Lt).
7 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Zigmars Liepinš „Adata“, 2 dalių muzikinė drama (pagal fonogramą),
Rekomenduojama ne jaunesniems kaip 14 metų.
Bilieto kaina – 9,27 € (32 Lt).
9 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Itališkas koncertas“, 2 dalių koncertas.
Bilieto kaina – 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

ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
barmenas padavėjas, kvalifikuotas fermos darbininkas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, vyriausiasis veterinarijos
gydytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius sekretorius, apsaugos darbuotojas, barmenas, ergoterapeutas, kambarinė, kineziterapeutas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, plataus profilio statybininkas, vaikų ir
jaunimo sveikatos priežiūros specialistas, valytojas, virėjas,
žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. GEGUŽĖ
5 D. 15 VAL. Neįgaliųjų draugijos renginys, skirtas Motinos
dienai
7 D. 17.30 VAL. Moksleivių kūrybos centro parodos atidarymas
7 D. 18 VAL. Darbo partijos Tauragės skyriaus susirinkimas
(konf. salė)
10 D. 10 VAL. Seminaras (konf. salė)
13 D. 18 VAL. Spektaklis „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“
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