w w w.pliusas.lt
2015 05 22 Nr. 20 (1572)/PENKTADIENIS

2015 05 22 Nr. 20

2

JURBARKAS

LIETUVOJE

SUSITIKO SU JURBARKO KRAŠTO VERSLININKAIS

Už dingusio lėktuvo paiešką
atsakingoms institucijoms –
D. Grybauskaitės kritika
Prezidentės Dalios Grybauskaitės teigimu, neoperatyvi ir nenuosekli virš Baltijos jūros dingusio
lėktuvo paieška rodo, kad vis dar
nemokame prisiimti atsakomybės
už žmonių gyvybes. Šalies vadovė
taip pat užsimena apie „konkrečių
žmonių neatitikimą savo pareigoms“.
Valstybės vadovės teigimu, nutraukti paiešką iš viso nebuvo galima.
„Tiek tarptautinės konvencijos, tiek mūsų pačių įsipareigojimai ir sau,
ir kitiems yra, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos turi būti tęsiamos tol,
kol nebelieka jokios pagrįstos vilties išgelbėti likusius gyvus žmones“, pabrėžė Prezidentė.

Minimalią mėnesinę algą (MMA)
nuo liepos 1 d. siūloma didinti iki 325
eurų
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pasirašė
Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo minimalią mėnesinę algą (MMA)
nuo liepos 1 d. siūloma didinti iki 325 eurų.
„Po socialinių partnerių pritarimo Trišalėje taryboje neliko jokių kliūčių
dar pernai sutartam MMA didinimui“, - pabrėžė ministrė A. Pabedinskienė.
Balandžio viduryje Trišalė taryba nusprendė MMA didinti 25 eurais iki
325 eurų. Tai trečias šios Vyriausybės inicijuotas MMA didinimas.
MMA didinimui nuo šių metų liepos dar pernai pritarė valdančioji koalicija. Tam 2015 m. biudžete numatyta skirti apie 14,5 mln. eurų.

Geros žinios šeimoms ir būsimiesiems
pensininkams
Vyriausybės strateginio komiteto posėdyje nuspręsta nekeisti šiuo metu
galiojančios motinystės (tėvystės) išmokų tvarkos nei išeinant vienerių, nei
išeinant dvejų metų atostogoms. Taip pat išlaikomos garantijos nėščioms
moterims ir asmenims auginantiems vaikus (draudimas atleisti iki vaikui
sueina 3 m.), o socialinių partnerių sutarimu, terminuotos darbo sutarties
nutraukimas galimas, kai vaikui sueina 4 mėnesiai.
Taip pat trumpiau dirbančios moterys arba per pastaruosius penkerius
metus su didesniais pertrūkiais dirbusios moterys galės gauti motinystės
išmokas. Besimokantis jaunimas valstybės lėšomis būtų draudžiamas
motinystės, tėvystės ir motinystės pašalpoms gauti.
Keisis pensijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, ji taps atviresnė ir
palankesnė būsimiesiems pensininkams. Taip pat nuspręsta nustatyti automatinį pensijų indeksavimą; pensijų rodiklius (bazinė pensija, apskaitos
vieneto vertė) kasmet automatiškai indeksuoti pagal įstatyme nustatyta
tvarka apskaičiuotą indeksavimo koeficientą, kurio dydis priklausytų nuo
darbo užmokesčio fondo augimo per kelerius metus.

Leidimai požeminiam vandeniui
Šalies požeminio vandens ištekliams naudoti
jau nebepakanka tik įregistruoti vandenvietę,
šiam tikslui reikia gauti ir leidimą. Tai nustato
neseniai Vyriausybės patikslintos Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius išdavimo taisyklės.
Leidimas yra privalomas, jeigu iš telkinio ar
vandenvietės išgaunama ar planuojama išgauti
daugiau kaip 100 kubinių metrų, o nuo lapkričio 1 d. – daugiau kaip 10 kubinių metrų požeminio geriamojo gėlo ir gamybinio vandens
per parą arba vandeniu aprūpinama daugiau
kaip 50 asmenų, ir paimtas vanduo naudojamas ūkinei komercinei veiklai.
Leidimus išduodanti Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ragina požeminio vandens išteklių naudotojus teikti dokumentus
leidimams gauti ir išteklių naudojimo sutartims sudaryti.

Komitetas pritarė Pilietybės įstatymo
pataisoms
Trečiadienio posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas apsvarstė Pilietybės įstatymo pataisas. Pataisomis numatoma užtikrinti galimybes visiems
šeimos nariams (tėvams, vaikams ir vaikaičiams), vienodomis sąlygomis
išlaikyti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos pilietybę tuo atveju, kai gimimu įgyjama ir kitos šalies pilietybė.
Projekte numatoma, kad Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais
vienu metu galėtų būti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos pilietybę ir
kitos valstybės pilietybę įgijo gimdami, taip pat – jų vaikai.
Išlaikomas apribojimas, numatantis, kad tokio asmens vaikaitis, sulaukęs
21 metų, turėtų pasirinkti kažkurios vienos valstybės pilietybę. Tokiu būdu
tik dviejų kartų asmenims būtų suteikta galimybė būti Lietuvos Respublikos
ir kartu kitos valstybės piliečiais ir tai būtų įstatymu nustatytas atskiras
atvejis, kada tai leidžiama.
Šaltinis: Delfi.lt

Gegužės 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, administracijos direktorė Vida Rekešienė
ir administracijos direktorės pavaduotojas Viktoras Ganusauskas susitiko su
Jurbarko rajono verslo bendruomenės atstovais.
Susitikimo metu Jurbarko krašto verslininkai domėjosi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamais ir planuojamais Jurbarko rajone
įgyvendinti projektais, nekilnojamo turto ir žemės mokesčiais, teiravosi, kokios
perspektyvos plėsti Jurbarko miesto pramonės zoną, kokių priemonių ketinama
imtis, kad būtų sudaromos sąlygos smulkiajam verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
Po diskusijų rajono vadovai ir Jurbarko krašto verslininkai pripažino, kad tokių susitikimų reikia kur kas dažniau.

TAURAGĖ

KVIEČIA ĮSIJUNGTI Į AKTYVIAS PRAMOGAS
Aktyvaus laisvalaikio organizatorė, Viešoji įstaiga „Aktyvi Tauragė“
nesiliauja stebinti ekstremalių pojūčių mėgėjus. Dar neseniai ištvermingiausieji varžėsi 146 km baidarių žygyje, o praėjusį savaitgalį nepabijoję
kiek ekscentriško renginio pavadinimo „Ne mamos akims“ į purviną
pramogą leidosi 70 pėsčiųjų, kurie išmaišė Šunijos upės slėnį.
Ekstremalių pojūčių mėgėjams teko perbristi Šunijos upę, vaduotis iš gilių
kemsynų, purviniems kilti į stačius šlaitus ir kalvas. Iš Klaipėdos, Šilalės,
Šakių ir Kauno atvykę dalyviai tryško emocijomis. Purvina savaitgalio
pramoga pavyko su kaupu.
Aktyvių pramogų organizatoriai žada dar ne vieną panašų nuotykį. Į, kaip skelbiama, grandiozinį žygį visai
šeimai, tauragiškiai ir rajono gyventojai kviečiami birželio 13-ąją (būtina registracija), VšĮ „Aktyvi Tauragė“
taip pat kviečia prisijungti prie šiaurietiškojo ėjimo akademijos – ši startuos jau pirmadienį teoriniu seminaru.
Visas naujienas galima sekti socialiniame tinkle „Facebook“ profilyje „Aktyvi Tauragė“.

ŠILALĖS R.

DAR APIE KLOJIMO TEATRŲ VAKARĄ
Gegužės 16 dieną Lembo kaime, prie Kazimiero Jauniaus klėtelės
– muziejaus vyko Klojimo teatrų vakaras, skirtas etnografiniams
regionų metams paminėti. Kartu buvo paminėtos ir kitos datos tai:
kalbininko kun. Kazimiero Jauniaus gimimo data ir tarptautinė
Muziejaus diena. Graži, senove dvelkianti vieta taip ir prašosi
išnaudojama būtent Klojimo teatrų veiklai. Šis renginys surengtas
jau antrą kartą. Idėją rengti Klojimo teatrų vakarus stengsimės
įgyvendinti ir puoselėti kiekvienais metais, kad ši šventė taptų
tradicija. Be to, tai yra puiki proga pasireikšti mėgėjiškam teatrui.
Klojimo teatrų vakare pasirodė Bilionių laisvalaikio salės mėgėjų
teatras (vad. Zita Grudienė) su Edmundo Untulio komedija „Nosė
su apgamu“, Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ mėgėjų teatras (vad. Danguolė Šerpetauskienė) su komedija
„Nepasisekė Ancikei“, Varnių kultūros centro teatras (vadovas ir režisierius Algimantas Armonas) su komedija
„Beprotystė“, pagal Birutės Lengvenienės apysaką „Krepšinis. Krepšinis“.
Pertraukose tarp spektaklių žiūrovus judino ir linksmino Kvėdarnos kultūros namų jaunimo ir senjorų folkloriniai kolektyvai (vad. Gražina Pameditienė ir A. ir A.Rimkai). Visi buvo vaišinamo karšta arbata su sausainiais.
Savo apsilankymu šventės dalyvius pagerbė rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, rajono savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Jovita Voverienė, kultūros centro
folkloristė Jolanta Kasputytė, Kvėdarnos parapijos klebonas Juozas Rudys ir Pajūralio parapijos klebonas Kazimieras Žąsytis. Šventės pabaigoje Kvėdarnos seniūnijos seniūnas Aivaras Dobilas ir kultūros namų kultūrinės
veiklos vadybininkė Aldutė Rimkienė kolektyvams įteikė Padėkos raštus ir saldžias dovanas.
Šventė baigėsi, tačiau liko šiltas, gražus prisiminimas. Išvažiuodamas Varnių kultūros centro teatro vadovas
ir režisierius Algimantas Armonas sakė: „Gera čia pas Jus, norėčiau grįžti kitais metais su kitu spektakliu...“

ŠILUTĖ

ŠVIETIMO IR MOKSLO VICEMINISTRĖS
VIZITAS
Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi ir su švietimo įstaigų direktoriais
bei pavaduotojais susitiko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina. Šį kartą viceministrė atvyko informuoti apie
planuojamus pokyčius Neformaliojo ugdymo sistemoje.
Planuojama iki šių metų birželio 1 d. parengti metodiką ir pristatyti
Lietuvos Respublikos Seimo Mokslo, švietimo ir kultūros komitetui.
Švietimo įstaigų vadovų pateikiamos pastabos ir rekomendacijos būtų labai
naudingos, siekiant sukurti kiek įmanoma tikslesnį tvarkos aprašą, kuriuo
remiantis būtų organizuojamas neformalus ugdymas švietimo įstaigose.
Taip pat buvo diskutuojama apie vaikų vasaros stovyklas, Vaiko gerovės komisijos veiklą. Šilutės rajono
savivaldybė skyrė didesnį nei planuota finansavimą vaikų vasaros stovyklų organizavimui, kad vaikai galėtų
stovyklos metu išvykti.

PAREIGŪNAI OPERATYVIAI IŠAIŠKINO VYRĄ,
UŽPUOLUSĮ KELIAS SENOLES
Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai operatyviai išaiškino 67 metų
vyriškį, užpuolusį kelias senoles.
Turėdami duomenų apie vyro išvaizdą, pareigūnai ilgai netruko, kol įtariamąjį
surado. Pasirodo, 67 metų vyriškis policijai žinomas iš anksčiau. Dar visai neseniai
grįžęs iš įkalinimo įstaigos, vyras teistas už įvairius plėšimus, išėjęs į laisvę jis
nusprendė pakeisti nusikalstamos veikos pobūdį - į maišelį įdėjęs kietus daiktus,
lyg taip siekdamas nuslėpti savo piršto antspaudus, jis mėgino smūgiais apsvaiginti miško taku einančias moteris ir taip jomis pasinaudoti. Laimei, sulaikytasis
rimtesnės žalos nukentėjusiosioms nepadarė. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamajam už pasikėsinimą išžaginti gresia laisvės atėmimas iki 7 metų,
o už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą - viešieji darbai,
laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
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RASEINIAI

RASEINIŲ MIESTE KURIASI VVG
Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius pasveikino visus, atsiliepusius į kvietimą, ir atvykusius į susirinkimą dėl Raseinių miesto vietos veiklos grupės steigimo iniciavimo.
Ekonomikos ir ūkio veiklos departamento direktorė Indrė Antanaitienė pristatė Raseinių
miesto VVG steigimo tikslus, buvo aptartos galimos veiklos, bendradarbiavimo galimybės
tarp potencialių steigėjų, kuriais gali būti tik Raseinių miesto teritorijoje veiklą vykdantys
trijų šalių – bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų
verslo struktūrų ir (ar) įmonių ir savivaldybės – partneriai. Iš pradžių buvo viltasi, kad tokios
VVG veikloje galės dalyvauti ir Ariogala, tačiau išsiaiškinta, kad šis miestas neturi būtino
gyventojų skaičiaus (gali dalyvauti miestai, turį ne mažiau 6 tūkst. gyventojų).

MARIJAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖJE ŠĮ SAVAITGALĮ –
VANDENLENČIŲ PARKO ATIDARYMAS
Jau nuo šio savaitgalio Marijampolė bus pažymėta Lietuvos žemėlapyje
kaip miestas, turintis vieną geriausių vandenlenčių parkų visoje šalyje. „Wake
Town MIAMI“ įsikūrė unikalioje vietovėje (Poilsio g.44), kur žaliuojanti
gamta, apsupta Šešupės posūkiais ir kilpomis, sudaro salą - čia ir startuoja
naujasis vandenlenčių parkas. Gegužės 23–24 dienomis - „Wake Town MIAMI“ atidarymo savaitgalis. Į naują vandenlenčių parką susirinks visi geriausi
Lietuvos ir aplinkinių šalių sportininkai.
Šeštadienį vyks ne tik profesionalų varžybos, bet šį sportą galės išbandyti
visi smalsuoliai. Ir nesvarbu, kad dar niekada nestovėjote ant vandenlentės nuo pat ryto parke vyks nemokamos šio sporto pamokos. „Marijampolės vandenlenčių parkas bus vienas geriausių
Lietuvoje ir tikiuosi, kad šis sportas išjudins vietos gyventojus, ypač jaunimą, kuriam šiuo metu veiklos Marijampolėje labai trūksta“, - sako „Wake Town MIAMI“ parko steigėjas Viktoras Gražulis. Marijampolės savivaldybės
meras Vidmantas Brazys džiaugiasi privačia jaunų žmonių iniciatyva ir tikisi, kad šis pramogų verslas pritrauks
dar daugiau svečių į Sūduvos sostinę.
Dvi dienos ant vandens ir karšta vakarėlio naktis „Mercure hotel“ viešbučio terasoje – nuostabus savaitgalis
garantuotas. Nepraleiskite renginio, kokio Marijampolė dar nėra mačiusi!

KAUNAS

MIESTO CENTRE, SANTAKOS UŽLIEJAMAME
SLĖNYJE STATYS NAUJĄ RAJONĄ
Vaizdingame, tačiau iki šiol neapstatytame sklype dešiniajame Nemuno
ir Neries santakos krante, priešais Kauno pilį, prasideda statybos. Istorinėje
miesto vietoje viena moderniausių ir seniausiai šalyje veikiančių statybos
įmonių „YIT Kausta“ pradėjo apsauginio pylimo – dambos, saugančios
sklypą nuo upės pakilimų, įrengimo darbus. 3,43 ha ploto teritorijoje bus
sukurtas naujas rajonas, iš kurio kauniečiams ir miesto svečiams atsivers
galimybė Kauno pilimi ir senamiesčiu grožėtis iš kito, ilgus metus apleisto
upės kranto.
Kvartalo planą parengė projektavimo įmonė „Antra kryptis“, projekto architektas – Tomas Kriaučiūnas. Ši
komanda pasirinkta dar 2012 metų pabaigoje įvykdžius viešą architektūrinį konkursą, kuriame dalyvavo dešimt
šalies architektų įmonių.
Naujajame kvartale, iš kurio atsivers vaizdas į XIV a. pastatytą Kauno pilį – seniausią mūro pilį Lietuvoje, numatyta sukurti erdves, kuriose kauniečiams būtų gera ilsėtis. Pakrantėje nusidrieksianti pėsčiųjų alėja bus skirta
ilgesniems pasivaikščiojimams, aktyviam laisvalaikiui bei sportui. Teritorijoje bus suformuotos viešos bei privačios
žaliosios zonos.

KLAIPĖDA

„AIDA CARA“ IŠPLAUKTI PLANUOJA ŠIANDIEN
Nuo pirmadienio dėl techninių gedimų iš Klaipėdos uosto išplaukti negalinčio kruizinio lainerio „Aida Cara“ keleiviams pasiūlytos papildomos
ekskursijos, o nusprendusius likti laive šiandien popiet linksmins uostamiesčio muzikantai.
Žinia, pirmadienį į Klaipėdą atplaukęs „Aida Cara“ miestą turėjo palikti tos
pačios dienos pavakare. Tačiau dėl techninių gedimų laivo išplaukimo laikas
buvo atidėtas parai, o vėliau – dar viena parai. Šiuo metu planuojama, kad
„Aida Cara“ iš Klaipėdos turėtų išplaukti šiandien, apie 16 val.
„Atsakingų miesto įstaigų, Uosto direkcijos ir kruizinį laivą aptarnaujančių bendrovių „Limarko jūrų agentūra“
bei „Krantas travel“ atstovai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su lainerio įgula, kad laivui būtų suteikta visa
reikiama pagalba, o Klaipėdoje ilgiau nei planuota likę „Aida Cara“ keleiviai jaustųsi patogiai“, - sako Klaipėdos
turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė Romena Savickienė.
Ji pažymi, kad šiandien ryte visi norintys „Aida Cara“ keleiviai galėjo vykti į jiems pasiūlytas papildomas ekskursijas po Klaipėdos miestą, Kuršių Neriją, Palangą, Ventės ragą. Taip pat šiandien 14 val. laive savo pasirodymą
surengs uostamiesčio folkloro ansamblis „Joginta“.
Kruiziniu laineriu „Aida Cara“ į Klaipėdą yra atplaukę virš tūkstantis keleivių, dauguma kurių – vokiečiai. Šį
kruizinį sezoną „Aida Cara“ Klaipėdoje lankosi antrą kartą.

PLUNGĖ

KVIEČIA „MAUDYNĖS GONGE”
„Maudynės gonge”.
Vieta - Kulių kultūros centras.
Laikas: gegužės 28 d., 19 val.
Su savimi reikėtų turėti kilimėlį, pledą ir pagalvėlę. Jums turi būti
patogu ir šilta.
Apie gongus.
Gongų garsai, o pas mus žinomi kaip varpai, jau nuo senų laikų, skleisdami darnius virpesius, buvo naudojami kaip viena veiksmingiausių
gydymo priemonių. Visose kultūrose šie instrumentai turi gilią prasmę,
nes juos girdėdamas žmogus įeina į darnos būseną su savimi ir pasauliu. Kelerių metų praktika rodo, kad poveikis
yra. Ir labai naudingas. Kadangi papasakoti žodžiu nėra taip paprasta, o kiekvienas jaučiasi kitaip, belieka tai
patirti. Kviečiu ateiti ir pabūti tame gydančiame garse.
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PASAULYJE

„Islamo valstybė“ užėmė istorinį
miestą
„Islamo valstybės“ (IS)
kovotojai užėmė istorinį Sirijos miestą Palmyrą, praneša
BBC.
Miestas garsėja vertingu
istoriniu palikimu. Bijoma,
kad islamistai gali sunaikinti
griuvėsius, kuriuos UNESCO įtraukė į pasaulinio paveldo sąrašą.
Valstybinės pajėgos iš miesto beveik visiškai atsitraukė.
Aktyvistai anksčiau buvo pranešę, kad džihadistams pavyko užimti ir
kontroliuoti šiaurinę Tadmuro dalį bei įveikti prezidento Basharo al-Assado karius.
Sirijos televizija pranešė apie gyventojų evakuaciją iš neramumų židinio.
Palmyros griuvėsiai primena laikus, kai miestas buvo kultūrinis regiono
centras. UNESCO generalinė direktorė Irina Bokova išreiškė susirūpinimą
dėl kovų netoli Palmyros ir ragina kariaujančias puses nedelsiant nutraukti
kovas toje teritorijoje.

Britų „Operacija hidrantas“ palietė
daugybę žinomų žmonių
Didžiosios Britanijos policija, atliekanti istorinį tyrimą dėl vaikų lytinio
išnaudojimo, pranešė, jog įtariamaisiais įvardinta daugiau nei 1 400 asmenų, iš kurių visuomenėje žinomų yra 261, tarp jų yra dešimtys politikų
ir televizijos žvaigždžių.
Pastaraisiais metais į viešumą iškilę vaikų išnaudojimo skandalai privertė
vyriausybę pradėti plataus masto oficialų tyrimą, o tyrėjus išnagrinėti įtarimus įtakingus postus užimantiems asmenims dėl galimų jų nusikaltimų
praeityje.
Policijos viršininkas Simonas Bailey, vadovaujantis tyrimui, kuris vadinasi „Operacija hidrantas“, pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 1 433
asmenų, iš kurių 216 yra jau mirę.
Įtariamaisiais įvardinti yra 135 televizijos, kino ir radijo industrijų atstovai, 76 politikai, 43 asmenys iš muzikos ir dar septyni iš sporto pasaulio.
Ši problema didelio visuomenės dėmesio susilaukė 2012 metais, kai
paaiškėjo, kad BBC televizijos laidų vedėjas Jimmy Savile dešimtis metų
seksualiai išnaudojo vaikus.

Ukraina žada atkirtį Rusijai
Kijevas neatmeta galimybės, kad Ukrainai gali tekti konsultuotis su
„svarbiausiomis pasaulio valstybėmis“ dėl priešraketinės gynybos sistemų
dislokavimo šios šalies teritorijoje tam, kad būtų apsisaugota nuo branduolinės Rusijos keliamos grėsmės.
Ukraina priversta imtis atsakomųjų veiksmų, kad būtų duotas atkirtis
Rusijos branduoliniam potencialui aneksuotame Kryme. Viena iš tokių
priemonių – konsultacijos su kitomis valstybėmis dėl galimybės dislokuoti
priešraketinės gynybos sistemos komponentus Ukrainos teritorijoje, rašo
zn.ua.
Pagal JAV vadovaujamus NATO priešraketinės gynybos planus numatoma dislokuoti Europoje priešraketinio skydo elementus, kurie, kaip
teigiama, leistų apsisaugoti nuo nedraugiškų valstybių, tokių kaip Iranas,
raketų atakų.

JAV gynybai skyrė šimtus milijardų
JAV dolerių
JAV Baltųjų rūmų komitetas, skirstantis lėšas gynybai, nurodo, kad naujajame projekte šiai sričiai bus skiriama 578,6 mlrd. JAV dolerių. Tokia
suma yra pakankama 2,3 proc. padidinti atlyginimus kariškiams, išlaikyti
orlaivius „A-10“ bei finansuoti JAV kovą su terorizmu. Apie tai praneša AP.
Įstatymą, kuriuo didinamos išlaidos gynybai, trečiadienį dar turi patvirtinti gynybos pakomitetis iš prezidento administracijai priklausančio
Asignavimų komiteto.
Įstatymo projektas apima pagrindinį gynybos sferos biudžetą, be to,
papildomi 88,4 mlrd. JAV dolerių jame skiriami fondui, iš kurio finansuojamos karinės operacijos Afganistane, Artimuosiuose Rytuose ir kitur.
Skirtos lėšos leis 2,3 proc. padidinti atlyginimus kariškiams, nors iš
pradžių ketinta juos pakelti 1,3 proc.

Duris atvėrė antrasis pagal aukštį
pasaulio pastatas
120 aukštų 632 metrų aukščio konstrukcijos Šanchajaus
bokštas – aukščiausias pastatas Kinijoje, tačiau vis dėlto jis
200 metrų žemesnis už Burj
Khalifa dangoraižį Dubajuje.
Lankytojams duris atvėręs
Šanchajaus bokštu (Shanghai
Tower) pavadintas antras pagal aukštį pastatas pasaulyje, kurio statybų darbai bus visiškai užbaigti
jau šių metų vasarą.
Šaltinis: Delfi.lt
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RECEPTAS

Vegetariški šašlykai
Ingredientai:
600 g žalių, geltonų, raudonų saldžiųjų
paprikų, 2 dideli svogūnai, cukinija, 400 g fermentinio sūrio, 150 g pievagrybių, 2 česnako
skiltelės, 1 stikl. aliejaus, 1 valg. š. saldžiosios
paprikos miltelių, 1 valg. š. daržovių prieskonių, kelios šakelės čiobrelių.
Kaip gaminti: 1. Paprikas, išėmę sėklas,
supjaustykite gabalėliais. Svogūnus nulupkite
ir supjaustykite skiltelėmis. Cukiniją supjaustykite 1 cm storio griežinėliais. Sūrį supjaustykite 2–3 cm dydžio kubeliais. Pievagrybius
nuvalykite.
2. Daržoves, pievagrybius ir sūrį pramaišiui suverkite ant iešmų.
3. Paruoškite marinatą: česnakus sugrūskite, čiobrelius susmulkinkite.
Aliejų sumaišykite su daržovių prieskoniais, čiobreliais, saldžiųjų paprikų
milteliais ir česnakais.
4. Šašlykus sudėkite į dubenį, užpilkite marinatu, uždenkite ir 12 val. palaikykite šaldytuve.
5. Kepsninės groteles sutepkite augaliniu aliejumi, suverkite daržoves ant
iešmelių ir sudėkite juos ant grotelių. Kepkite 7-10 min., nuolat pavartydami..

MITYBA

Tiems, kurie negali gerti kavos:
organizmą ir kepenis valanti žolė
Tie, kurie negali gerti kavos –
sergantieji širdies ir kraujagyslių, nervų ligomis, dažnai griebiasi jos pakaitalo – cikorijos,
arba trūkažolės. Ji ne tik skani,
bet ir naudinga. Jos galima dėti
ir į natūralią kavą – skoniui
pagerinti.
Paprastoji trūkažolė (Cichorium intybus L), dar vadinama cikorija, dažnai pastebima tik rugpjūtį, kai
apsipila melsvais, o kai kur – baltais ar rožiniais žiedeliais.
Gydytoja fitoterapeutė-homeopatė Zofija Tikuišienė rekomenduoja vaistams
rinkti visą žolę. Žolę pjauti geriausia žydėjimo pradžioje, šaknis išsikasti
rudenį arba pavasarį. Žolę džiovinti iki 30 laipsnių, šaknis 50-55 laipsnių
temperatūroje.
Šaknyse yra daug inulino, kuris gerai veikia kepenis ir visą virškinimo
sistemą, karčiųjų medžiagų, vitaminų C, B1, E, cholino, įvairių mineralinių
medžiagų ir kt.
„Trūkažolė valo organizmą, gerina kepenų funkciją, normalizuoja medžiagų
apykaitą. Ji žadina apetitą, ramina nervų sistemą, gerina virškinimą, širdies
veiklą, lėtina širdies susitraukimų ritmą, varo tulžį ir šlapimą, lengvai minkština vidurius“, – naudingąsias augalo savybes vardija Z. Tikuišienė.
Liaudies medicinoje trūkažolės preparatais gydomas gastritas, tulžies pūslės,
inkstų akmenligė. Šaknų nuoviras vartojamas sergant egzema, kitomis odos
ligomis. Tam naudojama ne tik arbata, bet ir kompresai, vonios.
Tačiau ilgai vartoti trūkažolės preparatų Z. Tikuišienė nepataria – po 21
dienos būtina daryti pertrauką. Ypač atsargiai šio augalo vartoti sergantiems lėtinėmis kepenų ligomis, skrandžio opa, esant mažam skrandžio rūgštingumui.
Receptai. Šaukštas sausų šaknų užpilamas stikline karšto vandens, 7-10 min.
kaitinama ant mažos ugnies, palaikoma, kol atvės, nukošiama. Geriama po
pusę stiklinės tris kartus per dieną prieš valgį.
Sultys geriamos po arbatinį šaukštelį sumaišius su puse stiklinės pieno tris
kartus per dieną sergant mažakraujyste, odos ligomis, esant auglių.

APLINK LIETUVĄ

Lietuviai tikisi uždirbti iš avių, kurių
pasaulyje – vos 5000
Į pavasarinio aviakirpio šventę Utenos rajone susirinkę
škudžių veislės avių augintojai
džiaugiasi ne tik jų vilna, kuri
esą geriausiai tinka veltiniams
bei kitiems šiltiems apdarams
velti.
Avių per penkerius metus
Lietuvoje pagausėjo beveik
iki 150-ies tūkstančių, tačiau
avių augintojai turi ambicijų šį skaičių padvigubinti. Tai skatina ir parama,
skiriama avininkystei, ir situacija, kai dėl kiaulių maro kai kuriuose rajonuose tenka atsisakyti kiaulių auginimo. Tokie ūkiai raginami auginti avis.
Vertinama ir šių nereiklių avelių mėsa, neturinti lajaus skonio ir kvapo.
Škudžių avių veislė–viena seniausių pasaulyje,kilusi iš Rytų Prūsijos, Lietuvos, kitų Baltijos šalių. Nykstančią veislę pavyko išsaugoti Vokietijos
augintojams, o prieš kelerius metus škudės vėl atkeliavo į Lietuvą. Tiesa,
jų kol kas – tik keli šimtai.
„Pirmiausiai jos gerai nugano pievą, nugano tokias vietas, kur modernios
avių veislės galima sakyti neišgyventų. Mūsų avių vilna atsiduria ir Amerikoje, ir Japonijoje. Rinka tokiai vilnai yra“, – džiaugėsi Škudžių avių
augintojų asociacijos narys Arūnas Svitojus.
Lietuvos ūkininkai augina daugiau nei 30 avių veislių, daugiausiai – mėsinių. Avininkystė – sparčiausiai auganti gyvulininkystė šaka, kasmet avių
padaugėja penktadaliu ir dabar jų Lietuvoje yra beveik 150 tūkstančių. Pasak
augintojų asociacijos vadovo, pakilusi banga neturėtų slūgti.
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SMULKUS VERSLAS

JAUNAS VETERINARIJOS GYDYTOJAS
JURBARKE PAMATĖ NIŠĄ SAVO VERSLUI
Prieš nepilnus metus Jurbarko
mieste duris atvėrė smulkių gyvūnų veterinarijos klinika „Jurbarko
veterinarija“. Neseniai Lietuvos
Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademiją baigęs Jogaila
Šlekys ją atidarė labai patogioje vietoje, pačiame miesto centre, Kauno
gatvėje. Kaip jis pasakoja, šiame
mieste pamatė neblogą nišą verslui,
tuo labiau, kad tai tiesiogiai susiję
su jo įgyta specialybe – gyvūnų
gydymu. Ir nors jis kiekvieną darbo
dieną važinėja iš Kauno, sako, kad
kol kas dėl to nesigaili. „Pradžia
gal ir buvo nelengva. Tačiau dabar
lankytojų trūkumu negaliu skųstis.
Gyvūnų klinikos, kuri atitiktų visus
šiuolaikinius reikalavimus, Jurbarke nebuvo. Manau, kad „Jurbarko
veterinarija“ atsirado pačiu laku“, pasakoja jaunas gyvūnų gydytojas.
Šioje gydymo įstaigoje įrengta
pati naujausia ir moderniausia
aparatūra. Vienintelėje tokioje
gydykloje visame Jurbarko rajone
yra atliekami biocheminiai ir morfologiniai kraujo tyrimai, tyrimas
ultragarsu (echoskopu). Gydytojas
J. Šlekys skiria tam itin daug dėmesio, nes, pasak jo, gyvūnų kraujas,
kaip ir žmonių, atspindi tiek viso
organizmo, tiek ir atskirų jo organų būklę. Kraujo sudėtis ir fizinės
savybės čia pakankamai gerai ištiriamos, tad bet koks nukrypimas
nuo normos rodo, kad organizmo
veikla sutriko. „Atlikus morfologinį
kraujo tyrimą galime pamatyti bendrą gyvūno būklę – tai palengvina
gydytojo darbą diagnozuojant tam
tikrus susirgimus. Atliekant chirurginę operaciją šis tyrimas – būtinas.
Biocheminiai tyrimai reikalingi
tuomet, kai norima ištirti tam tikrų
organų, tokių kaip inkstai, kepenys
ar skydliaukė, veiklą. Tyrimas
ultragarsu padeda diagnozuoti vidinių organų susirgimus. Gydymą
skiriame tik tada, kai konkrečiai
diagnozuojame vieną ar kitą susir-

gimą“, – sako vet. gydytojas. Jis
pasakoja, kad klinikoje atliekamos
ir įvairaus pobūdžio chirurginės
operacijos – kastracija, sterilizacija,
urolitų šalinimas.
Iš profilaktinių gydymo būdų J.
Šlekys išskiria vakcinaciją (skiepijimą). Pasak jo, skiepyti gyvūnus
būtina ne tik dėl paties gyvūno,
bet ir dėl šeimininko saugumo.
Pavasario ir vasaros sezono metu,
kaip pasakoja gydytojas, „populiariausios“ ligos yra susiję su erkių
platinamomis infekcijomis – viena
iš jų babeziozė. Gydytojas J. Šlekys
pasakoja, kad šiuo metu į jį kreipiasi
nemažai gyvūnų savininkų, kurių
augintiniai yra susirgę šia klastinga
liga. Ypač svarbu, pasak jo, kad
šeimininkai kreiptųsi laiku.
Šioje klinikoje taip pat rūpinamasi
ir augintinių burnos higiena, dantimis. Naudojant specialų ultragarso
aparatą, klinikoje atliekamas dantų
apnašų valymas. Čia taip pat galite
įsigyti priemonių nuo blusų, erkių,
kirminų, vitaminų, šampūnų bei
specializuoto ir gydomojo poveikio maisto augintiniams – ROYAL
CANIN pašarų. Gydytojo J. Šlekio
teigimu, gyvūnai – kaip ir žmonės.
Jie serga ir alerginėmis ligomis, nuo
kurių saugo ne tik medikamentai,
bet ir tam skirtas specialus maistas.

Taip pat ir tokiomis ligomis kaip
insultas, nors daugeliui tai atrodo
sunkiai įtikėtina. „Tai nėra keista.
Tik mes niekada apie tai nesusimąstome. Dažnai būna, kad augintiniai suserga ir įvairiomis ligomis,
sukeltomis blogos mitybos. Kai
kurie tiesiog turi per daug antsvorio.
O tada kenčia sąnariai ir kiti kūno
organai. Tam ir reikalingi specialūs
maisto papildai, mažiau kalorijų
turintys pašarai. Savo augintinių
sveikata reikia rūpintis visapusiškai
– pradedant skiepais, profilaktiniu
patikrinimu, nepamirštant sveikos
mitybos“, - sako jis. Paklaustas,
kaip tinkamiausiai pasirūpinti gyvūnais, kad jų nekamuotų šį sezoną
ypač aktyvios erkės, jis pataria, kad
geriausia įsigyti jas atbaidančių preparatų, įtrinamų į odą. Jo teigimu,
antkakliai tikrai nuo šių parazitų
neatbaidys.
Jauno veterinarijos gydytojo
Jogailos Šlekio klinika Jurbarke
skaičiuoja dar tik pirmus veiklos
metus, tačiau tai labai reikalingas ir
itin aukštas medicinines paslaugas
teikiantis medicinos centras. Gerai,
kad ir nedideliame provincijos
mieste galima sulaukti profesionalios pagalbos mūsų augintiniams.
Judita Pažereckienė

PAŽINK SAVE

PSICHOTERAPEUTAS: SKATINDAMI GALIME
PASIEKTI DAUGIAU NEI BAUSDAMI
Žmoguje įmanoma pažadinti ir
angelą, ir velnią, tikina Vilniaus
universiteto (VU) docentas psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis.
Pasak jo, velnias bunda, kai žmogus
pasiduoda neigiamai autoriteto
įtakai, o angelas žadinamas, kai
žmogus skatinamas ir giriamas
už menkiausią gerą pastangą ar
pasiekimą.
„Tai yra vienas iš tų dėsnių, apie
kuriuos labai dažnai užmirštame,
– geras žodis ir katei malonu, o ką
bekalbėti apie žmogų. Mokėjimas
žmogų pagirti už pačius mažiausius jo pasiekimus turi milžinišką
efektą. Tyrimai parodė, kad iš tikrųjų didžiausia motyvacija žmogui
yra rezultatyvus darbas, t. y. pasiekti rezultatai, jį tai tikrai džiugina. Ir
antras dalykas – pagyrimas už tuos
rezultatus“, – teigia E. Laurinaitis.
– Koks Jūsų atsakymas į klausimą, kas geriausiai žmones veikia
psichologiškai – ar kai jiems nuolat
kantriai aiškinama, kaip jiems reikia elgtis, ar kai baudžiama?
– Pirmiausia turime pasakyti sau:
kiekvienas esame skirtingas. Ir,
be abejonės, yra skirtingų grupių
žmonių, kuriuos veikia skirtingi
argumentai. Yra tokių, kurie iš
tiesų gali daug ką pakeisti, bijodami bausmių. Yra tokių, kurie

išgirsta protingus arba emocingus
argumentus ir pagalvoja – ajajai,
kaip aš negerai darau. Bet aš siūliau
trečią išeitį – ne šviesti, ne bausti, o
pabandyti pasekti žmogaus psichologijos dėsniais.
Žmogaus psichologijos dėsniai
sako labai paprastą dalyką – didžiajai daliai mūsų poelgių labai
smarkiai daro įtaką aplinka, kurioje
gyvename, bendravimo kontekstas,
kuriame esame, žmonės, kurie mus
supa, ir tai iš tiesų yra tie dalykai,
kurie gali padaryti iš mūsų ir angelą,
ir velnią.
Garsus amerikiečių psichologas
Philipas Zimbardo ne taip seniai
išleido knygą, kuri vadinasi „Liuciferio efektas“ (2007). Tai – apie
Liuciferį kiekviename iš mūsų.
Pasirodo, kad kiekviename mūsų
galima pažadinti ir angelą, tai irgi
yra įmanoma. Kanados Ričmondo
universitete daug metų buvo tokia
pati jaunimo ir apskritai nusikalstamumo augimo statistika, kaip
visoje Kanados teritorijoje. Vienas
iš liūdniausių skaičių buvo tai, kad
recidyvizmas tarp jaunimo, kai
nusižengėliai vėl nusižengdavo,
siekė net 60 proc. Į Ričmondą buvo
paskirtas naujas policijos šefas. Jis
nusprendė daryti tai, kas absoliučiai
nebūdinga policijai. Užuot gaudęs

juos už tai, ką blogo jau nuveikė,
padarė šie jaunuoliai, jis pradėjo
mokyti savo policininkus gaudyti
juos darančius arba besiruošiančius
daryti gerus darbus. Vietoj baudų
arba areštų arba net teismų – išrašinėti jiems kvitelius, už kuriuos jie
galėdavo, pavyzdžiui, nemokamai
nueiti į kiną ar pasilinksminti į jaunimo klubą. Šitų kvitelių Ričmondo
mieste per metus buvo išrašyta 40
tūkst. Kas atsitiko? Pasirodo, kad
jaunimo nusikalstamumas sumažėjo dvigubai.
Tai yra vienas iš tų dėsnių, apie
kuriuos labai dažnai užmirštame,
– geras žodis ir katei malonu, o ką
bekalbėti apie žmogų. Mokėjimas
žmogų pagirti už pačius mažiausius jo pasiekimus turi milžinišką
efektą.
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ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

ATSKLEISTAS NAUJASIS „CHEVROLET
CAMARO“

Energijos saugyklos iš cigarečių
nuorūkų

„Chevrolet“ pristatė šeštos kartos „Camaro“. Gamintojų teigimu,
lyginant su prieš penkmetį pasirodžiusiu pirmtaku, išliko tik du
elementai – galinė markės emblema ir SS ženkliukas.
„Chevrolet“ pristatė šeštos kartos „Camaro“. Gamintojų teigimu,
lyginant su prieš penkmetį pasirodžiusiu pirmtaku, išliko tik du
elementai – galinė markės emblema ir SS ženkliukas.
Automobilis išlaikė tradicinius ir lengvai atpažįstamus dizaino
akcentus, kurie buvo papildyti modernumo suteikiančiais bruožais.
Naujokas bus maždaug 6 cm trumpesnis, 2 cm siauresnis, ir 3 cm
žemesnis, o važiuoklės bazė susitraukusi 4 cm.

Pietų Korėjos mokslininkai sukūrė
naują energijos kaupimo būdą, kuris
kartu siūlo sprendimą augančiai
aplinkosaugos problemai ir mirtinos
ligos plitimo valdymui.
Rezultatus IOP Publishing žurnale
Nanotechnology paskelbusi tyrėjų
komanda sėkmingai pavertė cigarečių nuorūkas didelio efektyvumo
medžiaga, kuri gali būti integruota į kompiuterius, nešiojamus prietaisus,
elektromobilius ir vėjo turbinas energijos saugojimui.

ITALAI RUOŠIA NAUJĄ 800 AG
SUPERAUTOMOBILĮ
Dvi Turine įsikūrusios automobilių dizaino ir išskirtinių
automobilių gaminimo įmonės nutarė atkurti šią parodą.
Tiesa, tai bus visai kitokio stiliaus paroda. „Torino design“ ir „Up Design“ įmonės surengs nedidelę išskirtinių
automobilių parodą po atviru dangumi.
„Torino design“ ketina į parodą atvežti naujo superautomobilio prototipą. Tai bus dvylikos cilindrų daugiau
kaip 800 AG sportinė kupė, pavadinta „Super Sport“. Ją
italai, esant paklausai, galėtų netrukus pradėti gaminti
pagal užsakymą ir pardavinėtų po maždaug 1 mln. eurų.
„Super Sport“ buvo sukurtas pagal vieno kliento pageidavimą, tokių automobilių italai galėtų pagaminti
nuo 20 iki 50 vienetų. Parodoje bus demonstruojamas automobilio maketas ir jo iš anglies pluošto pagaminta
važiuoklė, jau paruošta gamybai.

IŠLAIKAI VAIRAVIMO EGZAMINĄ IŠ PIRMO
KARTO – GAUNI PAVAIRUOTI „FERRARI“
Viena Vilniaus vairavimo mokykla nestandartiniu būdu ryžosi
skatinti mokinius pavyzdingai mokytis bei iš pirmo karto išlaikyti vairavimo egzaminus. Patiems uoliausiems mokiniams bus
leidžiama pavairuoti „Ferrari 360 Spider“.
Vilniuje įsikūrusi vairavimo mokykla „Autologija“ žada visus
savo absolventus, iš pirmo karto išlaikiusius teorijos ir praktikos
egzaminus „Regitroje“, pakviesti išbandyti ko gero kiekvieno
automobilininko svajonę – „Ferrari 360 Spider“.

Artėjantį savaitgalį specializuotoje automobilių parodoje „Concorso d’Eleganza Villa d’Este“ Italijoje BMW ruošiasi pristatyti
naują koncepcinį modelį. Sprendžiant iš pirmosios užuominos,
tai bus kažkas nepaprasto.
Bavarai žada, kad gegužės 22-ają pasaulis pirmą kartą pamatys
„BMW 3.0 CSL Hommage“. Kompanijos dizaino specialistai
tvirtina, kad tai bus moderni legendinio BMW 3.0 CSL versija.
Kol kas gamintojai išplatino tik vieną būsimo modelio galinės
dalies užuominą ir ši nuotrauka sufleruoja, kad tai bus išties intriguojantis automobilis. BMW teigia, kad jis pasižymės lengvasvorėmis medžiagomis, plačiomis ratų arkomis, dinamiškumu,
įspūdingu galiniu oro aptaku ir bus tarsi naujasis šių dienų „Batmobilis“.
Info: Delfi.lt

TEMA

SVARBIAUSI VAIRAVIMO PRINCIPAI NORINT
SUTAUPYTI DEGALŲ
gali būti kalti ir automobilio vairuotojo vairavimo įpročiai.
Kuo ekonomiškesnis važiavimas,
tuo jis ekologiškesnis. Yra toks
angliškas posakis – „fuel efficient
driving“, tai yra efektyvus kiekvieno degalų gramo išnaudojimas. Iš
vienos pusės, taip sutaupoma pinigų, antra vertus, – saugoma aplinka,
juk kiekvienas sudegęs dyzelino
litras „pagamina“ apie 2,7 kg anglies dvideginio. Taigi tokiu būdu
mes ne tik taupome savo lėšas,
bet ir prisidedame prie švaresnės
aplinkos, kurioje gyvename patys
ir gyvens mūsų vaikai bei anūkai.
Be abejo, labai svarbu, kad ir
automobilis būtų tvarkingas – tai
taip pat susiję su ekologišku vairavimu. Kita vertus, šiuolaikiniai
automobiliai turi gana geras teršalų neutralizavimo sistemas, tad
didžiausia ekologiško-ekonomiško
vairavimo nauda yra mažesnės

Bendrovė „Lit Motors“
sukūrė pusiausvyrą laikantį
automobilį ant dviejų ratų
C-1, kurį pristatė „Popular Science“ organizuotame futuristinių transporto
priemonių konkurse „2015
Invention Awards“. „Mūsų
motomobilis – kelių transporto ateitis“, - neabejoja
„Lit Motors“ įkūrėjas Danny Kimas.
Maksimalus C-1 greitis – 160 km/val., o nuo 0 iki 100 km/val. šis motomobilis įsibėgėja per 6 s. Tačiau bene įspūdingiausia šios neįprastos transporto
priemonės charakteristika – ji važiuoja ant dviejų ratų ir niekada nenuvirsta.
Tokius stebuklus atlieka po sėdynėmis įrengta giroskopų sistema. Dviračio
automobilio pusiausvyrą palaiko du besisukantys diskai, kurie laikrodžio
rodyklės kryptimi atlieka nuo 5 iki 12 tūkst. apsisukimų per minutę.

Keleivis papasakojo, kaip skrydžio
metu nulaužė „Boeing“ valdymo
kompiuterį

BMW RUOŠIA KAI KĄ NEPAPRASTO

Ekonomiškas arba ekologiškas
vairavimas – tai šiuolaikiškas vairavimo būdas, kurio pradininkais
laikomi skandinavai. Jo pagrindiniai
principai – važiuoti ir taupiai, ir saugiai, tausojant automobilį, degalus,
o kartu ir mažiau kenkiant aplinkai
ir sveikatai.
Yra keletas ekologiško vairavimo
taisyklių. Pirmoji – gebėti numatyti
eismo srautą ir prie jo prisitaikyti
vengiant nereikalingo stabdymo ir
greitėjimo. Kiti svarbūs faktoriai
– tai pastovaus greičio pasirinkimas naudojant maksimaliai aukštą
pavarą, oro slėgio patikrinimas
padangose bent kartą per mėnesį
ar prieš kiekvieną ilgesnę kelionę.
Ar vairuoja ekonomiškai, gali nesunkiai įvertinti kiekvienas vairuotojas, palyginęs degalų sąnaudas su
automobilio gamintojo nurodytomis
vidutinėmis. Jei degalų sąnaudos
viršija nurodytas gamintojo, dėl to

Motomobilis C-1: niekada
nenuvirstantis
motociklas-automobilis

„United Airlines“ avialinijų lėktuvo „Boeing 737-824“ kompiuterį
atakavo vienas iš keleivių. Jis buvo
pašalintas iš skrydžio, tačiau savo
„Twitter“ paskyroje paskelbė keletą
pranešimų, kaip jis įsilaužė į orlaivio
kompiuterį naudodamas po sėdyne
esančią pramogų sistemą. Kaip
vėliau paaiškėjo, vyras yra saugos
inžinierius ir žinomas hakeris Chrisas Robertsas (Chris Roberts).
FTB agentai pranešė, kad keleivis nuėjo per toli, apklausė jį, bet dėl įrodymų stokos paleido.

Viena iš keisčiausių salų Šiaurės
Sentinelai, Indija
Sentinelų salos gyventojai vengia bet
kokio kontakto su išoriniu pasauliu.
Kiekviena priplaukianti valtis ar arčiau
praskrendantis lėktuvas būna apšaudomi strėlėmis, neretai sužeidžiant ar net
nužudant salos tyrinėtojus. Nėra žinoma, kiek gyventojų yra saloje, tikima,
kad nuo 50 iki 400. Kadangi sala išties
miškinga, tikslų skaičių įvardyti labai
sunku. Netgi apie šių gyventojų kultūra
nėra turima jokių duomenų. Aišku tik
tai, kad apie „iPhone“ telefoną jie tikrai
nėra girdėję.

Brėkšta neskęstančio metalo laivų era
išlaidos degalams.
Pagrindiniai principai
Gerai prižiūrėkite savo automobilį
ir reguliariai tikrinkite tepalo lygį.
Kiekvieną mėnesį būtina tikrinti
ir padangų oro slėgį. Stenkitės
važinėti uždarę langus. Naudokitės oro kondicionavimo įranga tik
tuomet, kai būtina. Stenkitės pasirinkti tinkamą greitį ir, svarbiausia,
važiuokite tolygiai. Didindami
greitį, keiskite pavaras kiek galima
anksčiau.
Šaltinis: delfi.lt

Šis metalas – vienas
lengviausių ir tvirčiausių
pasaulyje. Jis atlaiko didžiules slėgio perkrovas.
Tačiau bene didžiausias jo
privalumas – jis neskęsta
vandenyje.
Neskęsta, nes jo tankis
toks mažas, jog toks metalas plūduriuoja ant vandens. Atsižvelgiant į visus šio metalo privalumus,
tai – bene ideali laivų statybos medžiaga. Ją išrado Niujorko universiteto
mokslininkai. Pavadintas šis metalas sintaksine puta (angl. – syntactic foam).
Tai – magnio lydinys su silicio karbido priemaišų suformuotomis sferulėmis.
Info: Technologijos.lt
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Gegužės 23 d. - gegužės 29 d.

06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë
paieðkø tarnyba. (k.)
06:50 Emigrantai (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Dþeronimas 2.
10:15 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio
dokumentika.
13:55 Lietuvos futbolo
taurës finalas.
16:00 Þinios.
16:10 Saugokime jaunas
gyvybes keliuose. (k.)
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
21:00 Valanda iki
„Eurovizijos“. HD."
22:00 60-asis „Eurovizijos“ dainø konkursas
2015. Finalas.
01:30 Kler.
02:50 Benai, plaukiam á
Nidà 2014.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas.
Laida lenkø kalba. (k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
Trembita. (k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora. (k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
(k.)
10:15 Kelias.
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba.
12:00 Talentø ringas.
13:45 Bûtovës slëpiniai.
14:30 Mesjë! TV filmas.
17:00 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
20:25 ARTi. Freska. (k.)
21:00 Uþdaras ratas.
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Jûros ðventë 2009.
00:45 Lietuviø kino
klasikai. (k.)
02:05 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Sodininkø pasaulis.
07:15 Mylëk savo sodà.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 Mûsø maþieji
draugai.
11:30 Ðaunieji keturkojai.
12:00 Paprasti Naidþelo
Sleiterio patiekalai.
12:30 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
13:00 Sodininkø pasaulis.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Akloji.
17:25 Akloji.
18:00 Goko stiliaus
paslaptys.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Nemarus kinas.
Bumas.
23:15 Tiesiog þavinga.
00:50 Vieðbutis "Grand
Hotel".
02:30 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Pinkis, Elmira ir
Makaulë.
06:55 Mano draugë
beþdþionëlë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Startas.
09:35 Peliuko dainelë.
09:50 Maða ir stebuklinga
uogienë.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Nenugalimieji.
Pasauliø susidûrimas.
11:30 Þiedø valdovas. Dvi
tvirtovës.
15:10 Èiauðkutë.
17:15 Moterys,
pakeitusios pasaulá.
Karalienë Luizë.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS Viena
diena Niujorke.
20:50 Piko valanda 2.
22:40 Ouðeno dvyliktukas.
01:05 Baudëjas.
03:20 Programos pabaiga.
03:25 Lietuva Tavo delne.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Monsunas.
07:20 Maþieji iðdykëliai.
07:35 Maþieji iðdykëliai.
07:50 S daleliø paslaptys.
08:30 Svajoniø ûkis.
09:00 Laikas keistis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos ir sporto
balansas.
11:00 Diagnozë: viltis.
11:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
12:00 Vaivorykðtës
beieðkant.
13:55 Gyvenimo bangos.
16:20 Ekstrasensai
detektyvai.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Transformeriai.
Tamsioji Mënulio
pusë.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
22:10 Vagiø pasaulis.
00:15 Svetimðalis.
02:10 Detektyvinës Raili
Kalëdos.
03:55 Programos pabaiga.

07:10 Amerikos talentai.
08:05 Amerikos talentai.
09:00 Brydës.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Savaitës kriminalai.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionato etapas
Olandijoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Statyk!
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Jaunavedþiai.
14:30 Jaunavedþiai.
15:00 Jaunavedþiai.
15:30 Jaunavedþiai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Laukinis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Muzikinë kaukë.
Geriausieji.
21:45 MANO HEROJUS
Adjutantas.
23:30 AÐTRUS KINAS
Samanta Darko.
00:25 Gyvi numirëliai.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.tv.
10:00 Ið peties.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
13:00 Taupome su
Dþeimiu.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
16:15 Gyvenimas ið
naujo.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 Pagauk, jei gali.
22:00 24 valandos.
23:00 Kietaðikniai.
00:40 Mirties prabudimas.
02:20 Hubertas ir
Staleris.
03:15 Programos pabaiga.

05:05 Gamtos pasaulis.
05:15 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
06:00 Ðeima - jëga!
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Kitoks pokalbis.
12:00 „Vestuviø kovos“.
14:00 „Kai jos nelauki“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Kruvina þinutë“.
23:30 „Parduodamas
namas“.
01:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
02:15 „Kruvina þinutë“.
03:40 „Parduodamas
namas“.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Tautos balsas. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Dþiungliø bûrys skuba
á pagalbà.
09:40 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:50 Dþeronimas 2.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
14:45 Auksinis protas. (k.)
16:00 Þinios.
16:10 Mistinë pica.
17:55 Kam reikia? (k.)
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
21:00 Giminës po 20 metø.
21:50 Jaunojo gydytojo
uþraðai ir kiti
pasakojimai.
23:30 Þagarës vyðniø
festivalis 2014.
00:25 Arminas Narbekovas.
Futbolo fenomenas.
(k.)
01:20 Auksinis protas. (k.)
02:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Duokim garo!
09:30 Ðilko kelias.
10:15 Pasaulio vyrø regbio
septynetø taurës
geriausios rungtynës.
10:50 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
(k.)
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Mokslo sriuba. (k.)
13:30 Mûsø miesteliai.
14:30 Ðventadienio
mintys.
15:00 J. Ðtrausas. Operetë
„Vienos kraujas“.
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Nobelio literatûros
premijos laureato
Josifo Brodskio 75osioms gimimo
metinëms.
19:30 Kûrybos metas.
20:00 Mano tëvas.
20:30 Kultûros savanoriai.
(k.)
21:00 Visu garsu. (k.)
21:45 Dizainas.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
23:45 Pasaulio dokumentika.
00:35 Stasys Povilaitis.
02:00 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Þiedø ritmai.
07:15 Goko stiliaus
paslaptys.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 Mûsø maþieji
draugai.
11:30 Ðaunieji keturkojai.
12:00 Paprasti Naidþelo
Sleiterio patiekalai.
12:30 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Bûrëja.
17:25 Nustebink mane.
18:40 Kas aprengs
nuotakà?
19:50 Magai.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Lastrumo sausainiai.
22:50 Nuodingoji
gebenë. Slapta
draugija.
01:00 Atpildas.
02:50 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Pinkis, Elmira ir
Makaulë.
06:55 Mano draugë
beþdþionëlë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Ðunelis Pingas.
11:45 Beilio nuotykiai.
Pasiklydæs ðunytis.
13:30 Nuogas ginklas 2 1/
2. Baimës kvapas.
15:05 Èiauðkutë.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 AUKSINIS
SEKMADIENIO KINAS
Mano super buvusioji.
21:25 Mobilusis.
23:15 Vyras uþ pinigus 2.
Þigolo Europoje.
00:50 Ouðeno dvyliktukas.
03:15 Programos pabaiga.
03:20 Lietuva Tavo delne.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Monsunas.
07:20 Maþieji iðdykëliai.
07:35 Maþieji iðdykëliai.
07:50 S daleliø paslaptys.
08:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:00 Statybø TV.
09:30 Nepaprasti daiktai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Letenos.
13:10 Gyvenimo bangos.
15:50 Ekstrasensai
detektyvai.
16:55 Ekstrasensai
detektyvai.
17:55 Að – stilistas!
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës
komentarai.
19:30 Èihuahua ið Beverli
Hilso.
21:15 Svetimas kûnas.
23:05 Sinbadas ir
Minotauras.
00:55 Liepsnojanti meilë
3.
04:25 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Senovës X failai.
Kristaus kraujas.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Þuvys
monstrai.
13:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Laukinis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom. Diena
prie jûros.
21:00 Kortø namelis.
22:00 Kortø namelis.
23:00 Apgalvota
þmogþudystë.
01:30 Didþiojo sprogimo
teorija.
01:55 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:20 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:00 Taupome su
Dþeimiu.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Ið peties.
16:15 Gyvenimas ið
naujo.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Monako prizo
lenktynës.
21:30 Klyvlendo ðou.
22:00 24 valandos.
23:00 Vikingai.
00:00 Dingæs be þinios.
01:00 Dþo.
01:50 Pelikanas 1.
02:40 Hubertas ir
Staleris.
03:30 Programos pabaiga.

05:15 „Daktaras Monro“.
06:00 Gamtos pasaulis.
06:10 „Genijai ið
prigimties“.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Giriø takais.
09:35 Namø daktaras.
10:10 Vantos lapas.
10:40 Ðiandien kimba.
11:10 „Gamink sveikiau!“.
11:45 Nacionalinë
loterija.
11:48 Pasaulis X.
12:45 „Klounas“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Ðeima - jëga! 2.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 Viskas. Aiðku.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „24/7“.
22:30 „Daktaras Monro“.
23:30 Premjera.
„Mirusiøjø poþemis“.
01:30 „24/7“.
02:15 „Daktaras Monro“.
03:00 „Mirusiøjø
poþemis“.
04:30 „24/7“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
(k.).
10:05 60-asis „Eurovizijos“ dainø konkursas
2015. Finalas. (k.).
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena,
Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 3.
18:10 Kam reikia?
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip
mënulis.
19:30 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Tamsioji Adolfo
Hitlerio charizma.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas 3.
(k.).
00:35 Pinigø karta. (k.).
01:30 Laba diena,
Lietuva. (k.).
03:45 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.).
04:30 Teisë þinoti. (k.).
05:15 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.).
05:40 Mokslo ekspresas.
(k.).

08:05 Broliø Grimø
pasakos. (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.).
12:45 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.).
13:30 Muzika gyvai. (k.).
14:50 Gimtoji þemë.
15:15 Giriø horizontai.
15:45 Animalija. (k.).
16:10 Namelis prerijose.
16:40 Mokslo sriuba. (k.).
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.).
18:00 Rusø gatvë. (k.).
18:30 „XX amþiaus klasika“.
20:10 Vilniaus universiteto
botanikos sodas.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Kler. (k.).
22:50 Nobelio literatûros
premijos laureato
Josifo Brodskio 75osioms gimimo
metinëms. (k.).
23:35 Dabar pasaulyje.
00:05 Panorama. (k.).
00:40 Dëmesio centre.
(k.).
01:05 Kultûros savanoriai.
(k.).
01:35 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.).

06:20 Dienos programa.
06:25 Uþdrausta meilë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Teisingumo lyga.
Ásiverþimas.
10:00 iKarli.
10:30 Burbulø ðou.
11:00 Paprasti Naidþelo
Sleiterio patiekalai.
11:30 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:00 Karadajus.
12:55 Melo pinklës.
13:55 Akloji.
14:30 Keksiukø karai.
15:25 Mentalistas.
16:20 Du su puse vyro.
16:50 Mano puikioji
auklë.
17:25 Mano puikioji
auklë.
18:00 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 Pametæ galvas Las
Vegase.
23:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
00:35 Tikrasis seksas ir
miestas. Niujorkas.
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Kas naujo, SkûbiDû?
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Viena diena
Niujorke.
10:35 Piko valanda 2.
12:20 Pingviniuko Lolo
nuotykiai.
12:55 Tomo ir Dþerio
pasakos.
13:20 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 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Iðbandymø diena.
00:35 Visa menanti.
01:30 Specialioji Los
Andþelo policija.
02:25 Grubus þaidimas.
03:20 Programos pabaiga.
03:25 Lietuva Tavo delne.

05:00 Programos pabaiga.
06:10 Maþieji iðdykëliai.
06:55 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 Èihuahua ið Beverli
Hilso.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Madagaskaro
pingvinai.
14:00 Kempiniukas.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Puolusiø angelø
miestas.
20:30 Farai.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Apsukrios
kambarinës.
23:10 Privati praktika.
00:10 Daktaras Hausas.
01:10 CSI kriminalistai.
02:00 Graþuolë ir pabaisa.
02:50 Las Vegasas.
03:45 Lyga.
04:05 Lyga.
04:30 Nepaprasti daiktai.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Mistinës istorijos.
09:00 Laukinis.
10:00 Laukinis.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Patrulis.
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 Troja.
01:20 Didþiojo sprogimo
teorija.
01:45 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:10 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë .
09:30 Universitetai.tv.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Moderni ðeima.
14:00 Moderni ðeima.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Moderni ðeima.
20:30 Moderni ðeima.
21:00 Naða Raða.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Be stabdþiø.
22:30 6 kadrai.
23:00 Prisikëlæs ið pragaro
5. Pragaras.
01:00 CSI Majamis.
01:55 Kovotojas nindzë.
02:20 Kovotojas nindzë.
02:45 Hubertas ir
Staleris.
03:35 Programos pabaiga.

06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvë.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Giriø takais.
08.00 Ðiandien kimba.
08.30 Viskas. Aiðku.
10.00 Gyvenu èia.
11.00 Pasaulis X.
12.00 „24/7“.
13.00 „Dingæs pasaulis“.
14.05 „Genijai ið
prigimties“.
14.40 TV parduotuvë.
14.55 „Vandens þiurkës“.
16.00 Þinios.
16.18 Orai.
16.20 Kaimo akademija.
17.00 Reporteris.
18.27 Orai.
18.30 Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20.25 „Moterø daktaras“.
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.20 Kitoks pokalbis.
00.20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01.20 Reporteris.
02.00 Lietuva tiesiogiai.
02.35 „Miestelio
patruliai“.
03.20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
04.05 Reporteris.
04.40 Lietuva tiesiogiai.
05.15 „Miestelio
patruliai“.
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Sodà Greièiuose (namelis, garaþas, ðulinys). Tel. 8 683 94 038.
Sodà Greièiuose, „Serbentos“
bendrijoje (tvarkingas, medinis
namelis, netoli miðkas, Nemunas,
kaina sutartinë). Tel.: 8 681 95
382, 8 655 23 259.

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.

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. (II a.).
Jurbarkas, tel. 8 617 03 417.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 12
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
09 738.
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 su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (II a.,
45 kv. m, plastikiniai langai,
ðilumà reguliuojami radiatoriai, balkonas, vidinis butas).
Tel. 8 615 59 488.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 45 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 16
500 Eur, su holu butas, reguliuojami radiatoriai, balkonas,
rami vieta). Jurbarkas, tel. 8
615 59 488.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a., 38 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 9 500 Eur). Nenuomoju.
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 á pietinæ pusæ. Ðiltas butas, maþi
mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.
2 k. butà Daukanto g. (I a.,
jaukus, ðiltas). Jurbarkas, tel.
8 652 48 044.
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.
2 k. butà Lauko g. 2a (III a., 50
kv. m, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
14500.00 Eur, ðiltas, vidurinis).
Jurbarkas, tel.: 8 618 76 512, 8
675 16 851.
2 k. butà Lauko g. mediniame
name (II a., su patogumais,
SKUBIAI, renovuojamame
name). Jurbarkas, tel. 8 626
56 004.
2 k. butà Jurbarko miesto centre (III a., 37 kv. m). Tel.: 8 612
44 957, 8 629 51 265.
2 k. butà Kauno g. (V a., 45,68
kv. m, plastikiniai langai, yra
balkonas, rûsys, kaina sutartinë). Tel. 8 655 55 904.
2 k. butà Kauno g. 23 (IV a.).
Jurbarkas, tel. 8 646 70 343.

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 Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys,
ðildomas kietu kuru, ûkiniai
pastatai, rûsys, malkinë, dalinë
kanalizacija, kaina sutartinë). Tel.
8 650 60 126.
2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas,
graþi vieta, 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.

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.
Gyvenamà namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 59 633.

Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (6 arai þemës,
mûrinis namas, prie vandens telkinio ir miðko). Tel. 8 698 05 752.

Namà (mûrinis, kûrenamas
kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.

Sodybà 9 km nuo Jurbarko (naujos statybos karkasinis namas
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.

Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Jurbarko r., Skirsnemunës
sen. 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.

2 k.buta su prieðkambariu Lauko
g. 11 (IV a., 63 kv. m, balkonas,
didelis renovuotas kiemas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 684
32 366.

Namà prie Mituvos (30 arø
þemës, 27 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 20 112.

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 Lauko g. 2A (VI a.,
pakeisti langai, durys, reikalingas
remontas, kaina derinama). Tel.
8 675 06 155.
3 k. butà miðkø ûkyje (73 kv.
m, dviejø tarifø elektra, vietinis
ðildymas, ûkinis pastatas, malkinë, 18 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 639 41 188.
3 k. butà Smalininkuose (IV a.,
53,26 kv. m, su patogumais, du
balkonai). Tel. 8 698 34 968.
3 k. butà M. Valanèiaus g. (I a.,
tinka komercinei veiklai). Tel. 8
677 95 765.
4 k. 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.
4 k. butà Jurbarke (III a., mûriniame name). Tel. 8 686 37 304,
po 18 val.
Dalá 2/3 namo Smalininkuose,
Nemuno g. 28 (medinis, su ûkiniais pastatais, gyvenamas plotas
74 kv. m, sklypo plotas 34 arai,
name vandentiekis, kanalizacija,
8 000 Eur). Jurbarko r., tel. 8 673
37 683.

Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6 arai,
7 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo
mokyklos (8,9 arai, namelis, visos
komunikacijos, galima statyti
namà). Pigiai. Skubiai. Jurbarkas,
tel. 8 686 70 469.

2 k. butà su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (V a., 63,29
kv. m, ðarvo durys, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas, 16 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 616 30 341.

2-3 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 633
68 219.

Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.

Namà Raudonëje (190 kv. m,
II a., mûrinis, 13 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.
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.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 15
000 Eur, 15 a, namø valda, komunikacijos. Graþioje, ramioje vietoje, prie miðko A. GiedraièioGiedriaus 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. (0.35 ha, 1000
eurø). Jurbarkas, tel. 8 672 55
910.

Sodybà ant Ðilinës kalno (reikalingas remontas). Jurbarko r., tel.
8 608 86 567.
Sodybà Jurbarko rajone (graþi
aplinka, 57 000 Eur. Graþi vieta,
vienkiemis, 9 km nuo Jurbarko.
Patogus privaþiavimas. 5 ha
þemes, 2 a. renovuojamas namas.
Vanduo tiekiamas ið ðulinio).
Jurbarkas, tel. 8 685 04 033.
Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko r.,
tel. 8 616 07 187.
Sodybà Raudonës mstl., Plento
g. 7 (graþi aplinka, 7 500 Eur,
0,22 ha, su namu Jurbarko r.).
Norintiems daugiau þemës, bus
galimybë ðalia ásigyti 1 ha þemës.
Jurbarkas, tel. 8 689 53 730.
Sodybà Rotuliuose (2 a. namas,
mûrinis, plastikiniai langai, 26
arai þemës, ûkiniai pastatai, 42
000 Eur). Galima keisti á 1-1,5
k. butà su priemoka. Tel. 8 605
82 505.
Sodybà Skirsnemunëje, Kalno g.
(1 ha þemës, plastikiniai langai,
be patogumø, 8 500 Eur). Tel. 8
637 84 715.
Sodybà Veliuonoje prie Nemuno,
Gedimino g. 46 (12 arø dirbamos
þemës, 25,6 arø sodas, vandentiekis, kaina sutartinë). Galimas
keitimas á 2 k. butà Jurbarke.
Siûlyti ávairius variantus. Tel. 8
609 25 246.
Sodybà Veliuonos sen., Jurbarko
r. (yra ûkinis pastatas, gyvenamas
namas, mûrinis rûsys, 40 arø
sodas, kaina sutartinë). Tel. 8
670 62 832.
Sodo sklypà Greièiuose,
„Vieversio“ bendrijoje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, ðalia miðko,
be namelio). Jurbarkas, tel. 8 673
05 479.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas
sodas su nameliu, 7 arai þemës,
kaina sutartinë). Tel. 8 662 03
187.
Sodo sklypà su nameliu
Meðkininkuose (10 arø þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 16 611.

Sklypà prie didþiosios „Norfos“
(30 arø, tinkamas komercinei
veiklai). Jurbarkas, tel. 8 618
06 786.
Soda Greièiuose (nebaigtas
árengti gyv. namas, 12 a sklypas, rami vieta, ðalia miðkas,
Nemunas, 7 000 Eur). Tel. 8
656 87 102.

Parduodu naujas supynes su
kopetėlėmis. Tauragė, tel. 8
652 73 523.
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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, 0,3896 ha. Vandens telkinio
plotas 0.069 ha). Jurbarkas, tel. 8
652 90 111.
Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683 69
300.
Þemës sklypà Kalnënuose (16
arø), sodà Smukuèiuose (7 arai),
garaþà prie kapiniø, naudotas
raudonas plytas. Tel. 8 699 10 158.
Þemës sklypà V. Kudirkos g. (12
arø, 1 a - 1 200 Eur). Tel. 8 646
38 294.
Þemës sklypà Lauko g., „trikampyje“ (apie 11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 680 38 423.
Þemës sklypà Pëdamëje (12 arø,
ðalia tvenkinys, gale sklypo upelis,
pigiai). Tel. 8 656 97 333.
Þemës sklypà Rûtø g. (10 arø).
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
Jauna ðeima ieðko pirkti namo,
namo dalies ar sodybos Jurbarke
(uþ prieinamà kainà). Jurbarkas,
tel. 8 685 50 785

Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a
Pusæ mûrinio namo (yra garaþas,
2 a þemëes, 30 000 Eur). Tel. 8
673 75 899.
Sklypà Stanèiø k., Klaipëdos r.
(10 070 Eur. Yra daug sklypø,
plotas nuo 10-12 a). Kretinga, tel.
8 657 97 592.
Miðkà Þemaitijoje (10 000 Eur).
Privaèiø miðkø girininkija perka
miðkus Þemaitijoje. Gali bûti nebrandûs, saugomose teritorijose.
Rengiame miðkotvarkos projektus, konsultuojame, priþiûrime.
Kretinga, tel. 8 699 19 157.

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 Kiduliuose (16 000 Eur, 50
a, komercinës paskirties. Prie pat
kelio). Ðakiai, tel. 8 656 88 332.
Sodybà Ðakiø r., Kudirkos
Naumiestyje (medinis namas,
mûrinis ûkinis pastatas, 11 arø
þemës, 11 000 Eur). Tel. 8 676
73 139.

k e i è i a

Sodà Smukuèiuose, Vanaginëje,
palei uþtvankos krantà. Jurbarkas,
tel. 8 653 92 374.

k e i è i a

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a

n u o m o j a
Iðnuomoja 1 k. butà Jurbarko mieste. Tel. 8 642 27 192.Iðnuomoja
1 k. butà Jurbarko mieste. Tel. 8
642 27 192.

Kituose miestuose ir rajonuose
p a r d u o d a
3 k. butà Aerodromo g. (IV a., 68
kv. m, blokinis, ástiklintas balkonas, rûsys, internetas, kabelinë
TV, reikalingas remontas, 23 000
Eur). Tel. 8 657 98 505.

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000 Eur).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
Namà Klaipëdos rajone (vieno
aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv. m,
vidaus kvadratûra 30 kv. m, naujas stogas, 3 000 Eur). Klaipëda,
tel.: +370 612 31 184, +370 671
70 425.
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 31184, +370 671 70425.

2 k. butà Tauragës Dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, tvarkingas, vidurinis, kûrenamas
kietuoju kuru). Tauragë, tel. 8
600 64 770.

p e r k a

1 k. butà Ðakiuose á 1 k. butà
Jurbarke (I a. privalumas). Tel.
8 345 51 461.

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.
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2 k. butà (su daliniais patogumais,
1 000 Eur), galima derëtis. Ðilalës
r., Kaltinënø apyl., Pakarèemo k.,
tel. 8 638 62 379.
Gyvenamàjá namà Koðiø k.,
Ðilalës r. (65 kv. m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60 a
þemës sklypas, 10 000 Eur). Tel.
8 681 54 182.
Paduotuvæ Ðilalës r., Jucaièiu k.
Tel. 8 699 63 973.
Pastatà (grûdø sandëlá) prie autostrados, netoli Kryþkalnio (2100
kv. m, 60 000 Eur). Ðilalës r., tel.
8 686 08 124.
Sodybà Girdiðkëje, Andriukaièio
g. 2 (su þeme). Ðilalës r., tel. 8
699 82 243.
Sodybà Maldûnø k. (negyvenama, 200 m nuo autostrados,
9 ha þemës, labai graþi, natûrali
vieta, daug medþiø, kûdra, bebrai,
19 000 Eur). Ðilalës r., tel. 8 685
86 266.

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

1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 38
(III a., 22 kv. m, ðiltas, ðviesus,
7 000 Eur). Tauragë, tel. 8 613
72 455.

3 k. butà (I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos centrai).
Tauragë, tel. 8 636 16 117.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 28
(miesto centre, maþi mokesèiai,
15 000 Eur). Tauragë, tel. 8 687
93 726.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 142 (III a., plytinis namas,
euroremontas, nauja elektros
instaliacija, signalizacija, ðarvo
durys, plastikiniai langai, nauji
radiatoriai, galima su baldais, seifas ginklui, 45 999 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 36 822.

1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 38-97 (IX a., po kapitalinio
remonto). Tauragë, tel. 8 637
24 244.
1 k. butà V. Kudirkos g. (mediniame name, I a., vietinis ðildymas,
miesto komunikacijos, 7 000
Eur). Tauragë, tel. 8 638 63 701.
1 k. butà miesto centre (20,50 kv.
m). Tauragë, tel. 8 613 30 797.
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.
1 kambará bendrabutyje. Tauragë,
tel. 8 654 06 971.
1,5 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., visos komunikacijos, lauke
sandëliukas ir rûsys, 10 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 20 477.

3 k. butà Ateities take (II a., yra
dalis baldø, atliktas remontas,
graþi vieta, 33 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 637 65 332.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë, tel.
8 685 75 961.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. 36
(III a., 72 kv. m, euroremontai,
su baldais ir buitine technika,
45 000 Eur). Tauragë, tel. 8 699
98 097.

2 k. butà J. T. Vaiþganto g. (V a.,
bendrabuèio tipo, 11 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 641 60 360.
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.

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.

2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. (V
a., ðarvo durys, plastikiniai langai,
ástiklintas balkonas, 35 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.

3 k. butà Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,1 kv. m, su baldais ir
buitine technika, signalizacija,
ðarvo durys, plastikiniai langai,
centralizuotai á butà teikiamos
dujos, internetas, kabelinë, netoli PC MAXIMA, 28 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 610 89 961.

2 k. butà Lauksargiuose, Parko
g. 6 (10 000 Eur), galima derëtis.
Tauragës r., tel. 8 671 30 531.
2 k. butà Prezidento g. (renovuotas). Tauragë, tel. 8 676 41 756.
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.

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

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. +370 614
83 688.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (48
kv. m, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, 35 000 Eur).
KOMERCINES PASKIRTIES.
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

1 k. butà (I a., 31,9 kv. m, su
patogumais, vietinis ðildymas,
vandentiekis, mediniai langai,
ðarvo durys, miesto centre 14 493
Eur). Tauragë, tel. 8 685 55 774.

3 k. butà (23 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 672 60
522.

3 k. butà Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel. 8
615 94 130.

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

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 144 (71 kv. m, gera vieta,
ðiltas, erdvus, gero planavimo,
su vaizdu á miðkà). Tauragë, tel.
8 627 59 631.

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.

Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8
655 71 191.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas,
garaþas, þemë, gera vieta, 34 000
EUR). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Dalá namo Prezidento g. (II a.,
medinis, atskiras áëjimas, virtuvë,
kambarys, pastogës, daliniai patogumai, 17 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 687 46 802.

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.

Garaþà „Melioratorius“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 652 11 455.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (II a., 58.00 kv. m, V
aukðtø name, 21 500 Eur. Maþi
mokesèiai, reikalingas remontas. Aukðte 2 butai, pirmas a.
negyvenamas, balkonas per 2 k.,
árengtas rûsys). Tauragë, tel. 8
612 11 779.

Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (III a., ið V, 71 kv. m, plytinis
namas, pakeisti langai ir durys,
parketas, internetas, kabelinë
TV, reikalingas remontas, 30 000
Eur). Tauragë, tel. 8 678 71 655.
4 k. butà Tauragës r., Baltruðaièiø
k. (92 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 37
000 Eur). Tauragë, tel. 8 675
18 099.
Administraciná pastatà Laisvës
g. 85 (550 kv. m, árengta parduotuvë, 11 arø þemës, 75 000 Eur).
Arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
685 86 266.
Aikðtelæ su sandëliais (prie
kelio Tauragë-Sovetskas, buvæs
automobiliø demontavimas, 1,7
ha þemës aikðtelës plotas, 900
kv. m sandëliai, 80 000 Eur).
Arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
685 86 266.
Bernotiðkës sodà (12 a þemës,
mûriniai pastatai). Tauragë, tel.
8 643 90 405.

Kilnojamàjá namelá (su visa
áranga, tinka soduose, vasarinei
virtuvei, ðiaip gyventi, 4 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.

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 (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 (vieno aukðto. naujos
statybos, nebaigtas árengti,
baigtumas 80 %, gyvenamasis
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.

Medinio namo antrà aukðtà
Laisvës g. 10 B3 Tauragë, tel. 8
630 55 760.

Namà K. Donelaièio g. 29 (7 arai
þemës, 400 kv. m, 100 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 45 769.

Metaliná garaþà (geros bûklës,
440 eurø). Tauragë, tel. 8 670
90 759.

Namà Gaurës sen., Tauragës
r., Milgaudþiø k. (medinis, apmûrytas, reikalingas remontas,
ðulinys, 28 a þemës sklypas, 16
000 Eur). Tel. 8 630 44 832.

Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.
Mûriná namà 9 km nuo Tauragës,
Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas). Tauragë,
tel. 8 688 49 791.

Namà T. Ivanausko g. 147 (12
arø þemës, 300 kv. m, visi patogumai, 115 000 Eur). Tauragë, tel.
8 686 45 769.

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

Namà Joniðkës soduose (2 a.,
nebaigtas árengti, 15 arø þemës,
galimas keitimas á 2 k. butà).
Tauragë, tel.: 8 446 54 757, 8
620 49 986.

Namà (2 a., medinis, su patogumais, dujinis ðildymas, yra 2 kambariai, virtuvë, vonia, 9 a. þemës,
geras privaþiavimas, erdvus kiemas, sutvarkyta aplinka, garaþas,
vyno rûsys, elektra, vandentiekis,
37 300 Eur). Tauragë, tel. 8 685
55 774.
Namà (2 a., geros bûklës, su daug
privalumø). Tauragë, tel.: 8 655 49
155, 8 446 53 877.
Namà (medinis) ir 1 k. butà (su
patogumais ir su balkonu, be
patogumø). Tauragë, tel.: 8 654
49 012, 8 699 53 475.

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 Mitaujos take, geroje,
ramioje vietoje (akligatvis, ðiltas
namas, ðiuolaikiðkai suplanuotas, 125 000 Eur). Tauragë, tel.
8 682 64 244.
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Namà Aukstaièiø g. 25 (160 kv.
m, II a., mûrinis, 58 500 Eur.
Miesto vandentiekis ir kanalizacija. Kieme ûkiniai pastatai).
Tauragë, tel.: 8 699 12663, 8 689
65756.

Sodo sklypà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje, Giminiø g. 7 (5 400
Eur, 12 a, 30x40 m, medinis
namelis 9 kv. m, brandus vaismedþiø sodas, pieva). Tauragë,
tel. 8 698 20 984.

Namo dalá Taikos g. 5 (II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai,
43 000 Eur. Kotedþo tipo namo
dalis, 2 garaþai). Tauragë, tel. 8
681 52 821.

Þemæ (þemës ûkio paskirties
1 km nuo Tauragës, 60 arø, 1
aras - 200 Eur). Tauragë, tel. 8
645 24 446.

NEBRANGIAI namà Tauragës
priemiestyje Butkeliuose
(mûrinis, 16 arø þemës, netoli
miesto centro, gali gyventi 2
ðeimos). 44 arø þemës sklypà prie
Jûros senvagës Senvadës g. pabaigoje. Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namà Pagramanèio mstl., 15 km
nuo Tauragës („alytnamio“ tipo,
134 kv. m, 20 arø þemës). Tel. 8
650 46 160.
Namà Skaudvilëje (2-jø aukðtø,
mûrinis, kampinis, centrinë
gatvë, trifazis visos komunikacijos, dideli mûriniai ûkiniai
pastatai, 30 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 672 56 708.
Namà „Ðvyturio“ bendrijoje
(140 kv. m, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, 55 000 Eur). Tauragë, tel.
8 654 56 085.
Namà Taikos g. 4 (2-jø aukðtø,
gerai árengtas, 125 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 674 62 049.
Daugiau informacijos www.
aruodas.lt, www.skelbiu.lt
Namà I. Simonaitytës g. 30 (120
kv. m, monolitinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 60 000 Eur). 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 Þygaièiuose (II a., mûrinis,
ant upelio kranto, reikalingas remontas). Tauragës r., tel. 8 682 39
489, skambinti po 17 val.
Namà Þukø gyvenvietëje (185
kv. m, yra sodas, darþas, ûkinis
pastatas). Tauragës r., tel. 8 684
04 074.

Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
Pusæ namo (gyvenamasis plotas
53.4 kv. m, palëpë 36,7 kv. m, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 638
82 031.
Pusæ namo (naujos statybos).
Tauragë, tel. 8 658 18 745.
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
eurø, po 19 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 96 921.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje, „Egluonos“
bendrijoje, Daubos g. 12 (geodeziniai matavimai, mûrinis
namelis, 6 arai þemës). Tauragë,
tel.: 8 687 91 039, 8 446 52 609.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje, Jurginø 1 (7,58 aro, nebaigtas medinis namelis, 3 000 Eur).
Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje (2 900 Eur, 6 a).
Tauragë, tel. 8 699 90 095.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (1 700 Eur, 6 arai). Tauragë,
tel. 8 685 74 511.
Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje SKUBIAI (5 km nuo miesto,
11 arø þemës sklypas, 2 aukðtø
mûrinis namelis, metalinis ðiltnamis, ðulinys, gera vieta, 13 000
Eur, galima derëtis). Tauragë, tel.
8 685 34 704.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (yra vaismedþiai, medeliai,
namelis 3x4 m). Tauragë, tel. 8
675 04 874.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (6 arai þemës, 4 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615 32 755.
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, „Ðvyturio“ bendrijoje, Zuikiø take (6 arai þemës,
namelis, trifazis, geodeziniai
matavimai, aptvertas, ðalia tvenkinys, labai gera vieta, 5 000 Eur),
galima derëtis. Tauragë, tel.: 8 691
73 830, 8 679 82 912.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (31 000 Eur, 100 kv.
m, 5 k. namas). Tauragë, tel. 8
640 17 217.
Sodà Bernotiðkëje (bitininko
namelis, salia prûdas). Tauragë,
tel. 8 678 35 190.
Sodybà (prie pagrindinio kelio,
galima su þeme). Tauragës r., tel.
8 630 40 481.
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.

Þemæ (þemës ûkio paskirties, 42
ha, su sodyba, gyvuliais, technika,
150 000 Eur). Pagëgiø sav., tel. 8
650 60 906.
Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur). Tel. 8 685
86 266.
Þemæ Didkiemio k. ir Balskø k.
(þemës ûkio paskirties, ant Jûros
upës kranto). Tauragë, tel. 8 699
80 435.
Þemæ Maþonø sen. (þemës ûkio
paskirties, 4,5 ha, atlikti geodeziniai matavimai). Tauragë, tel.
8 650 60 906.
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 S. Daukanto g.
(9,2 aro, yra pamatai, leidimas
statybai, projektas, visos komunikacijos, 16 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 23 080.
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 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.
Þ e m ë s s k l y p à P a gë g i u o s e ,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi
sodyba, 9 000 Eur). Tel. 8 685
86 266.
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 Skalviø g. (9,6 aro,
su visom komunikacijom, prie
miðko). Tauragë, tel. 8 652 42 695.
Þemës sklypà Stragutës k. (1,86
ha, su ûkiniu pastatu ir elektros
ávadu). Tauragë, tel.: 8 446 70 427,
8 699 47 615.
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 sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a
+Ávairø miðkà. Atsiskaitau
grynais, be tarpininkø. Moku
tûkstantá eurø daugiau, negu
jûsø turimas pirkëjas. Tel. 8 656
99 549.
+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.
1-2 k. butà, II-III a. Tauragë, tel.
8 656 34 191.

k e i è i a
3 k. butà MSV (III a.) á 2 k. butà
gali bûti MSV. Siûlyti I arba II a.
Tauragë, tel. 8 640 22 801.
Sodà Joniðkëje (su nameliu) á
1-1,5 k. butà, galimi kiti keitimo
variantai. Tauragë, tel. 8 633
66 861.
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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”.

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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5 verðiø vesianèià karvæ ir baltnugariø veislës telyèaitæ, 15
mënesiø. Ðilalë, tel. 8 622 85 360.
Antraverðæ karvutæ. Taurages r.,
tel. 8 656 53 607.

+Iðnuomoja patalpas miesto
centre Dariaus ir Girëno g. 14 A
(I a., nuo 10 iki 560 kv. m, tinka
prekyvietei, kitai komercinei
veiklai ir biurams, kuriuos galime
iðnuomoti su baldais). Tauragë,
tel. 8 685 55 774.
2 k. butà (100 Eur, su baldais,
ilgam laikui). Tauragë, tel. 8 653
93 840.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà. Tauragë,
tel. 8 689 23 080.
Iðsinuomotø 2 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. 8 637 14 199.
Iðsinuomotø 2-4 k. butà su baldais. Tauragë, tel. 8 618 00 004.
Namo dalá (mûrinis, plastikiniai langai). Nuosavame name
vienà kambará su patogumais.
Yra virtuvë su áranga, duðas,
tualetas, ðildymas centrinis, ðildo
ðeimininkai. Tauragë, tel. 8 652
53 503.
Pora be vaikø iðsinuomotø tvarkingà 1-2 k. butà. Esame be þalingø
áproèiø, dirbantys, galime nuomà
mokëti kelis mënesius á prieká.
Tauragë, tel. 8 644 29 708.

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

p a r d u o d a

Armonikas (2 vnt.) ir bajanà.
Jurbarko r., tel. 8 447 77 347.
NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines
svarstykles (kraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Buitinius balionus. Jurbarkas,
tel. 8 601 71 674.
El. viryklë Gorenje (labai geros
bûklës, naudotas). Jurbarkas, tel.
8 699 10 579.
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671
32 145.
Skalbykles (naudotos, ið
Skandinavijos, su garantija,
nuo 70 Eur). Tauragë, tel. 8 686
46 967.
Ðaldytuvà „Miele“ (pliusinis,
vokiðkas, 1,80 m, geros bûklës).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

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.
Lovà su èiuþiniu (pusantragulë,
65 Eur). Jurbarkas, tel. 8 656
38 610.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Sekcijà (raudonmedþio sp., 3
daliø, su komoda, geros bûklës,
130 Eur). Tauragë, tel. 8 685
82 723.
Sofà-lovà (iðtiesiama miegamoji
dalis, ruda spalva, normalios
bûklës, 65 Eur). Jurbarkas, tel.
8 656 38 610.
Sofà-lovà (viskas ið medþio,
geros bûklës, 120 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 653 88
736.
Spintà (3 durø). Tauragë, tel.: 8
676 11 289, 8 446 42 440.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiaga uþuolaidoms (kakavos sp.),
lininius siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

n u o m o j a
+Iðnuomoja autoveþiø ir vilkikø
mechanines dirbtuves (250.12
kv. m, su 2 tiltiniais kranais 3 ir 5
tonø, prie VÁ „Regitra“ ir TAC).
Tauragë, tel. 8 685 55 774.
+Iðnuomoja gamybines, sandëliavimo, servisui. Tauragë, tel. 8
684 61 318.
+Iðnuomoja kambará dirbanèiai
merginai. Tauragë, tel. 8 620 69
078, skambinti po 17 val.
+Iðnuomoja komercines rûsio
patalpas miesto centre (70 kv. m).
Tauragë, tel. 8 687 93 660.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. (60 kv. m) arba parduoda. Tauragë, tel. 8 685 38 405.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. 38 B (II a., 100 kv. m,
tinka biurui, prekybai, nuoma 300
Eur). Tauragë, tel. 8 699 98 097.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas paèiame
miesto centre. Tauragë, tel. 8
657 51 747.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Vytauto g.
(55 kv. m). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
+Iðnuomoja patalpas (1500 kv.
m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8
446 70 427, 8 699 47 615.

+Malkas (àþuolo, 12 kub. m, 350
Eur). Tauragë, tel. 8 685 66 785.
+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus,
medþio granules, akmens anglá,
baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.

Virtuviná komplektà (5 spintelës,
stalas su 4 këdëm). Jurbarkas,
tel. 8 699 10 579.

Avinà (juodgalviø veislës, jaunas,
su klimës paþymëjimu) ir oþkà
(beragë, ðvieþiapienë). Tauragë,
tel. 8 656 34 295.
Aviþas, aviþø-peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.
Buliø (grynaveislis, hailandø
veislës, 24 mën.). Kelmës r., tel.
8 620 87 949.

Bulves (maistinës, seklinës ir
paðarinës). Tauragë, tel. 8 618
14 597.

Buliukà auginti (nuo 200 kg).
Ðilalë, tel. 8 650 72 017.

Ekologiðkas maistines bulves ir
sëklines bulves. Tauragë, tel. 8
698 03 012.
Gëles jukas (2 vnt., 1,70 m
aukðèio). Tauragë, tel.: 8 676 11
289, 8 446 42 440.
Griðkabudyje parduodami kopûstø, paprikø, pomidorø daigai.
3 oþiai (2 mën.). Viðtu kiauðiniai,
ðvieþiai rûkyti laðiniai, masaþo
këdë. Tel. 8 685 32 765.
Kalnines puðis konteineriuose
(30-50 cm aukðèio. Augintos
Lietuvoje. 5 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 88 209.
Karvæ (ðvieþiapienë, 1 verðio).
Tauragë, tel. 8 656 08 505.
Karves (2 vnt., pirmaverðës), telyèià (verðinga, verðiuosis geguþës
15 d.), kiaules (2 vnt., pjovimui).
Tauragë, tel. 8 679 28 440.
Karves (5 vnt.) ir mësinæ kiaulæ.
Tauragë, tel. 8 699 03 547.
Karves (5 vnt., galima rinktis).
Tauragë, tel. 8 635 72 845.
Karves (pirmaverðës) ir verðingas telyèias. Tauragë, tel. 8 651
12 816.
Karvæ (3 verðiø, geros veislës,
didþiøjø veislës) ir verðingà telyèià (verðiuosis birþelio mën.),
kita telyèia apsiverðiavusi.
Tauragës r., tel. 8 655 44 290.
Karvæ (pirmaverðë, ðvieþiapienë,
900 Eur). Girdþiø sen., tel. 8 638
29 120.
Kiaulæ (didelë, pasipjovimui),
karvæ (pirmaverðë, baltmargë,
duoda daug pieno). Tauragë, tel.
8 685 87 021.
Kiaulæ (120 kg, uþauginta kaimiðkais paðarais). Tauragë, tel.
8 675 06 765.
Kiaulæ (apie 150 kg, uþauginta
maþame ûkyje, kaina sutartinë).
Þukai, tel. 8 441 42 491.

Naminius kiauðinius. Galiu
atveþti á namus. Jurbarkas, tel.
8 683 33 141.
Palmæ (didelë, 1,5 m aukðèio).
Tauragë, tel. 8 679 51 666.

Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.

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

Traktoriukà-þoliapjovæ, arba
keièiu á malkas. Tauragë, tel. 8
633 65 085.

Paðarines bulves (po 3 eurø, 50
kg), maitines (50 kg, 5 eurø),
paðarinius grûdus (nuo 6 eurø/50
kg, atveþu). Tel. 8 647 80 591.

Parðelius (6 sav.). Ðimkaièiø sen.,
tel. 8 690 30 166.

p a r d u o d a
+Mieþius ir kvietrugius.
Skaudvilë, tel. 8 629 39 112.

p a r d u o d a
Akordeonà AKKORD (80
bosø, 5 registrø, salotinës sp.).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Armonikà “Tulskaja”. Jurbarkas,
tel. 8 676 63 601.

2 telyèias (verðiuosis liepos mën.)
ir kumelæ. Tel. 8 603 79 786.

p e r k a

Bièiø spieèiø. Tauragë, tel. 8 656
03 928.

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

Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø
kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui
ið þemës traukti), malkø skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.

Vasarinius kvieèius (8 Eur/50
kg), aviþas (7 Eur/50 kg).
Tauragë, tel. 8 630 74 306.

Bulves (maistinës). Tauragë, tel.
8 674 29 546.

Kumelæ (darbinë, kinkoma, 4
m.). Jurbarko r., tel. 8 447 47 711.

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

Triuðius (mësiniø veislës, sukergtos patelës ir patinai). Tauragë,
tel. 8 686 01 461.

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

Dvi verðingas telyèias, verðiuosis
geguþës viduryje. Tauragë, tel. 8
654 23 606.

Pieningà 2 verðiø karvæ (verðiuosis geguþës mën.). Ðilalë, tel. 8
612 36 284.

2 verðingas karves. Tel. 8 650
31 436.

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

2 karves (pirmaverðës, ðvieþiapienës, juodmargë, po 800 eurø).
Ðimkaièiø sen., tel. 8 642 67 525.

Septyniø verðiø verðingà
karvæ (verðiuosis liepos mën.).
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.

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

Telyèià. Skaudvilë, tel. 8 655
10 490.

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

Kiniðkas roþes (2 vnt., didelës,
graþios, po 60 Eur). Tauragë, tel.
8 636 09 611.

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

Telyèià (stambios, pieningos
karvës, verðinga) ir mësingà
kiaulæ pjovimui. Tauragë, tel. 8
675 33 517.
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Mësinius parðelius. Tauragë, tel.
8 638 17 512.
Superkame vynuogines sraiges.
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.

d o v a n o j a
Haskiø veislës kalytæ (2 m.).
Tauragë, tel. 8 659 00 230.

p a r d u o d a
2 tvarkingus ir gerus dviraèius is
Vokietijos. Sulankstomo kaina
- 110 eurø, miesto - 45 eurø.
Jurbarkas, tel. 8 612 67 112.
Dujø balionus; skalbimo
maðinà „Ryga“ (geros bûklës).
Jurbarkas, tel. 8 673 75 462.
Garveþá-rûkyklà (galima kepti
ðaðlykus). Tauragë, tel. 8 652
89 912.
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 (poni arkliui, galima
kinkyti ir didelá arklá, graþi, su
stogeliu). Tauragë, tel. 8 652
89 912.
Kelioninæ manikiûrinæ. Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasui,
kurui, skystoms tràðoms, 35-55
Eur), kanalizacijai, nuotekoms
(15-25 Eur). Tauragë, tel. 8 643
63 943.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë, tel.
8 657 96 952.
Sauskelnes suaugusiems (L dydþio). Tel. 8 678 04 987.
Vaikðtynæ neágaliajam.
Jurbarkas, tel. 8 677 69 554.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

p e r k a
Brangiai perku gintarà, gintaro
þaliavà, gabalus, karolius (gali
bûti seni), perku keistus, neáprastus akmenis. Tel. 8 612 76 988.
Superku europaletes. Tel. 8 638
65 628.

Apgyvendinu senyvo amþiaus
vyriðká, turintá vairuotojo teises.
Tel. 8 688 56 284.

p a r d u o d a
+Iðpjautà medienà. Tauragë,
tel.: 8 636 00 128, 8 633 96 840.
Aliuminiø konstrukcijø naudotas
balkonas (aukðtis 1,76 m, plotis
2,87 m, ðoninis langas 1 m).
Jurbarkas, tel. 8 699 10 579.
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. 8 675 30 806.
Àþuolo ràstus. Tel. 8 613 68 636.
Èekoslovakiðkà akumuliaciná
bakà su ðildymo elementais ir
0,7 tonos ðildymo sistemai skirto
skysèio (50 proc. pigenë kaina).
Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.
Elektra valdomà stogà, tvirtinamà prie namo sienos.
Jurbarkas, tel. 8 615 12 530.
Elektriná 4 kW variklá, 3000
aps./min., padas flanðas, 75 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 681 15 553.
FIBO blokelius (18x25x49, 96
vnt., po 1 Eur), dulkiø siurblá
Electrolux (50 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 24 962.
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.
Keramzitbetonio blokelius (su
trimis oro tarpais uþpildytais
polistirolu, 50x25x22, 550 vnt.).
Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8 615 28
683.
Medþio obliavimo stakles (leistuvas, darbinis plotis 50 cm, priedas
peiliø galandimo staklës, skiedrø
iðtraukimo ventiliatorius, su
þarnomis, daug ávairiø frezø).
Tauragë, tel. 8 657 54 121.
Medþio obliavimo stakles (maþai
naudotos, variklio galingumas 4
kW, 2800 aps./min., 300 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 614 83 688.
Metalines sandëlio konstrukcijas (12 m ploèio, 5 m aukðèio
kolonos -3 2 Eur/m). El. gaminimo stotis (60 kW, nauja, 2 300
Eur, 10 kW, 1 650 Eur). Tel. 8
672 72 619
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, 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.
S formos vokiðkas naudotas molines èerpes, apie 110 kv. m. Tel.
8 652 75 009.

Galiu padëti turintiems
Fibromialgijà. Jurbarkas, tel. 8
614 02 904.

Senovines raudonas plytas (14
000 vnt.). Grindinio akmenis
(200 kv. m). Marmûrà. Tel. 8
699 99 395.

Rastas buto raktas su juodos sp.
dirþeliu prie pajûrio. Tauragë,
tel. 8 657 35 615.

Skaldytus akmenis (1 t - 15 Eur),
dujø balionà (20 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.

Reikalinga 9 000 Eur paskola.
Tauragë, tel. 8 636 09 611.

Statybinæ armatûrà (12 mm x
10 m, 29 vnt.). Tauragë, tel. 8
656 59 278.

Reikalingas vieniðas vyras ar
vieniða moteris priþiûrëti sodybà.
Jurbarkas, tel. 8 685 29 998.

Statybinæ medienà, malkas.
Jurbarkas, tel. 8 610 16 506.
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Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5
mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m,
4 mm storio, 15 vnt., nebrangiai,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 690 51 570.
Ðildymo katilà (naudotas 5 sezonus, dujø generacijos 25 kW).
Tauragë, tel. 8 614 11 619.
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 naudotos, 4 kW, 2800
aps./min., 160 Eur). Jurbarkas,
tel. +370 614 83 688.

d o v a n o j a
Statybiná lauþà. Tauragë, tel. 8
658 12 070.

VW PASSAT (1997 m., dyzelinas,
81 kW, geros bûklës, paruoðtas
eksploatacijai, TA iki 2017 m.,
naujos padangos, sidabro sp., 1
350 Eur). VW PASSAT (2000
m., dyzelinas, l. geros bûklës, ið
Prancûzijos, 1 650 Eur). Tauragë,
tel. 8 691 70 389.
AUDI 100 (1993 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë pavarø dëþë, mëlyna, 4/5, 352000 km,
TA iki 2016-12, daug privalumø,
draudimas, 1 450 Eur. Naujas
priekinis stiklas). Tauragë, tel. 8
630 46 208.
AUDI 100 2E (1990 m., benzinas,
dujos, TA iki 2016-02, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 686 14 805.
AUDI A6 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë,
4/5, 372000 km, TA iki 2016-12,
daug privalumø, 1 400 Eur, variklis dirba puikiai). Ðilalë, tel. 8
676 01 245.
AUDI A6 (1997 m., 2,8 l, benzinas, dujos, tiesioginis ápurðkimas,
4 x4, automatinë pavarø dëþë,
sidabro sp., 1 350 Eur). Tauragë,
tel.: 8 643 11 967, 8 655 44 894.

p a r d u o d a
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.
AUDI 100 (1985 m., benzinas,
ápurðkimas, TA, draudimas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 686 36 689.

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

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
HYUNDAI

p a r d u o d a

HYUNDAI SANTA FE (2005
m., benzinas, dujos, taðkinës
BRC, 4x4, ðildomos sëdynës,
daug privalumø, 2 950 eurø). Tel.
8 639 64 090.

OPEL CORSA (2002 m.,
1600 cm3, dyzelinas, 48 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna, 2/3, 200 000 km, TA
iki 2016-08, daug privalumø, 1
100 Eur. Ergonomiðkas, tvarkingas). Tauragë, tel. 8 654 87 747.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a

p a r d u o d a
CITROEN XANTIA (1997 m.,
dyzelinas, pilka, mechaninë pavarø dëþë, TA iki 2016 01 mën.,
550 euru). Tauragë, tel. 8 637
82 410.

MB 170A (1999 m., dyzelinas,
automatinë pavarø dëþë, juoda
spalva, 1 400 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 646 70 343.

DODGE

MB E220 (1996 m., 2200 cm3,
dyzelinas, 70 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, balta, 4/5,
TA iki 2015-09, daug privalumø,
draudimas, 700 Eur, be defektø).
Tauragë, tel. 8 685 21 548.

p a r d u o d a
DODGE GRAND CARAVAN
(1997 m., benzinas, dujos, kondicionierius, 7 vietø, minivenas,
labai geros bûklës, 950 eurø). Tel.
8 639 64 090.

FORD
p a r d u o d a
FORD TRANSIT (1993 m., TA
iki 2016 11 10 d.). Tel. 8 650 48
566.

OPEL

p a r d u o d a

MB 208 SPRINTER (1997
m., 2,3 l, dyzelinas, krovininis,
þieminës ir vasarinës padangos,
gerai vaþiuojantis, 1800 eurø).
Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.

CITROEN
AUDI
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NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN MICRA (2000 m.,
1,3 l, benzinas, mëlyna spalva,
4/5 durys, TA iki 2015-10 mën.,
techniðkai tvarkingas, vairavo
moteris, 850 Eur). Jurbarkas, tel.
8 616 28 765.
NISSAN PRIMERA (1995 m., 2
l, dyzelinas, su variklio defektu,
300 Eur) arba dalimis. Jurbarkas,
tel. 8 656 87 102.
NISSAN PRIMERA (1997
m., 2,0 l, automatas, sedanas,
ekonomiðkas, TA iki 2017 m.,
tvarkingas). Tel. 8 674 37 380.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

OPEL ZAFIRA (2003-12, 2,2 l,
dyzelinas, sidabrinë spalva, gera
techninë bûklë, lieti ratai, kiti
privalumai, ið Vokietijos, 2 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1991 m.,
2,8 l, benzinas, TA iki 2016-04,
200 Eur). Tel. 8 656 97 333.

TOYOTA
p a r d u o d a
TOYOTA COROLLA (2003
m., 2000 cm3, dyzelinas, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, sidabrinë, 4/5, 240500 km,
TA iki 2016-11, draudimas, 2 950
Eur, ekonomiðkas, priþiûrëtas,
vaþinëjo mergina). Ðakiai, tel. 8
601 99 777.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF III (1995-02,dyz.,
heèbekas, mechaninë pavarø
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, 85 kW, universalus,
liukas, kablys, el. langai, TA iki
2016 m., mëlynos sp. draudimas,
750 Eur). Tauragë, tel. 8 655
23 010.

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

p e r k a
Perku lengvojo automobilio
priekabos dokumentus. Tel. 8
633 93 469.
Perku lengvojo automobilio
priekabà, VW SHARAN (nuo
1998-2000 m., 1,9 dyz.). Ðilutës
r., tel. 8 678 14 642.

Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (universalias,
su garantija). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Padangas: ZIL, MAZ, KAMAZ,
URAL (nuo 60 iki 120 Eur/vnt.).
Dujokaukes (GP-5, 3 Eur/vnt.).
Brezento tentus (5,5 x 11 m, 3,5
Eur/m). Tel. 8 672 72 619.
VW PASSAT (1992 m., 1,9 l,
dyzelinas) dalimis. Tauragë, tel.
8 654 89 867.
VW SHARAN tris sëdynes.
Jurbarkas, tel. 8 600 90 568.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba skirti
ardymui. Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu laiku,
sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8 656 73 121.

Motociklà GS-500 (1995 m.,
34 kW, ið Vokietijos, 950 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 12 528.

+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.

Motorolerá QM125T-10H (2008
m., 124 kub. cm, sidabrinë spalva,
maþai naudotas, TA iki 2017-0511, 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
616 28 766.

+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku
geriausià kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8 653
58 120.

p a r d u o d a

Motociklà (125 kub. cm, 2008 m.,
ið Vokietijos), motorolerá (125
kub. cm, 2000 m., su dokumentais, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 690 51 570.

p a r d u o d a
GAZ 66 padangas (2 vnt.), ZIL
padangas su diskais (4 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Sunkveþimio bûdà (buvæs ðaldytuvas, 12 m ilgio). Tauragë, tel. 8
685 86 266.

Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.
Perkame automobilius ardymui
(gali bûti dauþti, tik dyzeliniai,
300 Eur). Jurbarkas, tel. +370
621 69 777.

p a r d u o d a
Arklinæ ðieno grëbiamàjà, arkliná vartytuvà. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 630 74 306.
Arkliná plûgà, þagræ ir akëèias.
Tauragë, tel.: 8 676 11 289, 8 446
42 440.

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1998 m., 1,4 ir 1,6
l, 16 voþtuvø, benzinas), OPEL
ASTRA (2005 m., 1,7 l, dyzelinas), OPEL VECTRA (2003 m.,
2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL
ZAFIRA (2,0 l, dyzelinas ir 2,2
l, benzinas) dalimis. Tel. 8 690
51 570.

Arkliná veþimà guminiais ratais ir
arklines roges, labai geros bûklës.
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
BELARUS traktorius MTZ
82Turbo (maþai dirbæs, eksportinis), MTZ-0 (eksportinis, pakeistas naujas variklis, komplektas,
tepalo siurblys, galinis cilindras
nauji, viskas pakeista). Ðilalë, tel.
8 606 89 055.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Benzinines þoliapjoves. Jurbarkas,
tel. 8 699 16 751.
Bulviø kasamàjà (geros bûklës,
800 Eur), vagotuvà (3 vagø, 100
Eur). Tauragë, tel. 8 650 86 337.
Bulviø sodinamàjà, kasamàjà,
ðienapjovæ, purkðtuvà, kultivatoriø, grûdø malûnà, mëðlo kratytuvà, plûgà, srutoveþá, T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Cisternà (3 kub. m, metalinë, ant
ratø, vandeniui veþti). Tel. 8 613
98 986.
Cisternà (metalinë, 25 kub. m).
Tel. 8 686 08 124.
Dalginæ ðienapjovæ, dvivagæ bulviø kasamàjà, tràðø barstomàjà.
Tel. 8 640 38 566.
Dviejø vietø melþimo aikðtelæ, 250
Eur. Ðilalë, tel. 8 618 64 627.
El. iðoriná 3 t galios prekiø pakrovimo liftà (aukðtis 8,5 m, 1 900
Eur). Tauragë, tel. 8 610 89 961.
Grëblá-vartytuvà „Dobilas 3“
(2009 m., labai maþai naudotas,
galime atveþti, 1 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 82 704.

+Reikalingi automobiliø poliruotojai su darbo patirtimi ir darbuotojai automobiliø salonø valymui.
Tauragë, tel. 8 654 02 323.
Darbui Vokietijoje ieðkau moters
slaugyti senelius. Privalumas vokieèiø kalba. Tel. +491755505229.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai.
Atlyginimas, soc. garantijos, gali
bûti ðeima, apgyvendiname. Tel.
8 606 46 462.
Reikalinga administratorëpatalpø tvarkytoja Mingëje
(Minijos kaime). Tel. 8 698 261 66,
el. p. info@mingesvila.lt. Plaèiau:
www.mingesvila.lt
Reikalinga virëja, geros darbo
laiko ir uþmokesèio sàlygos. Tel.
8 640 15 999.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
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Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
Moteris ieðko darbo, gali tvarkyti
aplinkà ir kapines. Vyras ieðko
darbo, gali kapoti malkas, atlikti
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 653
44 283.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras glaisto, daþo, tapetuoja,
deda skystà tapetà. Jurbarkas, tel.
8 612 52 691.

Grëblá „Dobilas-6“, ðieno-ðiaudø
pûstuvà. Tauragë, tel. 8 696 06 429.
Grûdø malûnà (7 kW, 400 Eur),
medþio obliavimo stakles (4 kW,
300 Eur), medþio frezavimo stakles (250 Eur). Jurbarkas, tel. 8
653 78 779.
Kombainà NIVA SK-5M , traktoriø T-150K dalimis. Tel. 8 617
44 713.
Lenkiðkà dalginæ ðienapjovæ, 80
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.
Priekabà 2PTS-4, grëblá
„Dobilas-3“, mëðlo kratytuvà (6
tonø). Tel. 8 615 28 934.
Savos gamybos puspriekabæ T-25
(480 eurø). Talpyklà RZ 1,8 (380
eurø). Darþinius ratus (500 eurø).
Purkðtuvà „Jar-met“ (1 t, 650
eurø). T-16 (hidraulas, 1 800
eurø). Tel. 8 652 96 089.
Traktoriø T-25 (1990 m., 2 350
Eur). Tauragë, tel. 8 656 86 150.
Traktoriø T-25 (1991 m.).
Tauragë, tel. 8 670 28 404.

p e r k a
Reikalingas þmogus, galintis
savo technika pasëti 6 ha kukurûzø arba iðnuomoti kukurûzø
sëjamàjà. Ðilutë, tel. 8 657 84 542.
Traktorinës priekabos 2PTS-1
iðvertimo cilindrà (2-jø pakopø).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriui K-701 vairo cilindrà,
buldozerá prikabinamà ant traktoriaus galo, traktoriui JUMZ
ðakës mëðlui kabinti, rusø g-bos
plûgui 3 vnt. sraigtiniø verstuviø,
noragus ir ðienes. Tauragë, tel. 8
616 24 547.

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611 24
936.
+Reikalinga kirpëja manikiûrininkë. Tauragë, tel. 8 618
79 399.

Reikalingas tolimøjø reisø
vairuotojas marðrutu LietuvaSkandinavija-Lietuva. Laiku
mokamas atlyginimas. Savaitgaliai
namie. Jurbarkas, tel. 8 615 44
567.
Reikalingas vairuotojas su
lengvàja maðina, kol kas vaþinëti
retkarèiais Lietuvoje. Jurbarkas,
tel. 8 604 77 094.
Reikalingi ávairaus profilio staybininkai, apdailininkai, pagalbiniai.
Jurbarkas, tel. 8 693 79 774.
Reikalingi traktorininkas, kombainininkas ir melþëjas. Suteikiamas
gyvenamasis plotas ir socialinës
garantijos. Tel. 8 685 30 887.
Reikia þmogaus, galinèio nupjauti
þolæ su savo technika vienkiemyje.
Ðilalës r., tel. 8 625 92 598.
Statybininkas ieðko darbo. Atlieku
vidaus apdailos darbus, iðorës
ðiltinimo darbus, dedu dekoratyviná tinkà. Jurbarkas, tel. 8 633
84 316.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.

30 m. vyras ieðko bet kokio darbo.
Tauragë, tel. 8 653 60 750.
34 m. moteris ieðko darbo. Siûlyti
ávairius variantus (intymaus nesiûlyti). Skambinti ryte nuo 7.30 val.
iki 9.30 val. Tel. 8 629 98 662.
40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
43 m. vyras ieðko pagalbinio darbo
arba pas ûkininkà. Jurbarkas, tel.
8 636 31 873.
Ieðkau vairuotojo darbo, turiu visø kategorijø paþymëjimà.
Jurbarkas, tel. 8 604 63 309.
Moteris ieðko darbo, gali slaugyti senelius. Gali suleisti vaistus á venà. Turi darbo patirties.
Tauragë, tel. 8 690 04 955.

+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.
+Gaminame montuojame kaminø
ádëklus nuo 23 Eur. Montuojame
pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro katilais,
krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.
+Iðnuomoja statybinius pastolius,
vibroplokðtæ, parketo ðlifavimo
maðinà. Tauragë, tel. 8 686 46 967.
+Juosiniais mobiliaisiais gateriais
(elektra, dyzelinas) pjauna medienà (iki 12 m) kliento namuose.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.

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

+Paskola. Uþstatas - miðkas,
þemë þemës ûkio paskirties, butas,
namas, sodyba. Tel. 8 619 65 682.

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.

+Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Sienø ðiltinimas. Tel.: 8
634 25 197, 8 654 42 177.
+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. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265,
8 616 08 020.
+Vyras pjauna miðkà, avarinius
medþius, malkas, gali kapoti.
Turi savo árangà. Tauragë, tel. 8
637 72 785.

Daþome namus, tvoras, pakalimus, stogus. Duodame garantijà.
Tel. 8 652 06 026.
Dengiame stogus ið savo ir uþsakovo medþiagos. Atliekame
visus skardinimo darbus. Tel. 8
636 37 656.
Fasadø ðiltinimas. Dekoro dëjimas. Klinkerio klijavimas su
aparatûra. Stogø dengimas. Visa
vidaus apdaila. Tel.: 8 675 10 661,
8 671 89 115.
Gaminu ávairias bûdas ðunims apðiltintos, impregnuotos. Kauno
r. atveþimas nemokamas, 50 Eur.
Kaunas, tel. 8 676 06 379.

Atliekame skardinimo darbus.
Lietvamzdþiai, vëjalentës, kraigai,
pakalimai ir kita. Tel. 8 631 66 119.

Iðpjaunu ið savo ràstø statybinæ medienà, pagal uþsakymà.
Tauragë, tel. 8 614 74 903.

Atliekame visus kasimo darbus
mini ekskavatoriumi. Tel. 8 680
14 545.

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

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

Klinkeris, plytelës, gipso kartonas,
daþymas ir kiti apdailos darbai.
Jurbarkas, tel. 8 648 79 099.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai. Automobilis
su liftu. Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.
MALONIAI PRAÐAU
APSILANKYTI Dalios
Bandzinskiënes vyrø ir moterø
kirpykloje Kæstuèio g., 10, nuo
10 iki 18 val. Jurbarkas, tel. 8 682
95 300.
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.
Statybos remonto ir apdailos
darbai. Tauragë, tel. 8 652 21 286.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Stogø dengimas. Skardinimo darbai. Pakalimai. Karkasiniø mediniø
priestatø statymas. Jurbarkas, tel.
8 628 52 537.
Superku ávairø metalo lauþà.
Jurbarko r., tel. 8 685 46 102.
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
Šią savaitę kuo
rečiau varstykite
vadovybės kabineto duris, ypač
nekviečiamas. Tikėkitės kolegų apkalbų ar intrigų. Pasistenkite, kad visi jūsų planai
ir darbai visiems būtų žinomi
ir suprantami. Nevenkite ir
namiškiams pasipasakoti
apie profesinius šios savaitės rūpesčius. Vakarais ar
savaitgalį gali tekti padirbėti
papildomai, bet už tai turėtų
būti deramai atlyginta.
Dinamiška,
įtempta savaitė.
Skubūs reikalai
darbe ir namuose, daug rūpesčių ir lakstymo. Savaitės viduryje iškils
praeities problema, kurią
jau manėte išsprendę. Tik
antroje savaitės pusėje pagaliau galėsite kiek atsipūsti ir
ramiai, netrukdomi realizuoti
kūrybinius sumanymus.

ateinanèiai savaitei (05-25 - 05-31)

Tu r ė s i t e g e r ą
progą pakloti tvirtą
pamatą tolesniems
darbams ar kūrybiniams sumanymams. Vertingiausios jūsų savybės šią savaitę
- kruopštumas ir punktualumas.
Nepasiduokite aplinkinių įtakai, gražbylystėms, neskubėkite
leistis į kompromisus. Jei esate
vadovas, nesivaržykite dažniau
kontroliuoti, kuo užsiima jūsų
pavaldiniai, ar tikrai vykdomi
jūsų nurodymai. Savaitgalį rekomenduotinas gana pasyvus
poilsis, venkite didelio fizinio
krūvio.
Prieš imdamiesi
rizikingo projekto,
dar kartą gerai viską
apgalvokite. Ar ne
per daug atsakomybės užsikraunate ant pečių? Nepasikliaukite
atsitiktiniais pažįstamais, kad
ir kokie patikimi jie atrodytų ar
turėtų geras rekomendacijas.
Pasistenkite atidėti kitai savaitei
nebūtinus ir neskubius reikalus
ar darbus, nežadėkite daugiau nei

galite padaryti pernelyg nepersistengdamas. Galimi rūpesčiai dėl
vaikų ar jaunesnių giminaičių.
Pasistenkite nesigraužti dėl nedidelių
klaidų ar apsirikimų. Galimas dalykas, keliate sau pernelyg griežtus
reikalavimus. Jei esate toks pat
reiklus ir aplinkiniams, rizikuojate įsivelti į ilgalaikę konfliktinę
situaciją. Maksimalaus rezultato
pasieksite, jei sugebėsite laiku ir
vietoje nutylėti ar taktiškai kažko
nepastebėti. Savaitgalį vargu ar
deramai pailsėsite didelėje kompanijoje, daugiau laiko stenkitės
praleisti vienas.
Nelauktos naujienos pirmadienį
ar antradienį gali
gerokai sujaukti
artimiausios ateities planus. Ketvirtadienį ar penktadienį - rimtas
pokalbis su įtakingu asmeniu.
Čia jau daug kas priklausys nuo
jūsų iškalbos ir diplomatinių
sugebėjimų. Su šeimos nariais

susiję rūpesčiai veikiausiai pareikalaus viso savaitgalio.
Pats metas susikaupti rimtam darbui. Judėti privalote
tegu ir iš lėto, bet
nuolat ir tiesiai į tikslą. Jokių
viražų, aplinkkelių, improvizacijų. Su aplinkiniais atvirauti
nėra jokio reikalo, pakaks būti
pabrėžtinai mandagiam. Įvykių
neskubinkite, bet ir savieigai nepalikite juo labiau. Labai svarbu
laiku pasakyti „ne“ - bandymų
užkrauti ant jūsų galvos svetimus rūpesčius veikiausiai bus.
Savaitgalį gali gerokai nustebinti
netikėtas posūkis artimo draugo
gyvenime.
Savaitės pradžioje
laukia gausybė rimtų ir skubių reikalų,
tikrai turėtumėte užsiimti jais nedelsdamas. Galite
sužinoti didelę svetimą paslaptį šiukštu niekam jos neišplepėkite.
Antroje savaitės pusėje daugiau
laiko skirkite asmeniniams reikalams - pastaruoju metu juos vis
atidėliojote. Savaitgalį - aktyvus
poilsis gryname ore.

Kelkite sau tik
aiškius, konkrečius
uždavinius. Tokius,
kuriuos galima
įveikti dar iki savaitgalio. Pirmadienį ir antradienį - perspektyvios pažintys, sėkmingos
derybos. Sąžiningumas - vienas
iš stipriausių jūsų kozirių, pasistenkite nemeluoti net mintyse.
Kuo mažiau savigyros, kalbų
apie savo privalumus ir kitų
žmonių trūkumus. Savaitgalį
galite patirti nepatogumų dėl
pernelyg emocingo bendravimo.
Šią savaitę pasiruoškite ne kartą kautis dėl savo
nuomonės ar principų. Apskritai daug kam kliūsite, tiek kaip sąjungininkas,
tiek kaip varžovas būsite ne itin
patogus. Pasistenkite neeikvoti
savo laiko paskaloms ar jų neigimui. Įsitraukdamas į žodines
batalijas tik griausite savo autoritetą. Pasistenkite savo poziciją
išreikšti veiksmais ir darbais.
Antroje savaitės pusėje - netikėta ir labai vertinga draugų ar
globėjų parama.
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Profesinėje veikloje iki trečiadienio pernelyg didelio
aktyvumo nerodykite - jums trūksta svarbios
informacijos, todėl rizikuojate
priimti klaidingą sprendimą.
Antroji savaitės pusė palanki
pradėti naujai veiklai, net jei ir
pats kol kas nesate tikras sėkme.
Užtat galite tikėtis supratimo ir
paramos iš kolegų ar artimųjų.
Jei savaitgalį tvarkysitės namuose, negailestingai meskite
lauk viską, ko nebuvo prireikę
pastaruosius metus ar dvejus - ir
nebeprireiks.
Būkite pasiruošęs atkakliai kovai.
Neturėtumėte savo
planų atsisakyti susidūręs su pirma kliūtimi, tokių
šią savaitę netrūks. Patekęs į
aklavietę ar graužiamas abejonių, verčiau ieškokite ne draugų
ar pažįstamų, o kompetentingų
specialistų patarimo. Ketvirtadienį venkite didelio krūvio
- jūsų fizinis potencialas ir taip
bus gana žemas. Penktadienį ir
savaitgalį gali te būti dirglesnis
nei paprastai.

JUOKAI
- Petriuk, kuo būsi užaugęs?
- Karininku.
- Bet gi tave gali užmušti.
- Kas gali?
- Priešas.
- Tada aš būsiu priešas.
*****
Du advokatai užeina į bariuką,
užsisako gėrimus ir išsitraukia
sumuštinius.
- Atleiskite, - sako barmenas, tačiau pas mus negalima valgyti
savo maisto.
Advokatai susižvalgo, gūžteli
pečiais, ir susikeičia sumuštiniais...
*****
- Mielasis, aš šiandien vaikščiojau po parduotuves ir pritrūko
pinigų. Užėjau pas tave į darbą, bet
tavęs nebuvo. Bet aš nuėjau į tavo
kabinetą ir iš švarko paėmiau 200
litų. Nieko?
- Viskas gerai, brangioji. Aš jau
mėnesį dirbu kitame skyriuje.
*****
Mikė Pūkotukas sutinka Knysliuką ir sako:
- Žinai, vakar tave mačiau restorane.
- Kur? Su kuo?- stebisi Knysliukas.
- Lėkštėje su garnyru.
*****
Eina ežiukas mišku ir kartoja sau:
- Aš stiprus, aš stiprus, aš labai
stiprus.
Ateina iš priekio meška, pasižiūri
į ežiuką ir, kad spirs - tas ir nuskrido... Atsistojo ežiukas, nusivalė
dulkes ir tarė sau:
- Tačiau labai lengvas, tačiau

19. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Mustangas. Gentas. Paltai. Aradas. An. Sies. Balas. Alga. Tup. Dabas. Ariog. As.
Gėlas. Ušla. Mimas. Stokos. Akmenės. Laidas. Autas. Tigras. Sulas. Retas. PV. Inas. Pavėsin.
Esė. SOS. Darom. Samtis.
Horizontaliai: Mastaba. Šis. Bulius. Kauno. Step. Mulas. Atas. Metas. Ai. Ginas. Dėmės. Pa.
Gabalas. PAR. Arabas. Vo. Salas. Trėm. Das. Lies. Gas. Sagtis. Ves. Tirana. Aruodas. Itališkas.
Et. Angolos. Psi. Agas. Avės.
Pažymėtuose langeliuose: Optimalus.
Laimėtojas: Ilda Pikčiūnienė.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

labai lengvas...
*****
Nusipirko zuikis maišą morkų.
Paslėpė po krūmu ir paliko raštelį
- „morkų nėra“. Ryte žiūri morkų
tikrai nebėra,o vietoj raštelio paliktas kitas - „ežiukas neėmė“.
*****
Pagyvenusi moteris ėjo link
stoties. Jos širdis verkė, jai buvo
labai liūdna. Ji nenorėjo išvažiuoti.
Ji nežinojo, kada sugrįš, jai buvo
taip sunku išsiskirti su savo dukra,
su anūkais... O aplinkui, nešinas
krepšiais, linksmai šokinėjo žentas.
*****
Vyras pagavo žmonos meilužį
ir pradejo jį koneveikti. Žmona,
puolusi į neviltį, sako jam:
- Paleisk jį, juk jis tavo vaikų
tėvas!
*****
Žmona klausinėja vyro:
- Sakyk, brangusis, ką tu darytum, jei aš skęsčiau?
- Na, tur būt, bėgčiau pagalbos...
- Bet jei tektų toli bėgti?
- Oi, tai visai nesvarbu...
*****
- Tu mano mylimoji....
- Jei būčiau mylimoji, tai paskui
kitas nelakstytum!
- Na... Jei nelakstyčiau paskui
kitas, tai būtum vienintelė... O
dabar -mylimoji...
*****
Blondinė užeina į atvirukų parduotuvę:
- O, kokie gražūs atvirukai, duokite man 10 štai tokių, su užrašu
„Mano vieninteliam“!

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 22 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre „Domino“ teatro spektaklis
„Primadonos“.
GEGUŽĖS 26 D. 18 VAL. Plungės kultūros
centre ROMANTIŠKI, KAIP MES Obojaus
ir fortepijono muzikos vakaras.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 24 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Dainai“.
GEGUŽĖS 27 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Domino“ teatro romantinė komedija
„Diena be melo“.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
iki GEGUŽĖS 31 D. 18 VAL. Radviliškio
kultūros centre Gedimino Beržinio tapybos
darbų paroda.
GEGUŽĖS 22 D. 12 VAL. Radviliškio
kultūros centre pensininkų bendrijos „Radviliškio bočiai“ 20-mečio šventė.
GEGUŽĖS 22 D. 19 VAL. Radviliškio
kultūros centre šokiai vyresniems „Kartu
smagiau“.
GEGUŽĖS 23 D. 12 VAL. Radviliškio
kultūros centre kino filmas „Drakono lizdas“.
GEGUŽĖS 24 D. 11-17 VAL. Radviliškio
laisvalaikio ir pramogų parke kojinių mezgimo čempionatas ir folkloro šventė.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 27 D. 18 VAL. Kėdainių
kultūros centre spektaklis „Testosteronas“
(„Domino“ teatras).

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 23 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre lėlių spektaklis „Nepaprasta Edvardo
Tiuleino kelionė“ pagal Kate DiKamilo (rež.
Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 4 m.
GEGUŽĖS 24 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre lėlių vaidinimas “Sudaužytas kiaušinis”
(rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 3 m.
PALANGOJE
GEGUŽĖS 23 D. 19 VAL. Obojaus ir fortepijono muzikos vakaras „Romantiški kaip mes“.
Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
KAUNE
GEGUŽĖS 22 D. 14 VAL. Lietuvos kariuomenės ir visuomenės vienybės, partizanų
pagerbimo diena Eigulių seniūnijos amfiteatre,
( Čečėnijos aikštėje).
GEGUŽĖS 22 D. 16 VAL. folkloro klubo
EITINĖ koncertas „Pavasario garsai“ Kauno
miesto muziejaus skyriuje P. Stulgos lietuvių
tautinės muzikos instrumentų muziejuje (L.
Zamenhofo g. 12).
GEGUŽĖS 23 D. 17 VAL. Chorinės muzikos
koncertas „Dalinkimės muzika“ Kauno Įgulos
karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19).
GEGUŽĖS 24 ir 25 D. „Kauno Hanzos dienos“ vyks prie Kauno pilies ir jos prieigose,
Santakos parke. Dominuos viduramžių tema.
Vyks viduramžių atlikėjų koncertai,
VIII tarptautinis riterių turnyras, parodomosios programos bei masinės kautynės, raitų
riterių rungtys, veiks viduramžiška mokyklėlė
vaikams, visus linksmins juokdariai,

KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: „Žilinskio ir ko“ UAB vadybininkas, traktorininkas, hidromanipuliatoriaus operatorius tel. 8 614 80 151, TŪB
„Repulsus“ veterinarijos gydytojas tel. 8 601 22 222, UAB
„GranAgra“ gamybos granulių operatorius tel. 8 656 81 660,
UAB „Jurbarko duona“ vairuotojas-ekspeditorius el. p. violetal@
jurbarkoduona.lt, UAB „Žilbera“ automechanikas tel. 8 656 81
660, A.Samoškos individuali įmonė tarptautinio krovinių vežimo
vairuotojas tel.8 698 19 971, UAB „Sanmonta“ santechnikas
tel.: 8 698 23 728, 8 447 79 128, UAB „Manvesta“ vairuotojasekspeditorius tel. 8 682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“
buhalteris, vadybininkas, elektrikas, tekintojas tel. 8 685 24 835,
UAB „Kaišiadorių paukštyno mažmena“ pardavėjas kasininkas
tel. 8 611 53 938, UAB „Jurodis“ namų tvarkytojas tel.8 650
91 000, UAB „Rivaka“ liejyklos operatorius tel.8 620 89 570.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: KALTINĖNŲ PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMAMS bendrosios praktikos slaugytojas, socialinis
darbuotojas tel. 8 699 34 246, UAB „Norvila“ apdailininkas tel.
8 675 99 202, UAB „Tauragės odontologijos centrui“ gydytojo
odontologo padėjėja (-as) tel. 8 676 43 289, UAB „Kauno Aibė“
C kategorijos vairuotojas tel. 8 650 99 599, UAB „Danrima“
siuvėjas tel. 8 699 95 593, PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS slaugytojas dietistas tel. 8 449 58 539, UAB „Myga“
barmenas padavėjas tel. 8 614 10 383, UAB „Prolain“ elektrikas
tel. 8 603 92 839, UAB „Stamex“ pardavėjas tel. 8 686 57 276,
UAB „Uosis“ stalius, medinių baldų lakuotojas tel. 8 698 38 467,
UAB „Šilalės autobusų parkas“ suvirintojas tel. 8 616 96 048,
UAB „RJF Baltic“ pagalbinis darbininkas tel. 8 607 71 625, UAB
„Kvistija“ administratorius tel. 8 614 53 730, UAB „Adrijus“
grindinio klojėjas tel. 8 601 92 676, UAB „Danra“ plataus profilio
statybininkas tel. 8 652 78 586, Irenos Alijošienės prekybinei
komercinei firmai „Agava“ pardavėjas tel. 8 687 81 636, Jolitos
Jovaišienės individualiai įminei pardavėjas tel. 8 688 59 977, UAB
„Ryto Gaja“ virėjas ir barmenas tel. 8 603 19 955.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB Etada – Freedom pardavėjas – konsultantas
parduotuvei „Gerduva“ el. p. tadas@agv.lt, MB „Švytaura“ mikroautobuso vairuotojas keleivių vežimui reisais Lietuva – Anglija
– Lietuva. tel. 370 600 15 385, Petro Bertašiaus įmonei virėja tel.
370 698 03 796, UAB „Norfos mažmena“ mėsos išpjaustytojas
tel. 370 655 67 149, UAB „Adrijus“ grindinio klojėjas tel. 370 601
92 676, UAB „Grožio namai Aurum“ kineziterapeutas – masažistas tel. 370 616 53 366, AB „Lietuvos paštas“ laiškininkas tel. 370
656 78 129, UAB „Iksfera“ automobilių šaltkalvis, tarptautinių
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 370 699 94
302, UAB „Žilinskio ir Ko“ traktorininkas, hidromanipuliatoriaus
operatorius, vadybininkas (darbui su viešaisiais pirkimais) tel. 370
614 80 151, UAB „Redvina“ vairuotojas – picų išvežiotojas tel.
370 600 93 344, S. Maziliausko įmonei „Medinėja“ stalius (durų
gamybai) tel. 370 612 44 760, V. Lidžienės įmonei virėjas (-a) tel.
370 698 29 183, UAB „Rimsauga“ apsaugos sistemų montuotojas
tel. 370 612 90 949, Andriui Arnašiui, vykdančiam individualią
veiklą automobilių salonų valytojas (-a) tel. 370 639 13 158, UAB
„Keturi R“ autovežio vairuotojas darbui ES šalyse tel. 370 699 12
035, UAB „Palink“ (parduotuvė „IKI“) pardavėjas – kasininkas
tel. 370 656 99 178, UAB „Tauragės baldų fabrikas“ stalius –
staklininkas tel. 370 652 42 430, UAB „Transedda“ autovežio
vairuotojai, automobilių šaltkalvis tel. 370 699 53 362, 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 Klasmann-Deilmann Laukėsa
tekintojas – šaltkalvis, šaltkalvis - suvirintojas, tel. 370 614 98 830,
UAB „Baltijos trasa“ automobilių kėbulų paruošėjas – dažytojas
tel. 370 698 49 882, UAB „Taurus Solar“ žemės ūkio mašinų
mechanikas tel. 370 690 60 869, UAB „Brolenta“ gaterininkas,
autokrautuvo vairuotojas tel. 370 615 58 623, UAB „Bonsa“
tarptautinių reisų vairuotojas, degalinės operatorius tel. 370 676
35 666, UAB „Tausauga“ elektromonteris tel. 370 614 98 492,
AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ” 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, audimo mašinos operatoriai. Jungtinėje Karalystėje reikalingi siuvėjai; sandėlio
darbuotojai/pakuotojai, sandėlio darbuotojai. Latvijoje reikalingas
sunkvežimio vairuotojas/transporto vadybininkas. Ispanijoje
reikalingi fleksografinės spaudos operatoriai, AC/DC variklių
mechanikai, gamybos (elektros inžinerijos) vadovas. Estijoje reikalingi vyrų kirpėjai; klientų aptarnavimo specialistas. Vokietijoje
reikalingas mechanikas. Prancūzijoje reikalingi kineziterapeutai.
Nyderlanduose siūlomas darbas maisto pramonės ir logistikos
sandėliuose. Čekijos Respublikoje reikalingas programinės
įrangos analitikas. Suomijoje reikalingas eksporto asistentas.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.

Reikalingi: apskaitininkas, buhalteris, kokybės kontrolierius,
sandėlininkas, cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo
šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius, dujų balionų pildytojas, chemijos laborantas, mechanikos inžinierius, gaterininkas,
hidromanipuliatorių operatorius, tinkuotojas apdailininkas,
kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas, langų
ir (arba) durų montuotojas, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas
kasininkas, pardavėjas, plataus profilio statybininkas, remonto
meistras, pardavimo vadybininkas, svėrėjas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės, vairuotojas, traktorininkas, traktorininkas, žemės ūkio mašinų mechanikas, agronomas, vairuotojas
ekspeditorius, vairuotojas ekspeditorius, virėjas(-a), virėjas(-a).
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automatikos įrangos elektrotechnikas, elektrikas,
frezuotojas, gamybos organizavimo inžinierius, gaterininkas,
kepėjas, kvalifikuotas apželdinimo darbininkas, logistikos
specialistas [vadybininkas], masažuotojas, metalų apdirbimo
technologas, nekvalifikuotas augalininkystės ūkio darbininkas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
picų ruošėjas, prekybos salės darbuotojas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], socialinis darbuotojas, statybos inžinierius,
sukirpėjas, sunkvežimių mechanikas, suvirintojas dujomis ir
elektra, šaltkalvis santechnikas, šildymo, vėdinimo ir šaldymo
įrenginių technikas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, verslo
paslaugų vadybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: duomenų bazių administratorius ŠAKIŲ RAJONO
APYLINKĖS TEISMAS tel. 370 345 60 271, maisto produktų
ir gėrimų technologas UAB „SAMSONAS” tel. 370 698 24
397, mechanikas tel. 370 638 32 289, mechanizatorius, UAB
„Kelranga” tel. 370 652 07 227.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius sekretorius,
agronomas apželdintojas, akmeninių dirbinių dirbėjas, animacinių filmų dailininkas, antstolio padėjėjas, apdailininkas,
apgyvendinimo paslaugų administratorius, apmušėjas, apsaugos
darbuotojas, architektas, architektūrinių brėžinių braižytojas,
asmeninis sekretorius [padėjėjas], auklė, auklėtojas, autobuso
vairuotojas, automatikos inžinierius, automobilinės cisternos
vairuotojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio
vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, baseino prižiūrėtojas, bendrosios praktikos slaugytojas,
betonuotojas, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, civilinės
teisės specialistas, dailės mokytojas, degalinės operatorius, didmeninės prekybos įmonės pardavėjas, dizaineris maketuotojas,
drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo
bendrovės padalinio vadovas, duonos kepėjas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromechanikas, elektromonteris,
elektronikos inžinerijos technikas, elektroninės garso ir vaizdo
įrangos montuotojas, elektroninės įrangos montuotojas, elektros
įrangos šaltkalvis remontininkas, etikečių klijuotojas (rankomis),
finansų vadybininkas, floristas, frezuotojas gamybos meistras,
garo katilų remonto šaltkalvis, gestų kalbos vertėjas, gydytojas
neurologas, gydytojas odontologas, grafikos dizaineris, greitojo
maisto ruošimo darbuotojas, grindinio klojėjas, indų plovėjas
(rankomis), informacinių technologijų specialisto asistentas,
izoliuotojas, įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas, jūrų laivų
inžinierius, juvelyras, kambarinė, kartoninių gaminių gamybos
mašinų operatorius, kartoninių gaminių surinkėjas, kasininkas,
kasybos technologas, kelionių konsultantas, kepėjas, kineziterapeutas, kirpėjas, klinikos laborantas, komercijos direktorius,
kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, konditeris, konstruktorius, krovikas, kulinaras, laiškininkas, laivo mechanikas, laivo
sistemų mechanikas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba) durų
montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas, lietuvių kalbos
mokytojas, lygintojas (rankomis), logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas, maisto
pusgaminių ruošėjas, manikiūrininkas, mažmeninės prekybos
įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas, mechanikos
inžinerijos vertintojas, medicinos biologas, medicinos gydytojas,
medicinos psichologas, medienos apdirbimo mašinų operatorius,
mėsininkas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, multimedijos dizaineris, muzikos mokytojas, neformaliojo
švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas},
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apželdinimo
darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
nekvalifikuotas surinkėjas, oro kondicionavimo įrangos mechanikas, ožinio krano operatorius, padalinio vadovas [viršininkas,
vadas], padangų montuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakavimo įrangos operatorius, pakuotojas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas,
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žonglieriai, akrobatai, šurmuliuos amatininkai.
JURBARKE IR RAJONE
GEGUŽĖS 23 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
GEGUŽĖS 25 D. 18 VAL. Jurbarko
kultūros centre „Kitoks teatras“ spektaklis
„Klastingas tirpalas“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 22 D. 18 VAL. Baltrušaičių
kultūros namuose – Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos vaikų skyriaus Batuoto
katino lėlių teatras kviečia vaikus į susitikimą
su linksmuole KAKE MAKE.
GEGUŽĖS 22 D. 19 VAL. Parkelyje prie
Lauksargių seniūnijos – gegužinė „O žiedai
kaimo soduos“.
GEGUŽĖS 22 D. 20 VAL. Gaurės bendruomenės salėje – šokių vakaras jaunimui.
ŠILALĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 23 D. Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės diena
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 15 D. 18 VAL. Marijampolės
dramos teatre Stephen Sinclair ir Anthony
McCarten. STRIPTIZO ERELIAI.
GEGUŽĖS 19 D. 18.30 VAL. Marijampolės
kultūros centre „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“ Atsisveikinimo turas!
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus
prekę) konsultantas, paslaugų kokybės kontrolierius, pastatų
apšiltintojas, pastatų remontininkas aukštybininkas, pastatų
statybos darbų meistras, pastolininkas, patologijos ir teismo
medicinos diagnostikos technologas, plataus profilio statybininkas, plytelių klojėjas apdailininkas, plytų mūrininkas, popieriaus
rūšiuotojas, pradinio ugdymo mokytojas, pramonės gaminių
dažytojas, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, prekių sandėlio
nešikas, prekybos salės vadybininkas, produkto vadybininkas,
programuotojas, projekto vadovas, restorano valytojas, restorano
virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas,
siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skalbėjas (rankomis), skalbyklos
mašinų operatorius, skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinės psichologijos psichologas, socialinio darbuotojo padėjėjas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas,
stalius, stalius dailidė, statinių priežiūros darbininkas, statybos
inžinierius, statybos padalinio vadovas, stogdengys, sunkvežimio
vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas
elektra, šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, šilumos energetikos
inžinierius, taksi vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas, techninių
dokumentų inžinierius, technologijų inžinierius, technologijų
technikas, teisininkas, tiekėjas, transporto priemonių dažytojas,
turizmo vadybininkas, ūkvedys, vairavimo instruktorius, vairuotojas ekspeditorius, vaisių rūšiuotojas, valytojas, valytojas (rankomis), variklinių transporto priemonių mechanikas, variklinių
transporto priemonių remontininkas, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis, vėdinimo vamzdyno montuotojas,
verslo konsultantas, verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos
felčeris, veterinarijos gydytojas, vidaus santechnikos vamzdynų
ir įrenginių montuotojas, viešbučio administratorius, viešbučio
registratorius, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virtuvės
darbininkas, visuomenės sveikatos specialistas, vyriausiasis
buhalteris, vyriausiasis virėjas, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
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23 d. šeštadienis 18 val.
ATSITIKO BŪTI. Muzikinė Nomedos Bėčiūtės dovana.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt).
29 d. penktadienis 18 val.
Marija Lado LABAI PAPRASTA ISTORIJA. Dviejų dalių
graudi komedija. Režisierius Gytis Padegimas.
Bilietai: 7,24 € (25 Lt), 5,79 € (20 Lt), su nuolaida - 3,48
€ (12 Lt).
30 d. šeštadienis 18 val.
Robert Lamoureux SRIUBINĖ. Dviejų dalių komedija.
Režisierė Nijolė Mirončikaitė.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida - 3,48
€ (12 Lt).
BIRŽELIS
5 d. penktadienis 18 val.
Tenesis Viljamsas GEISMŲ TRAMVAJUS. Dviejų dalių
drama. Režisierius Algirdas Latėnas.
Bilieto kaina – tik 7.24 € (25 Lt).
11 d. ketvirtadienis 18 val.
SPEKTAKLIS RODOMAS PASKUTINĮ KARTĄ
Erich Maria Remarque TRYS DRAUGAI. Dviejų dalių
melodrama. Režisierė Regina Steponavičiūtė.
Bilieto kaina – tik 2.90 € (10 Lt).
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Gegužės 22 d. GASTROLĖS Birštone! N.Simon „Saugokite
Florą“, 2-jų dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Birštono kultūros centras.
Gegužės 27 d. 18 val. GASTROLĖS Vilniuje! I.Vyrypajev
„Girti“, komedija (N-18). Rež. L.Vaskova. Lietuvos rusų dramos teatras.
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

GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, aplinkos tvarkytojas, automobilių šaltkalvis, bendrųjų statybos darbų vadovas, degalinės
operatorius, ekonomistas, elektrikas, gyvulių šėrikas, istorijos
mokytojas, katilinės kūrikas, konstruktorius, laiškininkas, laivų
statybos technikas, langų ir (arba) durų montuotojas, logopedas,
lopšelio-darželio auklėtojas, mechanizatorius, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas,
vadas], padangų montuotojas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pirkimo agentas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas,
pradinio ugdymo mokytojas, psichologas, reklamos administratorius, siuvėjas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas,
suvirintojas, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tiekėjas, tikybos mokytojas,
vairuotojas ekspeditorius, vamzdžių klojėjas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius sekretorius, autobusų mechanikas, automobilinio krautuvo vairuotojas, grindinio klojėjas,
izoliuotojas, medienos apdirbimo technologas, metalo apdirbimo
staklių operatorius, mikroautobuso vairuotojas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavimo vadybininkas, plataus profilio
staklininkas, pradinio ugdymo mokytojas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], santechnikas, siuvėjas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, variklinės transporto priemonės elektrikas, visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, kambarinė, padavėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas, pirkimo agentas [vadybininkas], ūkio skyriaus darbuotojas, virėjas, virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, automobilių
šaltkalvis, barmenas padavėjas, buhalteris apskaitininkas,
grindinio klojėjas, kambarinė, kasininkas, kvalifikuotas fermos
darbininkas, mėsininkas, nekilnojamojo turto agentas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pakuotojas (rankomis), pardavėjas,
pardavimo vadybininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
šaltkalvis suvirintojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, barmenas padavėjas, bendrųjų statybos darbų vadovas, grindinio klojėjas, kambarinė, kineziterapeutas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, paštininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], uosto krovikas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. GEGUŽĖ
24 d., sekmadienis, 17.00 val.
Jaunųjų talentų festivalis, Edukacinė programa „Šokio talentų
dirbtuvės“, „Pelenė“, 2 dalių šokio spektaklis pagal S. Prokofjevo muziką.
Iki gegužės 10 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79
€ (20 Lt).
29 d., penktadienis, 18.30 val.
Jaunųjų talentų festivalis, „Jaunųjų talentų ir Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas“, 2 dalių koncertas.
Iki gegužės 15 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79
€ (20 Lt).
Birželio 12 d., penktadienis, 18.30 val. 13 d., šeštadienis, 18.30 val.
PREMJERA „Šounuolynas“, 2 veiksmų muzikinė komedija.
Iki gegužės 31 d. bilieto kaina – 6,66 € (23 Lt), vėliau – 9,27 € (32 Lt).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. GEGUŽĖ
26 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Tiesa“.
29 D. 16 VAL. Tado Zakarausko fotografijų parodos „Emocijos“
atidarymas.
30 D. 22 VAL. Lietuvos Dainų ir šokių ansamblių vakaras
„Krantai Nemunėlio“
31 D. 10 - 13 VAL. Bažnyčių gatvėje Jomarkas „Žalia miesto
ulytėlė“.
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Tapk lojaliu

klientu!

Ar grožis tave įkvepia? Mes siūlome tau ypatingą galimybę:
* Atrodyk puikiai! Sužinok daugiau apie grožį ir sutaupyk, pirkdama
(-as) aukštos kokybės gaminius lojalaus kliento kainomis.
* Užsidirbk pinigų! Rekomenduok gaminius savo draugams ir šeimos
nariams arba sukurk savo verslą.
Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.
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