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TAURAGĖ

LIETUVOJE

ATGIMSTA LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMAI

Pasaulinė diena be tabako
2015 m. gegužės 31-oji – Pasaulinė diena be tabako. Pagrindinis šios dienos tikslas yra apsaugoti
dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo sukeliamų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekonominių
problemų bei priverstinio kvėpavimo tabako dūmais
užterštu oru (pasyvaus rūkymo).

Smulkiesiems ūkininkams – 4 mln.
eurų paramos
Žemės ūkio ministerija primena,
kad nuo balandžio 1 iki birželio
30 d. priimamos paraiškos pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Ūkio
ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Priemonei 2015 m. skiriama 4 mln.
eurų parama.
„Smulkieji ūkiai mums yra labai
svarbūs, todėl sukūrėme jiems aiškias ir paprastas paramos taisykles, kad
kuo daugiau ūkių galėtų pasinaudoti parama, sustiprėti, modernizuotis
ir lengviau konkuruoti rinkoje. Kviečiame juos visus pasinaudoti tokia
galimybe“, – pabrėžė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba,
taip pat prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai. Remiami specializuoti ir
mišrūs ūkiai. Parama teikiama veikiančiam ūkiui, kuris ne mažiau kaip
paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja
pasėlius ir registruoja gyvulius, o jo ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip
4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.
Paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur be PVM (išskyrus
atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).

Ilgai nedirbantiems žmonėms –
naujos galimybės įsitvirtinti darbo
rinkoje
„Beveik 4 tūkst. – tiek bedarbių jau pasinaudojo ilgai iškritusiems iš
darbo rinkos skirtu projektu „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“.
Šiuo metu daugiau kaip 31 proc. visų Lietuvos darbo biržos registre
esančių bedarbių yra ilgalaikiai. Skatinant jų integraciją nuo praėjusių
metų rugpjūčio įgyvendinamas ESF lėšomis finansuojamas projektas
„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas,“ – praneša Lietuvos darbo birža.
Gausiausia projekto priemonė – įdarbinimas subsidijuojant – padeda
bedarbiams įveikti priežastis, kurios trukdo įsidarbinti ir konkuruoti
darbo rinkoje. Darbdaviai, savo įmonėse įdarbindami papildomai darbo
rinkoje remiamus bedarbius, ne tik suranda trūkstamų darbuotojų, bet
ir už kiekvieną įdarbintą asmenį numatytą laikotarpį gauna finansinę
valstybės paramą – mokamos subsidijos darbo užmokesčiui ir iš dalies
kompensuojamos valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokos.
Nuo projekto pradžios šią priemonę įgyvendino per 1,3 tūkst. šalies
darbdavių, o įdarbinimas buvo remiamas 1,7 tūkst. darbo biržos siustų
ekonomiškai neaktyvių žmonių.

Paskirta švietimo ir mokslo ministrė
Švietimo ir mokslo ministre paskirta „darbietė“ Audronė Pitrėnienė,
pastaruoju metu ėjusi Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkės pareigas.
Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovė Dalia Grybauskaitė trečiadienį
pasirašė dekretą dėl A. Pitrėnienės skyrimo į pareigas.
Prezidentė su A.Pitrėniene buvo susitikusi antradienį. Prezidentūra taip
pat akcentuoja, kad A.Pitrėnienė turi patirties švietimo srityje.
Paskirtoji ministrė yra baigusi Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą
(dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), Klaipėdos universitete įgijo
edukologijos magistrės laipsnį. Ji yra Darbo partijos narė nuo 2003 metų.

Ministrė Algimanta Pabedinskienė:
„Vyriausybei pateikėme nutarimo
projektą nuo liepos 1-os didinti
minimalią mėnesinę algą“
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.
Šaltinis: Delfi.lt

Naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama jau baigiami modernizuoti Lauksargių globos namai, kuriuose iki rekonstrukcijos
gyveno daugiau nei pusšimtis asmenų. 912 tūkst. eurų vertės projektą
„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Lauksargių
globos namus“ planuojama baigti iki liepos mėnesio.
Rekonstrukcijos metu apšiltintas pastatas ir palėpė, pakeistas stogas.
Abiejuose globos namų aukštuose atliktas kapitalinis remontas: pirmajame aukšte atnaujinta virtuvė ir indų plovykla, valgykla, medicinos
blokas, maldos, svečių kambariai, antrajame – virtuvėlė, skaitykla,
poilsio, pasitarimų kambariai, personalo kabinetai bei abiejuose pastato
aukštuose esantys gyvenamieji blokai.
Lauksargių globos namai, kuriuose teikiama stacionari senų ir neįgalių žmonių globa, savo veiklą pradėjo 1994 metais. Atnaujinti pastatą buvo būtina, kad globos namų gyventojai galėtų džiaugtis pilnaverčiu, kokybišku gyvenimu.

JURBARKAS

TREČIAS NAMINĖS DEGTINĖS FABRIKĖLIS
Nepaisydami nemenkų baudų ir baudžiamosios atsakomybės, kai kurie
Jurbarko rajono gyventojai rizikuoja ir bando pasigaminti naminukės.
Šį mėnesį tai jau trečias naminės degtinės fabrikėlis, kurį pareigūnai
demaskavo Seredžiaus seniūnijos miškuose.
Gegužės 22-osios vidurnaktį, Seredžiaus seniūnijoje Barsukynės miške,
esančiame Vozbutų kaimo ribose, Marijampolės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai sulaikė dvidešimtmetį vaikiną, begaminantį
naminukę. Įvykio vietoje rastas aparatas naminei degtinei gaminti bei
jau pagaminti 54 litrai skysčio, kurio kvapas būdingas naminei degtinei.
Už šį nusikaltimą įtariamajam gresia viešieji darbai arba bauda, arba
laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

ŠILALĖ

ŠVENTĖJE SULAUKTA NET KARIŲ IŠ JAV
Šeštadienį Šilalėje vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės
vienybės šventė bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) jaunesniosios kartos XII-asis sąskrydis. Šis dvigubas renginys buvo skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, žuvusiems, kovojusiems, kentusiems tremties ir lagerių baisumus Lietuvos okupacijos laikotarpiu bei Žemaičių apygardos
vado Vlado Mantvydo-Žemaičio ir Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės vado
Jono Kentros-Rūtenio atminimui.

ŠILUTĖ

„VĖTRUNGIŲ KELIAS“ VĖL KVIES KELIAUTI PO
MAŽĄJĄ LIETUVĄ
Artėjant turistiniam sezonui Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė Jūratė
Pancerova sukvietė projekto „Vėtrungių kelias“ partnerius iš Mažosios Lietuvos
regiono. Aptarti ne tik praėjusių metų rezultatai, bet ir naujausios žaidimo „Vėtrungių
kelias“ taisyklės, kiekvieno partnerio indėlis ir atsakomybė. Primename, kad šis
projektas jungia net 19 partnerių.
Džiugiai sutikta Jūratės Pancerovos žinia, kad į lietuvių kalbą verčiama vėtrungių
tyrėjo Hanso Vėdės (H. Woede) „Vėtrungių knyga“. Netrukus pradės veikti interneto svetainė „Vėtrungių kelias”. O egzotikos ieškantys jau gali prisijungti prie
šio kelio aistruolių www.facebook.com/vetrungiukelias. Kiekvienam susitikime
dalyvavusiam partneriui įteiktas Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos išleistas ekslibrisų katalogas „Kuršių
marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“.

ŠAKIAI

PROJEKTO VIEŠINIMAS
Maloniai kviečiame š. m. birželio 1 dieną dalyvauti inovatyvaus projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę“ viešinimo renginyje Šakių rajono savivaldybėje. Renginio metu bus pristatytas
vienas didžiausių ir sudėtingiausių tokio pobūdžio projektų Lietuvoje, įvertinant Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformos (VIISP) panaudojimą, perkeltų į el. erdvę paslaugų skaičių, dalyvaujančių institucijų skaičių.
Renginio metu taip pat bus pristatytos ir pademonstruotos perkeltos elektroninės paslaugos, pristatyta projekto
nauda savivaldybėms, gyventojams ir verslo įmonėms, aptarti kiti Lietuvoje vykdomi pažangūs projektai, taip pat
bus atsakyta į visus Jums aktualius klausimus.
Renginio pradžia (dalyvių registracija): 8.00 – 8.30 val.
Renginio vieta: Šakių rajono savivaldybės (adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai) I aukštas, savivaldybės
posėdžių salė.

RASEINIAI

VYKS KONKURSAS-APŽIŪRA „GRAŽINKIME
SAVO APLINKĄ“
Kaip ir kasmet Raseinių rajono savivaldybė rengia konkursą-apžiūrą
„Gražinkime savo aplinką“.
Konkurso-apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ pirmasis etapas iki
birželio 30 d. vyksta seniūnijose. Seniūnų sudarytos komisijos lankys
pavyzdingai tvarkomas sodybas ir konkursui pasiūlys po vieną kiekvienos
kategorijos objektą. Antrasis konkurso etapas vyks iki liepos 31 d. Jo
metu vertinimo grupė aplankys visų seniūnijų konkursui rekomenduotas
gražiausias šių metų sodybas, vienkiemius, gyvenvietes ir kitus objektus.
Konkurso - apžiūros rezultatai bus paskelbiami interneto svetainėje
www.raseiniai.lt, o apdovanojimai bus įteikiami rugsėjo mėnesį Raseinių
rajono rudens šventės metu.

2015 05 29 Nr. 21

MARIJAMPOLĖ

KONKURSAS „SKULPTŪRA IŠ ATLIEKŲ“
„Konkursas „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“ Marijampolėje yra tradicinis, jį
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras surengė jau trečiąjį kartą, - sakė
centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Siekiame, kad konkurso dalyviai mokytųsi rūšiuoti atliekas, tinkamas medžiagas panaudotų pakartotinai“.
Šiemet konkurso organizatoriai jam suteikė šūkį „Aš galvoju“. Šūkis pasirinktas
neatsitiktinai – pernai gruodį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
dalyvavo akcijoje „Aš galvoju“, kurią surengė UAB „Ekstara“ ir viešoji įstaiga
„Pakuočių tvarkymo organizacija“. Akcijos rengėjai surengė koncertų didžiausiose šalies arenose turą, o gautas lėšas paskyrė ekologiniams, aplinkosauginiams
projektams, skirtiems atliekoms tvarkyti. Marijampoliečių rengiamas konkursas „Skulptūra (kompozicija) iš atliekų“
tapo akcijos „Aš galvoju“ nugalėtoju ir buvo apdovanotas pagrindiniu prizu.
Suskaičiavus komisijos balus, nugalėtojais atskirose amžiaus grupėse buvo pripažinti Marijampolės Degučių mokyklos darželio, Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos
komandų darbeliai. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais: „Skrydžiu virš Suvalkijos lygumų“ su Marijampolės aeroklubo
lėktuvu, vaišėmis picerijoje, apsilankymu boulingo klube ir „Spindulio“ kino teatre, fotoaparatais, stalo žaidimais ir
suvenyrais. Visoms komandoms įteikti saldūs prizai – maišeliai su saldainiais.

KAUNAS

15 AUKŠTŲ MULTIFUNKCINIS KOMPLEKSAS
Kauno Savanorių prospekte iškils naujas multifunkcinis kompleksas „Žaliakalnio terasos“, kuriame bus ne tik apartamentai gyventojams, bet veiks
biurai, restoranas, kavinės, parduotuvės, šeimos klinika, grožio salonas ir
sveikatingumo centras.
Šį išskirtinį projektą stato ir vysto UAB „Sistem“.
Unikaliu architektūriniu sprendimu išsiskiriantis „Žaliakalnio terasų“ projektas vystomas Kauno Savanorių prospekte esančiame 0,9 hektaro sklype.
15 aukštų multifunkcinis pastatas iš viso užims apie 22 tūkst. kv. m. bendro
ploto, iš jo apie 6,5 tūkst. kv. m ploto skirta apartamentams, dar apie 2,5
tūkst. kv. m ploto – terasoms.
Savanorių prospekte iškilsiančiame komplekse, kurio statybas planuojama užbaigti 2016 metų balandį, gyvens virš
70 šeimų. Pirmuose trijuose aukštuose įsikurs biurai, restoranas, kavinės, parduotuvės, šeimos klinika, grožio salonas
ir sveikatingumo centras. Trečiame aukšte – atvira erdvė.

KLAIPĖDA

ĮKLIUVO DAR VIENA KVAIŠALUS PLATINUSI
GAUJA
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (toliau - VPK KPONTV)
ir Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo skyriaus pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą dėl organizuotos nusikalstamos grupuotės (toliau - ONG) narių įvykdytų nusikaltimų bei baudžiamąją
bylą perdavė teismui.
Įtariama, kad ONG nariai labai dideliais kiekiais neteisėtai disponavo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Norvegijos Karalystėje labai
dideliais kiekiais platino kvaišalus bei anabolinius steroidus. Šiuos nusikaltimus įtariamieji vykdė organizuotoje grupėje.
Įtariamieji įtraukdavo į nusikalstamą veiklą su ONG susijusius Lietuvoje ir Norvegijoje gyvenančius asmenis,
kontroliuojamus ūkio subjektus bei jų transporto priemones.

KLAIPĖDIEČIAI KVIEČIAMI IŠKYLAUTI KARTU
SU SAVO KAIMYNAIS
Trečiadienį, gegužės 27 d., klaipėdiečiai kartu su visos Europos gyventojais
raginami pakviesti savo kaimynus į bendrą iškylą daugiabučio kieme, gretimais esančiame skvere, parke ar aikštėje. Taip miestiečiai kviečiami paminėti
tarptautinę Kaimynų dieną bei artimiau susipažinti galbūt iki šiol tik iš matymo
pažinotais savo kaimynais.
Kaimynų dienos Klaipėdoje globėjo uostamiesčio mero Vytauto Grubliausko
teigimu, ši iniciatyva yra itin artima Klaipėdai, miestui, kuris visada garsėjo
savo nuoširdžiais ir laisvai bendraujančiais gyventojais.

ŠIAULIAI

SAVIVALDYBĖS VADOVAI SUSITIKO SU GARBĖS
KONSULE JAV
Šiaulių mero pavaduotojai Stasys Tumėnas ir Domas Griškevičius susitiko
su mieste viešinčia Lietuvos garbės konsule Jungtinėse Amerikos Valstijose
Ingrida Bublys ir jos vyru Romu Bubliu. Susitikime su žinomais išeivijos
lietuviais dalyvavo ir Savivaldybės administracijos vadovai.
Klyvlende šiuo metu gyvenanti Ingrida Bublys prisipažino besistengianti
kuo dažniau aplankyti gimtąjį miestą – Šiaulius.
Šiaulių savivaldybės atstovai svečiams pristatė Laisvosios ekonominės
zonos ir Viešojo logistikos centro projektus, aptarė verslo situaciją mieste bei
Šiaulių oro uosto veiklą.

PLUNGĖ

NAUJOMIS PAVASARIO SPALVOMIS SUSPINDĘ
MYKOLO OGINSKIO RŪMAI
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Plungės rajono savivaldybės lėšų finansuojamas projektas „Plungės M.
Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms“ leido atlikti ne tik parko centrinės dalies rekonstrukcijos
darbus, bet ir atrestauruoti rūmų fasadą, atkurti centrinės rūmų dalies interjerą.
Kad šis svarbus architektūrinis paveldo objektas tiktų šiuolaikiniams muziejaus poreikiams ir vėl taptų turistų bei
Plungės visuomenės traukos centru, nuo 2007 metų investuota beveik 5,8 mln. eurų.
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Saudo Arabija paskelbė apie galimą
naftos atsisakymą
Saudo Arabija XXI a. viduryje galės atsisakyti naftos
ir susitelks išskirtinai į vėjo
ir Saulės energiją. Apie tai
penktadienį, gegužės 22 d.
rašo Financial Times, pateikdama Saudo Arabijos
naftos ministro Ali al-Naimi
žodžius.
„Saudo Arabijoje suprantame, kad kada nors, galiausiai mums nereikės iškastinio kuro. Nežinau,
kada tai gali nutikti, 2040 m, 2050 m. ar vėliau“, – sakė Ali al-Naimi
konferencijoje Paryžiuje.
Karalystė, jo žodžiais tariant, rengiasi susitelkti į Saulės ir vėjo energiją.
Artimiausiais metais šalis gali pradėti eksportuoti elektrą vietoje naftos.

D. Britanijos parlamentas svarstys
referendumo įstatymo projektą
Didžiosios Britanijos parlamentas svarstys įstatymo projektą, numatantį
surengti referendumą dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Vyriausybės
projekte rašoma, kad rinkėjų per referendumą bus klausiama, ar šalis
turėtų likti Bendrijoje.
Premjeras Davidas Cameronas tikisi, kad įstatymui parlamentas pritars
be didesnių kliūčių ir neatmeta, kad referendumas galėtų būti surengtas
jau kitais metais, o ne 2017 m., kaip planuota iki šiol.
Jei referendumas vyktų šiandien, britai tikriausiai balsuotų už pasilikimą Europos Sąjungoje – vos prieš porą mėnesių surengtoje apklausoje,
Didžiosios Britanijos ateitį Europoje matė 45 procentai apklaustųjų.
Euroskeptikų – 35 procentai.
Tačiau šalies premjeras D. Cameronas nori išsiderėti palankesnės sąlygas Didžiajai Britanijai ir parodyti euroskeptikams, kad Europos Sąjungą
įmanoma reformuoti.

Svilina 45 laipsnių karštis, aukų
skaičius perkopė 1,1 tūkst.
Jau per 1,1 tūkst. žmonių mirė dėl Indiją apėmusios didelės kaitros
bangos, trečiadienį pranešė pareigūnai, o meteorologai perspėjo, kad
svilinantis karštis dar neatlėgs.
Blogiausia padėtis buvo Indijos pietuose, kur sausų ir karštų aukomis
tapo daug statybininkų, senyvo amžiaus žmonių ir benamių, negalinčių
pasinaudoti pareigūnų patarimu neišeiti iš patalpų.
Delyje nuo karščio lydėsi kelių asfaltas, o meteorologai paskelbė, kad
temperatūra išliks aukšta ir ateinančią savaitę, pranašaudami dar didesnius
rūpesčius tūkstančiams žmonių, gyvenančių sostinės gatvėse ir neturinčių
kur pasislėpti nuo negailestingos saulės.
Labiausiai nukentėjusioje pietinėje Andhra Pradešo valstijoje nuo gegužės 18 dienos kaitros banga nusinešė beveik 900 žmonių gyvybių. Vietos
vyriausybė paragino įkurti geriamojo vandens dalijimo punktus.

Naujasis Lenkijos prezidentas: kas
jis?
Andrzejus Duda, 43
metų konservatyvių
pažiūrų teisininkas,
sekmadienį laimėjęs
įtemptą Lenkijos prezidento rinkimų kovą,
yra glaudžiai susijęs
su įtakingaisiais dvyniais Kaczynskiais.
A.Duda tapo geriau
žinomas visuomenei tik po to, kai Lecho brolis dvynys Jaroslawas Kaczynskis - buvęs vyriausybės vadovas ir dabartinis konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) lyderis - paskelbė jį kandidatu į prezidentus.
Pietiniame Krokuvos mieste 1972 metais gimęs A.Duda dainavo berniukų
chore ir buvo harceras, kaip Lenkijoje vadinami skautai. Vėliau jis Jogailos
universitete, kuris yra seniausia mokslo institucija Lenkijoje, įgijo baigė
teisės studijas ir įgijo daktaro laipsnį.
Kai PiS 2005 metais atėjo į valdžią, A.Duda buvo paskirtas teisingumo
viceministru. Iš teisingumo viceministro pareigų A.Duda pasitraukė
2008-aisiais, kad taptų L.Kaczynskio patarėju. 2011 metais jis buvo išrinktas į Seimą, o pernai - į Europos Parlamentą.

Rusija demonstruoja raumenis
Rusijos karinės pajėgos pradėjo didelio masto karinių oro pajėgų pratybas,
kuriose dalyvauja apie 250 karinių lėktuvų ir 12 tūkst. karių, skelbia BBC.
Rusijos gynybos ministerijos teigimu, keturias dienas truksiančios pratybos skirtos patikrinti karinių oro pajėgų pasirengimą veiksmams.
Skelbiama, kad Rusijos kariniai manevrai prasidėjo tą pačią dieną kaip
ir NATO bei Aljanso sąjungininkų pratybos Arkties regione.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Lavašo suktinukai. 8 įdarai
Išvyniokite lavašą (ploną), sudėkite įdarą ir
suvyniokite į ritinį. Palikite 30 minučių pastovėti. Supjaustykite norimo storio riekelėmis,
sudėkite į lėkštę ir papuoškite žalumynais.
Įdarai:
1. Susmulkinti vieną pakuotę krabų lazdelių. Pridėti smulkiai pjaustytų petražolių
ir krapų, smulkiai sukapoto česnako ir majonezo pagal skonį. Įdaras neturi būti skystas. Įdėti tarkuoto lydyto sūrio ir
viską išmaišyti.
2. 200 g varškės sumaišyti su česnaku, smulkintais krapais. Įdėti majonezo
ir išmaišyti.
3. Šakute sutrinti žuvies konservus (1 dėžutės). Įdėti 100 g tarkuoto sūrio,
krapų ir majonezo.
4. Smulkiai supjaustyti 300 g silkės filė. Pridėti smulkiai pjaustyto česnako,
krapų, smulkiai pjaustytus 2 virtus kiaušinius, 2 virtas ir tarkuotas morkas.
Įdėti majonezo ir viską išmaišyti.
5. 200 g kumpio sutarkuoti stambia tarka, pridėti 100 g tarkuoto sūrio,
česnako, krapų ir majonezo pagal skonį.
6. 3 raugintus agurkus sutarkuoti stambia tarka, smulkiai supjaustyti 300 g
virtos vištienos, 1 papriką ir smulkiai pjaustytą 1 svogūną. Viską išmaišyti,
pridėti 2 smulkiai pjaustytus pomidorus, majonezo ir išmaišyti.
7. 100 g tarkuoto sūrio sumaišyti su 200 g pakepinto mėsos faršo, smulkintu česanku, 1 konservuotų baltųjų pupelių indeliu, smulkinta paprika, idėti
majonezo ir išmaišyti.
8. Sutarkuoti 1 šviežią agurką ir 1 šviežią morką, supjaustyti 2 pomidorus, 2
virtus kiaušinius, susmulkinti česnaką, sutraiškyti graikiškų riešutų, susmulkinti petražolės, krapų, įdėti majonezo ir išmaišyti.
Info: Moteris.lt

MITYBA

Žaliavalgiai nesiliauja stebinti:
numetė dešimtis kilogramų,
nebereikia kremų ir dezodorantų
Be viryklių ir orkaičių maistą
gaminančių žaliavalgių valgiaraštis gausus – jame sriubos,
kotletai, sausainiai, kokteiliai
ir net tortai.
Sodriai sužaliavusios pievos
atvėrė turtingus aruodus. Pats
laikas rinkti garšvų, kiaulpienių, dobilų, dilgėlių, balandų,
gysločių ir kitų augalų lapus.
Juos galima ragauti ką tik nuskintus, iš jų gaminti įvairius patiekalus ar kaupti
atsargas žiemai.
Tiesa, šis pasirinkimas ne kiekvienam. Tiktai kitokios nei įprasta mitybos
šalininkai – žaliavalgiai ir sveikuoliai – jau kuris laikas semia gamtos dovanojamas gėrybes. Jie savo stalui produktų dažniausiai ieško ne parduotuvėse, o daržuose ir pievose. „Žalias ir gyvas“, – taip savo maistą apibūdina
žaliavalgiai.
Dabar jau daug kas žino, kad žaliavalgystė – tai toks mitybos būdas, kai
valgomas tik termiškai neapdorotas, nevirtas ir nekeptas, maistas. Daržovės,
žalumynai, vaisiai, grūdai, sėklos tokiems žmonėms atstoja mėsos, žuvies,
pieno, miltų patiekalus, kiaušinius. Žaliavalgiai maldami, džiovindami, spausdami, raugindami ir kitaip apdorodami pasirinktus produktus iš jų prigamina
skaniausių kokteilių, sriubų, duonelių, kotletų ir net tortų.
Siūlomi receptai
Pusryčių kokteiliui reikia: dviejų bananų, šimto gramų juodųjų serbentų,
aštuonių lapelių šviežių bazilikų, 600 ml vandens, keturių mirkytų datulių
arba valgomojo šaukšto medaus. Viską suplakti smulkintuvu.
Pietums tiks pomidorų sriuba. Reikia: 3 pomidorų, 1 nedidelio agurko, pusės raudonos paprikos, 1 aitriosios paprikos, 2 šakelių baziliko ir petražolių,
pusės skiltelės česnako, Himalajų druskos, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus. Viską
sudėti į trintuvą ir gerai sutrinti. Lėtai trinant po truputį pilti alyvuogių aliejų.

APLINK LIETUVĄ

Išsamūs patarimai, jei norite
užsiauginti persikų ir nektarinų
Lietuvoje pradėtos auginti persikų ir nektarinų veislės, kurios
pakenčia didesnius temperatūros
svyravimus žiemą.
Anot UAB „Žagarės sodai“
medelyno direktoriaus Artūro
Rozenbergo, persikai – šviesiamėgiai ir šilumamėgiai augalai. Juos geriausia auginti šiltoje užuovėjoje
– pietinėje, pietvakarinėje kiemo pusėje, prie pastatų, tvorų, sode tarp
aukštesnių medžių. Geriausia sodinti į lengvo priemolio arba priesmėlio
derlingą, purią, laidžią vandeniui dirvą, kurios pH 6,5-8,0.
Sodinimas. Persikus geriausia sodinti anksti pavasarį, balandžio mėnesį,
dar neprasidėjus vegetacijai. Išaugintus sodinukus konteineriuose galima
sodinti įvairiu laiku. Duobė kasama šiek tiek didesnė už vaismedžio šaknyną, jeigu reikia dirvą galima pagerinti kompostu, svarbu ir pakankamas
duobės gylis. Pasodinus pririšama prie įbesto kuolo, paliejama, pomedis
mulčiuojama sausa žeme ar kitu mulčiu.

SUNKUMAI VERSLO PRADŽIOJE, TAČIAU VISI
JIE IŠSPRENDŽIAMI
„Kregždutės“ – Sandra Sperauskienė (29 m.) ir didysis jos įkvėpėjas – trimetis sūnus, kurį augindama
ir apsisprendė – vien mamos rūpesčių negana. Kad dienos nebūtų
tik baltos, juodos ir pilkos, moteris
pradėjo modeliuoti ir siūti sau sukneles. Pelniusi draugių pagyrimus,
po kurio laiko jų buvo paskatinta
imtis ir savarankiškos veiklos.
Prieš verslo idėją – tiesiog idėja
Pašnekovė tikina, kad specialiai
verslo idėjos nekūrė. „Idėja gimė
visai paprastai, net neįsivaizduojant, kad tai verslo idėja. Tiesiog
auginant sūnų vis norėjosi laiko sau.
Kaip vienos mamos užmigus mažiesiems skaito knygas, kitos mezga, taip aš kūriau savo kolekcijas.
Kūriau jas sau.“ Modeliuodama sukneles S. Sperauskienė norėjo, kad
jos tiktų jaunos mamos gyvenimo
būdui – būtų patogios, praktiškos,
turėtų kišenes, gobtuvus. Dienas
planuoja valandų tikslumu
Po vadybos bakalauro Vilniaus
universitete ir rinkodaros magistro
studijų Vilniaus universiteto Kauno
filiale jurbarkietė S. Sperauskienė
apsistojo Kaune ir dirbo reklamos
agentūroje. Dabar ji, be mamos
rūpesčių, yra panirusi į savo naująją
veiklą ir sako, kad būna dienų, kai
su naująja veikla susijusius susitikimus planuoja kas pusvalandį. Kol
kas sukasi viena: modeliuoja, gamina lekalus, ieško audinių, pateikia
užsakymus dviem nuolatinėms
siuvėjoms, o pagausėjus darbų –
dar ir siuvyklėlei Kaune. Suknelės
kol kas parduodamos tiesiogiai bei
keliuose butikuose Kaune, Klaipėdoje ir Kretingoje. S. Sperauskienė
sakosi labai atsakingai žiūrinti į
savo gaminius ir, prieš išleisdama
juos į dienos šviesą, pati kiekvieną
modelį išbando: dėvi, skalbia, lygina, įsitikina audinio patvarumu,
gaminio patogumu ir tik tuomet
užsako didesnį kiekį.
Kaina, už kurią pirktų pati

Viena suknelė, apskaičiavus audinio, darbų, pristatymo išlaidas ir
uždėjus nedidelį antkainį, kainuoja
60 eurų. Vien naujo modelio suknelės lekalas atsieina 150 eurų. „Parduotuvėje, prisidėjus papildomoms
išlaidoms, suknelės tikriausiai
kainuotų dar daugiau. Neturėjau
tikslo užkelti kainą, skaičiavau
tokią, kurią pati sutikčiau mokėti“,
– tikina kūrybinga moteris.
Kiek suknelių nuperkama per
mėnesį, pašnekovė negalėtų tiksliai
pasakyti. „Skaičius nuolatos kinta.
Būna, kad per savaitę nuperka 10–
15, o būna, kad 20 per vieną dieną.
Taip nutiko tuomet, kai internete
paskelbėme 20 proc. nuolaidą“,
– didžiausio dėmesio sulaukusią
akciją prisimena S. Sperauskienė.
„Visas savo kolekcijas stengiuosi
pristatyti nestandartiškai – per
įvairius renginukus. Mūsų pavasario–vasaros naujiena – suknutės
iš lino jau turi savo temą „Lino ir
uogų istorija“. Jau turime avietinę
„Linę“, mėlynių „Kamilą“, vyšninę „Austę“, juodųjų serbentų
„Liepą“... Visos suknutės turi savo
vardus“, – pasakoja ji. Iš viso šiuo
metu sukurta per 30 suknelių modelių iš trikotažo ir lino.
Idėja atsipirko
S. Sperauskienė tikina, kad jai šios

veiklos svarbiausias tikslas buvo
pabėgimas nuo kasdienybės ir tai
visiškai išsipildė. Idėjai įgyvendinti
skirtas brangus laikas ir geros emocijos davė pageidaujamą grąžą, o
finansinių reikalų moteris nepabrėžia. Atskleidžia tik tiek, kad pačiai
pradžiai išleido maždaug 1,5 tūkst.
eurų. Tiek tikrai neužteko, kaskart
reikia investuoti dar. Norisi naujų
audinių, mintyse planai jau rudenį
pristatyti vaikiškų drabužių kolekciją berniukams, taip pat patogių
laisvalaikio rankinių. Sunkiausia
išlaikyti pusiausvyrą
„Darbo labai daug, rasti laiko visiems ir viskam, gebėti jį tinkamai
paskirstyti nėra lengva“, –prisipažįsta S. Sperauskienė. Kol kas jai
tai sekasi. Vyro parama taip pat
apčiuopiama – jis sukūrė ir prižiūri
„Facebook“ paskyrą, šiuo metu
kuria būsimą e. parduotuvę.
S. Sperauskienė ir kitiems norėtų
palinkėti: „Jei tik turite svajonę, jos
jokiu būdu nepaleiskite, stenkitės
dėl jos, nes norams ir svajonėms
lemta išsipildyti! Nėra geresnio
laiko kaip dabar daryti tai, kas patinka, kas teikia daug džiaugsmo.
Darykite iš širdies ir likite paprasti
su nepaprastais kūriniais.“
Pagal Loretos Lileikienės str. ,
šaltinis: Bznstart.lt

NAUDINGA ŽINOTI

MOKSLININKŲ PERSPĖJIMAS DĖL MOBILIŲJŲ
TELEFONŲ: KIŠENĖSE JIEMS NE VIETA
Mokslininkams vis dažniau pasisakant apie mobiliųjų telefonų keliamą pavojų (ypač vaikams), JAV
įstatymų leidėjai ketina priimti
įstatymą, įpareigojantį pardavėjus
įspėti pirkėjus apie potencialų mobiliųjų įrenginių laikymo arti kūno
pavojų, praneša „The Guardian“.
Berklio miesto, esančio JAV
Kalifornijos valstijoje įstatymų
leidėjai šią savaitę balsavo už
įstatymą, įpareigojantį mobiliųjų
telefonų platintojus suteikti klientams informaciją apie potencialų
pavojų sveikatai, kai įrenginys
laikomas per arti kūno. Jei įstatymas bus priimtas ir įsigalios nuo
liepos mėnesio, šis progresyvus
Kalifornijos miestas taps pirmuoju
Amerikoje, kuriame galios įspėjimas dėl belaidžio ryšio keliamo
pavojaus sveikatai.
„Tai žinoti labai svarbu, – pareiškė Berklio meras Tomas Batesas,
balsavęs už šią priemonę. – Tai
tiesiog įspėjimas.“
Balandžio mėnesį atliktoje Berklio gyventojų apklausoje paaiškėjo, kad 74 proc. respondentų
mobiliuosius telefonus nešiojasi
kišenėje – tai laikoma artimu kontaktu su oda. 66 proc. respondentų
nežinojo, kad mobiliųjų telefonų
pardavėjai rekomenduoja įrenginį

laikyti toliau nuo kūno arba naudoti su laisvų rankų įranga.
Berklio įsaku bus reikalaujama,
kad platintojai saugumo informaciją skelbtų viešai ir pirkėjams, kurie
įsigyja ar išsinuomoja telefoną,
duotų atskirą lapelį su informacija.
„Saugumo sumetimais Federalinė vyriausybė reikalauja, kad
mobilieji telefonai atitiktų radijo
dažnių (RD) poveikio gaires,
– rašoma jame. – Jei nešiojate
ar naudojate telefoną įsikišę jį į
kelnių ar marškinių kišenę arba
užkištą už liemenėlės, kai telefonas
įjungtas ir prijungtas prie belaidžio
tinklo, RD spinduliuotės poveikis
jums ko gero viršija federalinėse
gairėse numatytą ribą. Vaikams
ši potenciali rizika yra didesnė.
Daugiau informacijos apie tai,
kaip saugiai naudoti savo telefoną,
rasite nuorodose savo telefone arba
naudojimo instrukcijoje.“
Berklis ėmėsi veiksmų tą pačią
savaitę, kaip ir Emfscientist.org –
190-ies mokslininkų grupė iš 39
šalių, paskelbusi atvirą laišką apie
potencialius elektromagnetinių
laukų ir belaidžių technologijų pavojus ir paraginusi Jungtinių Tautų
Organizaciją ir Pasaulio Sveikatos
Organizaciją atlikti nešališką šios
srities tyrimą.

„Nemažai naujausių mokslinių
publikacijų parodo, kad gyvus
organizmus veikia daug silpnesnis elektromagnetinis laukas, nei
nurodyta daugumoje tarptautinių
ir nacionalinių gairių, – rašoma
laiške. – Nepageidaujamas poveikis gali sukelti vėžį, ląstelių stresą,
genetinius pakitimus, išaugusį
kenksmingų laisvųjų radikalų kiekį, struktūrinius ir funkcinius reproduktyvinės sistemos pakitimus,
gebėjimo mokytis ir atminties sutrikimus, neurologinius sutrikimus,
neigiamą poveikį bendrai žmogaus
savijautai.“
Didžiausia rizika gresia vaikams
ir nėščioms moterims, teigia Kalifornijos universiteto Berklyje
Šeimos ir visuomenės sveikatos
centro direktorius dr. Joelis Moskowitzas. Dr. J. Moskowitzas pasirašė laišką dėl elektromagnetinio
lauko poveikio ir padėjo sudaryti
Berklio įstatymą.
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„ Š K O D A “ PA R O D Ė N A U J Ą J Į „ S U P E R B “ Bioninės technologijos – vis arčiau
kūno
UNIVERSALĄ
Čekijos automobilių gamintojas „Škoda“ atskleidė, kaip atrodys
naujasis „Superb Combi“. Iki šiol kompanija buvo parodžiusi tik
šio modelio hečbeko versiją.
„Superb“ universalas rinkose pasirodys rugsėjo mėnesį. „Combi“ versija išlaikė esminius naujojo „Superb“ dizaino akcentus, o
svarbiausiu pokyčiu bus dar didesnės talpos bagažinė. Hečbeko
versijoje ji ir taip didelė – 625 litrų talpos, tačiau universalas
sutalpins dar daugiau – net 660 litrų, o nulenkus galines sėdynes
erdvė išaugs iki 1950 litrų.

Į I Š S K I RT I N I Ų A U TO M O B I L I Ų R E N G I N Į
KLAIPĖDOJE UŽSIREGISTRAVO 200 DALYVIŲ
Pirmą kartą Klaipėdoje organizuojamo renginio „Memel motor fest ‚15 “ pasiruošimo darbai jau įsibėgėjo.
Gegužės 30 dieną, 15 valandą, šalia Klaipėdos vasaros
estrados susirinkę automanai iš visos Lietuvos atidarys
vasaros sezoną ir džiugins miesto gyventojų akis savo
išskirtiniais automobiliais.
Renginio metu visi automobiliai pretenduos į 10 nominacijų: Mis Amerika, Mis Vokietija, Mis Europa, Mis
TSRS, Mis JDM, Mis Interjeras, Mis Variklio skyrius,
Mis Klasika, Mis SportCar‘as, Mis 4×4.
Organizatoriai jau sulaukė beveik 200 dalyvių paraiškų.
Visus, norinčius dalyvauti renginyje su savo technika
arba prekiauti auto/moto dalimis, prašoma registruotis
portale start1.lt.

„RENAULT“ PRISTATYS NAUJĄ SPORTINĮ MODELĮ

„RENAULT“ SIŪLYS AUTOMOBILĮ UŽ 5 TŪKST.
EURŲ
„Renault“ paskelbė informaciją apie naują, tarptautinėms rinkoms skirtą modelį „Kwid“. Tai bus pigus ir besivystančioms
rinkoms skirtas automobilis.
Gamintojų teigimu, šis nedidelių gabaritų automobilis pasižymi
SUV automobiliui būdingu stiliumi ir konstrukcija, taip pat turi
erdvų saloną. „Kwid“ bus 3,68 metrų ilgio ir 1,58 metrų pločio,
o prošvaisa – 18 cm.
Bene įdomiausia informacija apie naująjį „Kwid“ – itin patraukli jo kaina. Skelbiama, kad skirtingose rinkose jo kaina sieks
4,2– 5,6 tūkst. eurų, jis bus parduodamas antroje šių metų pusėje.
Pirmiausia jis debiutuos Indijos rinkoje.

Info: Delfi.lt

TEMA

LIETUVOS KELIŲ BŪKLĖ – KRITINĖ
kad kaimynai lenkai ir estai nepalyginamai daugiau dėmesio skiria
kelių kokybei“, – teigia asociacijos
„Linava“ viceprezidentas, keleivinio transporto tarybos pirmininkas
Rimantas Martinavičius.
Asociacija „Linava“, atsižvelgdama į vežėjų nusiskundimus ir
gavusi duomenų apie atskiras kelių
atkarpas, išsiuntė raštą Lietuvos
automobilių kelių direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos. Keleivių
vežėjų teigimu, prasti keliai gadina autobusus ir atneša didžiulių
nuostolių. Dėl kelio paviršiaus,
padengto skalda, tenka dažnai keisti
nemenkus pinigus kainuojančius
autobusų stiklus, o duobės keliuose laužo techniką. Neasfaltuoti
keliai dulkėse skandina aplinkines
gyvenvietes, o autobusų viduje
keleiviams taip pat tenka kvėpuoti
oru su dulkių dalelėmis.
„Yra rajonų, kuriuose neasfaltuotos atkarpos siekia maždaug 20
kilometrų. Tokį atstumą pirmyn ir

Nauja Saulės jėgainių era: juodojo
silicio fotovoltiniai elementai
Panašu, pradžiuginti bus ir
paniurėliai, sakantys, kad Lietuvoje elektros fotoelementais gaminti neverta, nes mažai
saulėtų dienų. Europos tyrėjų
komanda ką tik paskelbė pasiekusi naują rekordą, sukurdami
silicinius elementu, galinčius
paversti 22,1% Saulės šviesos
elektra – beveik 4% daugiau,
nei ankstesnis rekordas. Nors tai
nepalyginama su tradicinių silicinių elementų 40 % efektyvumu, tai rodo,
kad juodojo silicio Saulės elementai dabar yra tikri rinkos dalyviai, galintys
padėti smarkiai sumažinti Saulės energijos kainą ateityje.

Mažasis genijus: 11-metis gavo jau
trečią universiteto diplomą

„Renault“ kompanija birželio mėnesį per Le Mano 24 valandų lenktynes Prancūzijoje turėtų pristatyti savo naują sportinį
automobilį, kuris taps „Audi TT“ ir „Porsche Boxster“ modelių
konkurentu. „Renault“ atgaivina prieš du dešimtmečius numarintą automobilių markę „Alpine“ ir būtent po šios markės
vėliava bus parduodamas naujasis modelis.
Į šio automobilio kūrimą „Renault“ investavo 600 milijonų
eurų. Naujas sportinis automobilis turės variklį, kuris sieks apie
250 – 300 AG ir kainuos apie 30 – 35 000 eurų. Jis bus šiek tiek
pigesnis už minėtus konkurentus.

Asociacijos „Linava“ nariai – keleivinio transporto vežėjai – skambina pavojaus varpais: šalies kelių
būklė pasiekė kritinį tašką. Ypač
apleisti rajonai, kuriuose esantys
duobėti ir neprižiūrėti vieškeliai ne
tik smarkiai kenkia transporto priemonėms, bet ir sukelia diskomfortą
keleiviams – tokiu būdu smunka
bendra keleivinio transporto paslaugų kokybė.
„Tai, kad egzistuoja ši problema,
visiems jau seniai žinoma, tik
galbūt kalbama per tyliai. Kelių
kokybės klausimu trūksta vieningos
strategijos – Lietuvos kelių tinklas
pasenęs, nepakankamai remontuojamas. Į vieškelius nežiūrima
kaip į pirmaeilės svarbos dalyką,
todėl jie neasfaltuojami. O juk nuo
to kenčia ne tik keleivių vežėjai,
bet ir patys keleiviai. Nors buvo
planuota, kad per penkerius metus
situacija žymiai pagerės, tačiau
dabar šių kalbų nebesigirdi. Jeigu
apsidairytume aplink, pamatytume,

Kai naujieji lęšiai pasirodys rinkoje, net akyse pašviesės. Išrastos
kanadiečio optiko, Ocumetics Bionic Lens žada pagerinti regėjimą
tris kartus, lyginant su standartiniu.
Bioninės technologijos – vis
arčiau kūno. Šį sykį taip arti, kad nereikia baimintis po lęšiuku įsitaisyti
galinčių parazitų, o rega pagerėja 3 kartus.
Tai nėra lęšiai, kuriuos galima paprasčiausiai įsidėti ir išsiimti – Gareth‘o
Webbo lęšai į akį įterpiami beskausme procedūra, trunkančia trumpiau,
nei 10 minučių. Šie lęšiai ilgainiui nesidrumsčia, tad nekils kataraktos ar
prastėjančios regos problemų, kad ir kiek ilgai gyventumėte.

11-metis Tanishqas Abrahamas jau turi
tris aukštojo mokslo diplomus, o dabar
taikosi į Nobelio prizą. Ir, patikėkite, tai
ne visos jo ambicijos! Pats vaikas sako
tikintis, kad vieną dieną taps Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentu.
Tiesa, mažylis supranta, kad greitu metu
prezidentu visgi tapti negalės, todėl dabar susikoncentravo į kitą tikslą. Vaikas
siekia tapti medicinos mokslų daktaru.
Šiuo metu jo turimi bakalauro diplomai
yra matematikos, fizikos ir užsienio kalbų. Negana to, berniukas kartkartėmis
rašo straipsnius į NASA leidžiamą blogą
apie fundamentaliuosius fizikos dėsnius.

Mekoje statomas didžiausias
planetos viešbutis
Meka – šventasis musulmonų miestas, milijonus turistų traukiantis jau
daugelį šimtmečių. Tačiau
panašu, kad 2017-aisiais
Meka gali virsti Las Vegasu. Mat šiame Saudo
Arabijos mieste statomas
didžiausias planetoje viešbutis. Jo vertė – 2,3 mlrd.
svarų. Gigantą planuojama atidaryti jau 2017-aisiais. Jame bus 10 tūkst.
kambarių, 70 restoranų, prekybos centras, autobusų stotis, pokylių salė.
Beje, penki pastato aukštai bus skirti Saudo Arabijos karališkajai šeimai.

Šeši gyvūnai, (beveik) atskleidę
nemirtingumo paslaptį
atgal tas pats autobusas per dieną
nuvažiuoja ne sykį, taigi neigiamas poveikis technikai netrunka
pasireikšti. O juk net čia pat,
Lietuvoje turime gražių pavyzdžių, kaip galima būtų išspręsti
problemą – pvz., asfaltu sutvirtinti
paviršiaus sluoksnį, pritaikyti skirtingas technologijas įvairioms kelių
atkarpoms. Būdų, kaip ekonomiškai pagerinti infrastruktūrą, tikrai
įmanoma rasti – reikia vieningos
pozicijos ir sprendimo“, – įsitikinęs
R. Martinavičius.

Medicina tobulėja, o mokslininkai kartkartėmis vis prabyla
apie galimybę gyventi na bent
jau 150 metų.
Žinoma, nemirtingumu to
nepavadinsi – veikiau tai yra
„ekstremalus ilgaamžiškumas“.
Bet jo pagrindas yra „biologinis
nemirtingumas“ – sulėtintas senėjimas ląsteliniame lygmenyje
arba ilgą laiką stabili ląstelinė veikla, kartais net viso ląstelės gyvybinio
ciklo eigoje. Ir yra bent keletas gyvūnų rūšių, kurios, panašu, pasižymi
tokiu biologiniu nemirtingumu, tai: 1. Omarai. 2. Plokščiosios kirmėlės. 3.
Lėtūnai. 4. Medūzos. 5. Vėžliai. 6. Hidros.

Info: Technologijos.lt

Šaltinis: Delfi.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Dþeronimas 2.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:45 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:50 Ðerloko Holmso
nuotykiai.
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui.
16:00 Þinios.
16:10 Saugokime jaunas
gyvybes keliuose. (k.)
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:30 Aðtuntøjø Lietuvos
kino apdovanojimø
„Sidabrinë gervë”
iðkilminga ceremonija.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:00 Festivalis „Benai,
plaukiam á Nidà 2015“.
23:30 Viki, Kristina,
Barselona.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
09:45 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. Laida
evangelikams. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Agata Kristi.
17:00 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
20:30 Dabar pasaulyje.
21:00 Respublikinë
moksleiviø dainø
ðventë.
23:30 Panorama. (k.)
23:52 Sportas. (k.)
23:57 Orai. (k.)
00:00 „XX amþiaus
klasika“.
01:40 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 2.
23:15 Po raudona Afrikos
saule.
01:25 Vieðbutis "Grand
Hotel".
03:15 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 Mauglis. Rakða.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Srovës nublokðti.
11:40 Þiedø valdovas.
Karaliaus sugráþimas.
15:45 Ponas Bynas.
16:20 Èiauðkutë.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Eisas Ventura 3.
Jaunasis gyvûnëliø
detektyvas.
20:50 Piko valanda 3.
22:35 Katastrofiðkai
nesëkmingas filmas.
00:20 Blyksnis.
02:10 Programos pabaiga.
02:15 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 Apsaugoti
princesæ.
13:20 Gyvenimo bangos.
16:20 Ekstrasensai
detektyvai.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Grûdintas plienas.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
21:40 Blicas.
23:30 Bruklino
geriausieji.
02:05 Baltoji grafienë.
04:35 Programos pabaiga.

07:10 Amerikos talentai.
08:05 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Savaitës kriminalai.
11:00 Europos mëgëjø
galiûnø èempionatas.
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
Klastotë.
23:30 Nakvynës namai 2.
00:45 Gyvi numirëliai.
01:40 Prokurorø
patikrinimas.
02:45 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 Daug vargo dël
pinigø.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 24 valandos.
23:00 Metø ávykis.
01:00 Taikinys #1.
03:45 Programos pabaiga.

05:30 „Genijai ið
prigimties“.
06:00 Ðeima - jëga! 2.
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“.
13:50 „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 V/H/S.
02:00 „Kruvina þinutë“.
03:30 V/H/S.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 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 Europos irklavimo
èempionatas.
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Finalas.
Vilniaus „Lietuvos rytas“
– Kauno „Þalgiris“.
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
18:30 Gyvenimas. (k.)
19:30 Pasaulio panorama.
21:00 Giminës po 20 metø.
21:50 Ðuniui po uodega.
23:25 Þagarës vyðniø
festivalis 2014.
00:20 Auksinis protas. (k.)
01:30 Aðtuntøjø Lietuvos
kino apdovanojimø
„Sidabrinë gervë”
iðkilminga ceremonija.
(k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Duokim garo!
09:30 Ðilko kelias.
10:15 Pasaulio vyrø regbio
septynetø taurës
geriausios rungtynës.
10:50 Teatras. Aut.
Margarita Alper. (k.)
11:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio
mintys.
14:30 Dþiuzepë Verdis.
Opera „Aida“.
17:00 Lietuviø kinas
trumpai. Liza, namo!
(k.)
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 ...formatas. (k.)
19:00 Skamba skamba
kankliai 2015.
21:30 Kultûros savanoriai.
(k.)
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:05 Ðlageriø festivalis
„Palanga 2003“."
01:55 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?
19:45 Magai.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
22:50 Gráþimas namo.
01:15 Atpildas.
03:00 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Pinkis, Elmira ir
Makaulë.
06:55 Mano draugë
beþdþionëlë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda.
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
Kylanèios þvaigþdës.
11:50 Ásimylëti per dvi
savaites.
13:55 PREMJERA Nakties
þirgas.
15:45 Vedæs ir turi vaikø.
16:20 Èiauðkutë.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Teleloto.
20:00 AUKSINIS
SEKMADIENIO KINAS
Prieð pakratant kojas.
21:55 Nepalauþiama
dràsa.
00:20 Ouðeno tryliktukas.
02:40 Programos pabaiga.
02:45 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 Osis ir Tedas.
13:20 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 Mes nusipirkome
zoologijos sodà.
22:05 Belaisvë.
00:25 Þaidimø draugas.
02:25 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.

02:15 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 Dþeimio ðventinis
stalas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Ið peties.
16:15 Gyvenimas ið
naujo.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 Graþuolë ir pabaisa.
21:00 Klyvlendo ðou.
21:30 Klyvlendo ðou.
22:00 24 valandos.
23:00 Vikingai.
00:00 Dingæs be þinios.
00:55 Dþo.
01:45 Pelikanas 1.
02:40 Hubertas ir
Staleris.
03:30 Programos pabaiga.

05:10 „Daktaras Monro“.
05:55 „24/7“.
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 „REC 3. Vestuviø
koðmaras“.
01:15 „24/7“.
02:00 „Daktaras Monro“.
02:45 „REC 3. Vestuviø
koðmaras “.
04:05 Viskas. Aiðku.
Analitinë laida.

05:35 Mokslo ekspresas.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Pasaulio dokumentika.
12:00 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)
13:00 Pasaulio panorama.
(k.)
13:30 Savaitë. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 3.
18:15 Ðiandien.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas.
Rungtynës dël 3 vietos.
Utenos „Juventus“ –
Klaipëdos „Neptûnas“.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:20 Sportas.
21:25 Orai.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Ðlovës dienos.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Apokalipsë. Hitleris.
00:25 Tikri vyrai.
01:10 Didysis Gregas 3.
02:00 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo
enciklopedija.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Tarptautinis menø
festivalis „Graþiausiu
taku 2015“.
14:15 Lietuvos mokiniø
meninio skaitymo
konkurso laureatø
koncertas.
15:45 ...formatas.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga
meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Rusø gatvë. (k.)
18:30 Prisiminkime.
18:45 Nacionalinës M.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
21:00 Ðoblës kino klubas
pristato.
21:20 Prisiminkime.
21:30 Teatras.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Viki, Kristina,
Barselona.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)
01:05 Dëmesio centre.
(k.)
01:20 Sportas. (k.)
01:25 Orai. (k.)

06:25 "Uþdrausta meilë".
08:45 "Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova".
09:10 "Tikri pabaisos".
1994 m. Animacinis
serialas. JAV.
09:35 "Teisingumo lyga.
Ásiverþimas".
10:00 "iKarli". Humoro
serialas. JAV.
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:00 "Paprasti Naidþelo
Sleiterio patiekalai".
(k.)
11:35 "Natûralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein". (k.)
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Akloji". (k.).
Dokumentinis
serialas. Rusija.
14:40 "Keksiukø karai".
2012 m. Kulinarinis
ðou. JAV.
15:40 "Mentalistas".
16:40 "PREMJERA Mano
gyvenimo ðviesa".
17:10 "PREMJERA Mano
gyvenimo ðviesa".
17:40 "Ugnis ir Ledas".
20:00 "Karadajus".
21:00 Bjauri tiesa. N14.
22:50 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7.
23:50 "Mentalistas". (k)
00:45 "Klientø sàraðas".

06:25 Dienos programa.
06:30 "PREMJERA
Garfildas".
06:55 "Dþonis Testas".
(k.).
07:25 "Tomo ir Dþerio
pasakos". (k.).
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Piko valanda 3. (k.)
(Rush Hour 3).
10:30 Eisas Ventura 3.
Jaunasis gyvûnëliø
detektyvas. (k.)
12:20 Srovës nublokðti.
(k.)
13:45 "PREMJERA
Anèiukai Duoniukai".
14:10 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos. N-7.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Moteriðka formulë".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Ekstrasensas".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Netark në þodþio.
00:25 "Visa menanti".
01:20 "Specialioji Los
Andþelo policija".
02:15 "Grubus þaidimas".
03:10 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
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 Mes nusipirkome
zoologijos sodà.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Moterø laimë.
20:00 Pamilk pabaisà.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Pamergë pagal
uþsakymà.
00:45 Daktaras Hausas.
01:40 CSI kriminalistai.
02:30 Graþuolë ir pabaisa.
03:20 Las Vegasas.
04:10 Nepaprasti daiktai.
04:35 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
09:00 "Laukinis". (k.)
10:00 "Laukinis". (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
12:00 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:10 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:10 Patrulis. (k.). N-7.
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. N14.
Realybës ðou.
21:30 Perl Harboras.
01:00 "Juodasis sàraðas".
(k.)
01:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
03:00 Bamba TV. S.
Interaktyvusis ðou
suaugusiems.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.tv
10:00 Porininkai.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Tëtuðiai.
14:00 Tëtuðiai.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Porininkai.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Tëtuðiai.
20:30 Tëtuðiai.
21:00 Naða Raða.
21:30 Naða Raða.
22:00 Be stabdþiø.
22:30 6 kadrai.
23:00 Prisikëlæs ið pragaro
VI.
00:50 CSI Majamis.
01:40 Hubertas ir
Staleris.
02:30 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.
17.15 Pakartotiniai
savivaldybiø rinkimai
2015.
18.00 Reporteris.
18.35 Pakartotiniai
savivaldybiø rinkimai
2015.
19.20 Siurprizas Tëèiui.
19.25 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20.25 „Moterø daktaras“.
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.20 Siurprizas Tëèiui.
23.25 Kitoks pokalbis.
00.25 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01.25 Reporteris.
02.05 „Miestelio
patruliai“.
02.50 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.

08:00 Brydës.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Senovës X failai.
Juodosios magijos
paslaptys.
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 Mistinës istorijos.
20:00 Tyra vaikystës siela.
23:00 Instinktas.
01:15 Jaunavedþiai.
01:45 Jaunavedþiai.
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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., 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 Kæstuèio (I a., 38 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 9500.00 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 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 S. Daukanto g. (I a.,
jaukus, ðiltas). Jurbarkas, tel. 8
652 48 044.
2 k. butà „susivienijime“,
Lauko g. (III a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 500 Eur).
Jurbarkas, tel.: 8 618 76 512, 8
675 16 851.
2 k. butà 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.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a.,
medinis pastatas, vietinis
ðildymas, vandentiekis, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
620 83 395.

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

2 k. butà Lauko g. mediniame
name (II a., su patogumais,
SKUBIAI, renovuojamame
name). Jurbarkas, tel. 8 626 56
004.
2 k. butà Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys,
ðildomas kietuoju kuru, ûkiniai
pastatai, rûsys, malkinë, dalinë
kanalizacija, kaina sutartinë).
Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà Smalininkuose (51 kv.
m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.
2 k. butà Smalininkuose (58 kv.
m, daliniai patogumai, plastikiniai langai, dalinis remontas, 20
a nuosavos þemës, sodelis, malkinës, kaina sutartinë). Jurbarko
r., tel. 8 652 07 259.
2 k. butà su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (miesto gale
link Kauno, V a., tvarkingas,56
kv. m). Tel. 8 679 78 878.
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 k. butà su prieðkambariu Lauko
g. 11 (IV a., 63 kv. m, balkonas,
didelis renovuotas kiemas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 684
32 366.
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 miesto centre (55 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 631 31 782.
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.

Dėl parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo prie esamų pastatų, nuosavybės
teise priklausančių Rūtai Ardinavičienei ir Linui Ardinavičiui (unikalūs Nr.4400-23486828, Nr.4400-2348-6844 ir Nr.4400-2348-6860), esančių Kranto g. 13, Veliuonos
mstl., Veliuonos seniūnijoje, Jurbarko raj. savivaldybėje, projektą.
Planavimo iniciatorius: Rūta Ardinavičienė ir Linas Ardinavičius.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos
Jurbarko sk.
Plano rengėjas: UAB ,,ALVI projektai“.
Su parengtu žemės sklypo formavimo projektu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti plano rengėjo (UAB ,,ALVI projektai‘ Raudondvario pl. 93, Kaunas
(tel.: 397385, 868601075, el.p. algbiex@gmail.com) patalpose nuo 2015m. gegužės
25 d. iki 2015m. birželio 5d. 9.00 val. Pasiūlymus galima teikti motyvuotu raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui iki sprendinių viešinimo pabaigos.

4 k. butà Smalininkuose, Parko g.
17-13 (II a., 76 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
16 000 Eur. Labai gero planavimo, du balkonai). Jurbarkas, tel.
+370 655 58 757.
4 k. butà Jurbarke (III a., mûriniame name). Tel. 8 686 37 304,
po 18 val.
Garaþà Mokyklos g. (I a., mûrinis,
2 500 Eur. Prie „Lytagros“,
„Vairas 2“). Jurbarkas, tel. +370
612 67 391.
Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 59 633.
Mediná namelá netoli Nemuno
(daliniai patogumai, 2 a þemës,
32 000 Eur) ir 2 k. butà (mediniame name, daliniai patogumai,
16 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 641
06 095.
Namà 20 km nuo Jurbarko. Tel.
8 690 71 890.
Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos,
19 a þemës, mûrinis ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Kalninës g. 17 (mûrinis,
ûkiniai pastatai, 12 arø þemës,
vanduo, kanalizacija, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 690 58 519.
Namà prie Mituvos (30 arø
þemës, 27 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 20 112.
Namà Raudonëje (190 kv. m,
II a., mûrinis, 13000.00 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.
Namà Ðvendriðkiø k.,
Skirsnemunës sen. (mûrinis namas ir pastatai, 20 000 Eur). Tel.
8 647 82 200.
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, netoli
pagrindinio kelio (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 „trikampyje“ (komunikacijos, 11 600 Eur, 10.50 aro,
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.
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Sodà be namelio Greièiuose (8
arai þemës, gera, saugi vieta,
paskutinë eilë, ðalia gyvenamasis
namas, 1500 Eur). Tel. 8 612
88 198.
Soda Greièiuose (nevisai árengtas
gyv. namas, 12 a sklypas, rami vieta, ðalia miðkas, Nemunas, 7000
Eur). Tel. 8 656 87 102.
Sodà Greièiuose (namelis, garaþas, ðulinys). Tel. 8 683 94 038.
Sodà Greièiuose, sodø bendrijoje
„Serbenta“ (tvarkingas, medinis
namelis, netoli miðkas, Nemunas,
kaina sutartinë). Tel.: 8 681 95
382, 8 655 23 259.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
arai, ðulinys, netoli eþeras, 6 660
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose (su
nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 7 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo
pagrindinës mokyklos (8,9 arai,
namelis, visos komunikacijos,
galima statyti namà, pigiai, skubiai). Jurbarkas, tel. 8 686 70 469.
Sodà sodø bendrijoje
„Nemunas“, Kalnënuose (6
arai þemës, mûrinis namas, prie
vandens telkinio ir miðko). Tel.
8 698 05 752.
Sodybà 9 km nuo Jurbarko (naujos statybos karkasinis namas
áruoðtu vidumi, nebaigtas fasadas, 5 ha þemës sklypas ant
Mituvos kranto, tinkantis kaimo turizmo plëtrai, asfaltuotas
privaþiavimas, 58 000 Eur). Tel.
8 641 99 411.
Sodybà ant Ðilinës kalno (reikalingas remontas). Jurbarko r., tel.
8 608 86 567.
Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko.
r., tel. 8 616 07 187.
Sodybà Raudonës mstl. (graþi
aplinka, 7 500 Eur). Parduodama
0,22 ha sodyba su namu,
Raudonës miestelyje, Plento g.
7, 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.

Sklypà Paðventyje (ant uþtvankos
kranto, prie girininkijos, 34 arai).
Tel. 8 611 52 214.
Sklypà Pilies l k. (0.25 ha, 6 000
Eur). Dar turime Ðilinës k. (0.35
ha, 1 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
672 55 910.
Sklypà prie didþiosios „Norfos“
(30 arø, tinkamas komercinei
veiklai). Jurbarkas, tel. 8 618
06 786.

Parduodu naujas supynes su
kopetėlėmis. Tauragė, tel. 8
652 73 523.
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2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 5 800 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 257.

Sodybà Veliuonos sen., Jurbarko
r. (yra ûkinis pastatas, gyvenamasis namas, mûrinis rûsys, 40
arø sodas, kaina sutartinë). Tel.
8 670 62 832.
Sodo sklypà Jurbarko r.,
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.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba
Sausgiriø k., Raudonës sen. (prie
miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 942 799,
+370 644 76 494.
Þemës sklypà Greièiuose (7 800
Eur, mëgëjø sodo þemës sklypas,
plotas 0,3896 ha. Vandens telkinio
plotas 0.069 ha). Jurbarkas, tel. 8
652 90 111.

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 31184,
+370 671 70425.

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.

Sodybà ðalia Klaipëdos verslo uþsiëmimui (49 arø plote,
dviejø aukðtø gyv. namas ið betono blokeliø, viduje apðiltintas,
iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x
13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai,
pirtelë su prieðkambariu, ið viso
120 kv. m. Antrame aukðte 136
kv. m, du balkonai, 5 kambariai,
WC ir vonia, plastikiniai langai,
durys. Po þeme 320 kv. m, jame
yra rûsiai su prieðlëktuviniais
átvirtinimais, yra naujas projektas, elektra, kanalizacija, mûrinis
cechas 120 kv. m, elektra ir kt.
Nebaigti statyti statiniai, ðalia
yra du þemës sklypai, 1 – 20 a,
1 – 14 a. Visko kaina – 180 000
Eur. Galima derëtis. Siûlyti variantus. Verta pamatyti ir ásigyti).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.

n u o m o j a

Þemës sklypà Kalnënuose (16
arø), sodà Smukuèiuose (7 arai),
garaþà prie kapiniø, naudotas
raudonas plytas. Tel. 8 699 10 158.

Þemës sklypà 11 km iki
Klaipëdos, Kretingalës sen.,
Pipirø k., Paupuliø g. (25 arai,
namø valda, geras privaþiavimas, netoli elektros linija, netoli
Eketës uþtvanka, Danës upë, 1
aras - 1 000 Eur). Tel. 8 689 48
739.

Þemës sklypà V. Kudirkos g. (12
arø, 1 a - 1 200 Eur). Tel. 8 646
38 294.

Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a

Þemës sklypà Rûtø g. (10 arø).
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.

Pusæ mûrinio namo (yra garaþas,
2 a þemës, 30 000 Eur). Tel. 8
673 75 899.

Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683 69
300.

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 prieinama kaina). Jurbarkas,
tel. 8 685 50 785
Sodà Smukuèiuose, Vanaginëje,
palei uþtvankos krantà. Jurbarkas,
tel. 8 653 92 374.

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

n u o m o j a
Iðsinuomoèiau 1 k. butà Jurbarke.
Tel. 8 634 21 499.

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.

Sklypà Stanèiø k., Klaipëdos r.
(10 070 Eur. Yra daug sklypø,
plotas nuo 10-12 a). Kretinga,
tel. 8 657 97 592.

p e r k a
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.

+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.

Sodà „Rasos“ bendrijoje, Ðilutëje
(padaryti geodeziniai matavimai,
ávesta elektra 10 kW, græþinys,
nebaigtas statyti namas, rekonstrukcijos projektas). Ðilutë, tel.
8 633 93 469.

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

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Ateities take 20 (V a.,
23 000 Eur). Tel. 8 682 64 292.

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

1 k. butà (16 kv. m, IV a., miesto
centre, mûrinis namas, bendrabuèio tipo, plastikiniai langai,
centrinis ðildymas, vandens skaitikliai. Tauragë, tel. 8 610 04 633.

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 (I a., 31,9 kv. m, su
patogumais, vietinis ðildymas,
vandentiekis, mediniai langai,
ðarvo durys, miesto centre 14 493
Eur). Tauragë, tel. 8 685 55 774.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38-97 (IX a., po kapitalinio remonto). Tauragë, tel. 8 637 24 244.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 28
(miesto centre, maþi mokesèiai,
15 000 Eur). Tauragë, tel. 8 687
93 726.
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 Dariaus ir Girëno g. 38
(IV a., IX aukðtø name, mûrinis,
suremontuotas, 13 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 676.

Sklypà Ðakiu r., Kiduliuose
(16 000 Eur, 50 a, komercinës paskirties. Prie pat kelio
Jurbarkas-Ðakiai). Ðakiai, tel. 8
656 88 332.

2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûrinis namas, tvarkingas, galima
su baldais, rami vieta). Tauragë,
tel. 8 652 63 566.

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

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà (su daliniais patogumais, 1 000 Eur), galima derëtis.
Ðilalës r., Kaltinënø apyl.,
Pakarèemo k. Tel. 8 638 62 379.

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

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.

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

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a

1 kambará bendrabutyje. Tauragë,
tel. 8 654 06 971.

k e i è i a

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

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.

Namà Kiduliuose (tvarkingas,
35 000 Eur). Tel. 8 612 70 770.

Sodybà Ðakiø r., Kudirkos
Naumiestyje (medinis namas,
mûrinis ûkinis pastatas, 11 arø
þemës, 11 000 Eur). Tel. 8 676
73 139.

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.

2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (III a., plytinis namas, balkonas, rûsys, su baldais, vidurinë
laiptinë, 51,2 kv. m, 21 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 612 54 560.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. (V
a., ðarvo durys, plastikiniai langai,
ástiklintas balkonas, 35 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.
2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas, plastikiniai langai, tinka komercinei
veiklai, 38 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 26 799.
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 J. Tumo-Vaiþganto g.
(V a., bendrabuèio tipo, 11 000
Eur). Tauragë, tel. 8 641 60 360.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas, erdvus, gero planavimo, su
vaizdu á miðkà). Tauragë, tel. 8
627 59 631.
3 k. butà (23 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 672 60 522.
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. 36
(III a., 72 kv. m, euroremontas, su
baldais ir buitine technika, 45 000
Eur). Tauragë, tel. 8 699 98 097.
3 k. butà Gedimino g. (I a., geroje
vietoje, bute atliktas graþus euroremontas, viskas naujai pakeista). Tauragë, tel. 8 615 94 130.
3 k. butà SKUBIAI Dariaus ir
Girëno g. 28 (miesto centre,
55 kv. m, ðiltas, erdvus, jaukus,
maþiausia kaina). Tauragë, tel. 8
627 59 631.
3 k. butà Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,1 kv. m, su baldais ir
buitine technika, signalizacija,
ðarvo durys, plastikiniai langai,
centralizuotai á butà teikiamos
dujos, internetas, kabelinë, netoli PC MAXIMA, 28 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 610 89 961.
3 k. butà Miðko g. (III a., 65 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 27 000 Eur. Tvarkingas,
ðiltas, vidurinis, langai á abi puses,
didelis rûsys). Tauragë, tel. 8 606
02 026.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (II a., 58 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.

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.
Bernotiðkëje sodà (12 a þemës,
mûriniai pastatai). Tauragë, tel.
8 643 90 405.
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.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(tvarkingas, yra duobë, trifazë
elektra, padarytos lentynos).
Tauragë, tel. 8 685 82 451.
Garaþà „Melioratoriaus“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 652 11 455.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Medinio namo antràjá aukðtà
Laisvës g. 10 B3. Tauragë, tel. 8
630 55 760.
Metaliná garaþà (geros bûklës,
440 Eur). Tauragë, tel. 8 670
90 759.

Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.
Mûrinis namas 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis,
rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas).
Tauragë, tel. 8 688 49 791.
Mûriná namà Roþiø g. (7,8 arai
þemës, garaþas, ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Namà (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 (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.
Namà K. Donelaièio g. 29 (7 arai
þemës, 400 kv. m, 100 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 45 769.
Namà T. Ivanausko g. 147 (12 arø
þemës, 300 kv. m, visi patogumai,
115 000 Eur). Tauragë, tel. 8 686
45 769.
Namà Joniðkës soduose (2 jø
aukðtø, nebaigtas árengti, 15 arø
þemës, galimas keitimas á 2 k.
butà). Tauragë, tel.: 8 446 54 757,
8 620 49 986.

Parduoda namą Aukštaičių
g. 25 (160 kv. m, I a. su puse,
mūrinis, miesto vandentiekis
ir kanalizacija, kieme ūkiniai pastatai, uždara gatvė,
netoliese NORFA ir IKI parduotuvės, kūrenimas skystu
ir kietu kuru, stiklo paketo
langai, šarvo durys, 58 500
Eur). Tauragė, tel. 8 699 12
663, 8 689 65 756.

2015 05 29 Nr. 21

Namà Þukø gyvenvietëje (185
kv. m, yra sodas, darþas, ûkinis
pastatas). Tauragës r., tel. 8 684
04 074.

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.
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 Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 arø
sklypas, prie Akmenos upës,
ûkinis pastatas, trifazis, atskiras
sodas, rami, graþi vieta, 22 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 658 34
205.
Namà 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 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 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 Þygaièiuose (2-jø aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto,
reikalingas remontas). Tauragës
r., tel. 8 682 39 489, skambinti
po 17 val.

Pigiai parduodamos
beržinės malkos 3 m.
ilgio. Tauragė. tel. 8 613
22 204.

Namà Aukðtaièiø g. 25 (160 kv.
m, II a., mûrinis, 58 500 Eur.
Miesto vandentiekis ir kanalizacija. Kieme ûkiniai pastatai).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8 689
65 756.

Þemæ (þemës ûkio paskirties, 42
ha, su sodyba, gyvuliais, technika,
150 000 Eur). Pagëgiø sav., tel. 8
650 60 906.

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

Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur). Tel. 8 685
86 266.

NEBRANGIAI namà Tauragës
priemiestyje Butkeliuose
(mûrinis, 16 arø þemës, netoli miesto centro, gali gyventi
2 ðeimos). 44 arø þemës sklypà
prie Jûros senvagës Senvagës
g. pabaigoje. Tauragë, tel. 8 631
45 192.

Þemæ Didkiemio k. ir Balskø k.
(þemës ûkio paskirties, ant Jûros
upës kranto). Tauragë, tel. 8 699
80 435.

Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
Pigiai namà Dariaus ir Girëno g.
Tauragë, tel. 8 633 89 782.
Pigiai sodybà su baldais (buitinë
technika, 80 a þemës, ûkiniai
pastatai). Tauragë, tel. 8 685 81
807.
Plytiná pastatà 9 km nuo Tauragës
(árengta gyventi, trifazis, ðulinys,
tvenkinukas, geras privaþiavimas,
yra þemës). Tauragë, tel. 8 631
87 750.
Pusæ namo (gyvenamasis plotas
53.4 kv. m, palëpë 36,7 kv. m, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 638
82 031.
Pusæ namo Skaudvilëje (30 a,
rami vieta, 9 000 Eur, galima
derëtis). Tel. 8 679 59 957.
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.
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, „Puðyno“ bendrijoje (2 900 Eur, 6 a). Tauragë,
tel. 8 699 90 095.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (1 700 Eur, 6 a). Tauragë,
tel. 8 685 74 511.
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 Bernotiðkëje (yra bitininko
namelis, salia tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 678 35 190.
Sodybà (prie pagrindinio kelio,
galima su þeme). Tauragës r., tel.
8 630 40 481.
Sodo sklypà Joniðkëje, 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.
Ûkininkø sodybà Stragutës k.
ir 13 a þemës sklypà statyboms.
Tauragë, tel. 8 699 98 041.
Þemæ (þemës ûkio paskirties
1 km nuo Tauragës, 60 arø, 1
aras - 200 Eur). Tauragë, tel. 8
645 24 446.
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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 Bernotiðkës soduose (12 arø, su perstatytu mûriniu
namu, namas geroje vietoje,
netoli autobusø stotelë, prie pagrindinës gatvës, ávesta elektra,
7 500 Eur). Tauragë, tel. 8 650
85 532.
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 gyvenamosios
paskirties (20 a, visos komunikacijos) Þaliojoje g. 33. Tauragë, tel.
8 631 34 113.
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.
Þemës sklypà Pagëgiuose,
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 visomis komunikacijomis, 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
r., tel. 8 699 82 177.

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.

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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2 verðingas karves. Tel. 8 650
31 436.

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

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

d o v a n o j a

Antraverðæ karvutæ. Tauragës r.,
tel. 8 656 53 607.
+Iðnuomoja patalpas (1500 kv.
m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.:
8 446 70 427, 8 699 47 615.
+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 (su baldais, ilgam
laikui). Tauragë, tel. 8 653 93 840.
Iðnuomoja 2 k. butà M. Maþvydo
g. (V a.). Tauragë, tel. 8 699 87
428.
Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø g.
(II a.). Tauragë, tel. 8 698 29 460.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà. Tauragë,
tel. 8 689 23 080.

El. viryklæ „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.

p a r d u o d a
Naujà iðmanøjá telefonas
„Alcatel“. Tel. 8 670 28 404.

Iðsinuomotø 2 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. 8 637 14 199.
Namo dalá (10 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, 89.90 Eur).
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. butè, esame be þalingø
áproèiø, dirbantys, galime nuomà
mokëti kelis mënesius á prieká.
Tauragë, tel. 8 644 29 708.

p a r d u o d a

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.
Labai pigiai minkðtas kampas
(neiðtiesiamas), èiuþinius (1 x 2
m, 2 vnt., 90 cm x 2 m). Tauragë,
tel. 8 644 99 880.
Labai pigiai naudotus baldus,
kilimus, ðviestuvus, minkðtàjà
dalá. Tauragë, tel.: 8 638 43 409,
8 631 83 567.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Nebrangiai metalinius prekystalius ir lentynas. Tauragë, tel. 8
652 31 157.
Prieðkambario komplektà (154
Eur/530 Lt). Tauragë, tel. 8 652
04 735.
Sekcijà (raudonmedþio sp., 3
daliø, su komoda, geros bûklës,
130 Eur). Tauragë, tel. 8 685
82 723.
Sekcijà (gera bûklë, 15 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.

Sodà Joniðkëje (su nameliu) á
1-1,5 k. butà, galimi kiti keitimo
variantai. Tauragë, tel. 8 633
66 861.

n u o m o j a
+Iðnuomoja automobilveþiø 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 kambará dirbanèiai
merginai. Tauragë, tel. 8 620 69
078, skambinti po 17 val.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 120-26
(55 kv. m). Tauragë, tel. 8 656
60 987.
+Iðnuomoja 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 Vytauto g.
(55 kv. m). Tauragë, tel.: 8 446
70 427, 8 699 47 615.

+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus, medþio granules, akmens
anglis, baltarusiðkus durpiø
briketus. Atveþame. Tel. 8 622
29 083.
Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel. 8
674 24 111.
Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø
kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui
ið þemës traukti), malkø skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.
Traktoriukà-þoliapjovæ arba
keièiu á malkas. Tauragë, tel. 8
633 65 085.

Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Virtuvës komplektà (5 spintelës,
stalas su 4 këdëmis). Jurbarkas,
tel. 8 699 10 579.

d o v a n o j a
2 sofas-lovas, 2 fotelius, staliukà.
Tauragë, tel. 8 685 26 799.

p a r d u o d a
+Mieþius. Galiu atveþti. Tel. 8
654 36 785.
2 karves, verðiuosis birþelio mën.
Tauragë, tel. 8 654 80 287.
2 verðiø karvæ, verðiuosis rugsëjá.
Tauragë, tel. 8 645 73 666.

Avinà (juodgalviø veislës, jaunas,
su kilmës paþymëjimu) ir oþkà
(beragë, ðvieþiapienë). Tauragë,
tel. 8 656 34 295.
Aviþas, aviþø-peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.
Dvi verðingas telyèias, verðiuosis
geguþës viduryje. Taurage tel. 8
654 23 606.
Dviejø verðiø karvæ. Pagëgiai,
tel. 8 634 17 194.
Gaminu ávairias bûdas ðunims
(apðiltintos, impregnuotos).
Kauno r. atveþimas nemokamas,
50 Eur. Kaunas, tel. 8 676 06 379.
Karvæ (juodmarga, stambi, penkiø verðiø, pieninga, kaina sutartinë). Jurbarko r., 8 687 59 365.
Karvæ (ðvieþiapienë, 1 verðio).
Aukðtupiø k., Tauragës r., 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 (viena 3 verðiø, kita 4
verðiø). Tel.: 8 616 19 110, 8 345
42 992.
Karves (8 vnt., verðingos, pieningos). Jurbarko r., tel. 8 684
52 443.
Karves (4 vnt., rinktis ið bandos).
Ðilalës r., tel. 8 694 64 426.
Karves (5 vnt., galima rinktis).
Tauragë, tel. 8 635 72 845.

Haskiø veislës kalytæ 2m
amþiaus., 0.00 Eur, Tauragë,
tel. 8 659 00230.

p a r d u o d a
2 tvarkingus ir gerus dviraèius
ið Vokietijos. Sulankstomo
kaina 110 Eur, miesto 45 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 612 67 112.
Dujø balionà. Jurbarkas, tel. 8
601 71 674.
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.
Medines gimnastikos sieneles
(ávairios). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines
svarstykles (kraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.

Karvæ (3 verðiø, geros veislës,
didþiøjø veislës) ir verðingà telyèià (verðiuosis birþelio mën.),
kita telyèia apsiverðiavusi.
Tauragës r., tel. 8 655 44 290.
Kiaulæ (apie 150 kg, uþauginta
maþame ûkyje, kaina sutartinë).
Þukai, tel. 8 441 42 491.

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

Kiaulæ (didelë, pasipjovimui),
karvæ (pirmaverðë, baltmargë,
duoda daug pieno). Tauragë, tel.
8 685 87 021.

Pramoninæ mësmalæ (trifazë,
160 Eur). Tauragë, tel. 8 688
74 790.

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

Vaikðtynæ neágaliajam.
Jurbarkas, tel. 8 677 69 554.
Vokiðkà bëgimo takelá, 100 Eur,
dujø balionà. Tauragë, tel. 8 631
66 305.

p e r k a

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

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

Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 600 33 440.

Superku euro paletes. Tel. 8
638 65 628.

Koli veislës ðuniukus. Tauragë,
tel. 8 600 96 648.

Septyniø verðiø verðingà karvæ,
verðiuosis liepos mën. Tauragës
r., tel. 8 674 01 521.
Tekseliø veislës avinukus
(mësiniai) ir aviø vilnà. Tauragë,
tel. 8 688 74 790.
Telyèià (stambios, pieningos
karvës, verðinga) ir mësingà
kiaulæ pjovimui. Tauragë, tel. 8
675 33 517.
Telyèià. Skaudvilë, tel. 8 655
10 490.

p a r d u o d a
Akordeonà AKORD (80 bosø, 5
registrø, salotinës sp.). Tauragë,
tel. 8 652 89 912.

p e r k a

Armonikas (2 vnt.) ir bajanà.
Jurbarko r., tel. 8 447 77 347.

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

Armonikà „Tulskaja“.
Jurbarkas, tel. 8 676 63 601.

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

Èekoslovakiðkà akumuliaciná
bakà su ðildymo elementais ir
0,7 tonos ðildymo sistemai skirto
skysèio (50 proc. pigenë kaina).
Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Elektra valdomà stogà, tvirtinamà prie namo sienos.
Jurbarkas, tel. 8 615 12 530.
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.
Medþio obliavimo stakles (maþai
naudotos, variklio galingumas 4
kW, 2800 aps./min., 300 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 614 83 688.
Metalines konstrukcijas (15 m
ploèio) ir sienines keramzitines
plokðtes (40 cm storio, su langais,
3 m aukðèio). Tauragë, tel. 8 641
40 317.
Metalines sandëlio konstrukcijas
(12 m ploèio, 5 m aukðèio kolonos
- 32 Eur/m). El. gaminimo stotis
(60 kW, nauja, 2 300 Eur, 10 kW,
1650 Eur). Tel. 8 672 72 619.
Naudotà ðiferá (didieji lapai),
vokiðkas raudonas plytas. Tel. 8
685 49 155.
Naudotas ðamotines ir senovines
raudonas plytas (0,43 Eur/1 vnt.).
Tauragë, tel. 8 699 35 564.
Naudotas medines lauko duris su
staktomis, 40 Eur, grindjuostes
1 kambariui. Tauragë, tel. 8 631
66 305.
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.

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

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

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

Senovines raudonas plytas (14 000
vnt.), grindinio akmenis (200 kv.
m), marmurà. Tel. 8 699 99 395.

Reikalingas senyvo amþiaus
vyras, galintis gyventi ir priþiûrëti sodybà kaime. Tauragës r., tel.
8 613 92 981.
Reikalingas vieniðas vyras ar vieniða moteris priþiûrëti sodybà.
Jurbarkas, tel. 8 685 29 998.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti
sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 670 62 832.

Vasarinius kvieèius (8 Eur/50
kg), aviþas (7 Eur/50 kg).
Tauragë, tel. 8 630 74 306.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (grynaveisliai, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.

Betono maiðyklæ. Jurbarko r., tel.
8 687 59 365.

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

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

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

Betoninius blokelius tvorai (balto
skaldyto akmens imitacijos, 1 vnt.
- 2 Eur). Tel. 8 617 49 793.

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.

Palmæ (didelë, 1,5 m aukðèio).
Tauragë, tel. 8 679 51 666.

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

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.

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

Kiaulæ (120 kg, uþauginta kaimiðkais paðarais). Tauragë, tel.
8 675 06 765.
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p a r d u o d a
+Statybinæ medienà: sijos (120
mm x 120 mm), lentelës (150
mm x 60 mm), dvigubo pjovimo
lentos. Tauragë, tel. 8 614 54 227.
Aliumininiø konstrukcijø naudotas balkonas (aukðtis 1,76 m,
plotis 2,87 m, ðoninis langas 1
m). Jurbarkas, tel. 8 699 10 579.

Skaldytus akmenis (1 t - 15 Eur),
dujø balionà (20 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.
Statybinæ armatûrà (12 mm x 10 m,
29 vnt.). Tauragë, tel. 8 656 59 278.
Statybinæ medienà, malkas.
Jurbarkas, tel. 8 610 16 506.
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.
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Uosines medþio masyvo grindis
(lentutës plotis 15 cm, 15 Eur/
1 kv. m, turime ir siauresniø, be
tarpeliø). 50 procentø PIGIAU,
nei rinkos kaina. Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.
El. pjûklà (medþio pjovimo staklës, maþai naudotas, 4 kW, 2800
aps./min., 160 Eur). Jurbarkas,
tel. +370 614 83 688.

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

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 (1985 m., benzinas,
ápurðkimas, TA, draudimas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 686 36 689.
AUDI 100 (1993 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW,mechaninë
pavarø dëþë, mëlyna sp., 4/5,
352 000 km, TA iki 2016-12, daug
privalumø, draudimas, 1 450 Eur,
naujas priekinis stiklas). Tauragë,
tel. 8 630 46 208.
AUDI A6 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë
sp., 4/5, 372000 km, TA iki 201612, daug privalumø, 1 400 Eur,
2.5 TDi). Ðilalë, tel. 8 676 01 245.

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

DODGE
p a r d u o d a
DODGE GRAND CARAVAN
(1997 m., benzinas, dujos, kondicionierius, 7 vietø, minivenas,
labai geros bûklë, 950 Eur). Tel.
8 639 64 090.
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+ 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.
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.

FORD
p a r d u o d a
FORD MONDEO (2003 m., 1,0
l, dyzelinas, paprasti purkðtukai,
juoda spalva, sedanas, 1 300 Eur).
Tel. 8 612 36 349.
FORD TRANSIT (1993 m., TA
iki 2016 11 10). Tel. 8 650 48 566.

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 Eur). Tel.
8 639 64 090.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MERCEDES-BENZ 170A
(1999 m., dyzelinas, automatinë
pavarø dëþë, juoda spalva, 1 400
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646 70 343.
MERCEDES-BENZ E220 (1996
m., 2200 cm3, dyzelinas, 70 kW,
mechaninë pavarø dëþë, sedanas, balta sp., 4/5, TA iki 2015-09,
daug privalumø, draudimas, 700
Eur). Tauragë, tel. 8 685 21 548.

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.
NISAN PRIMERA (1997 m., 2,0
l, automatinë pav. dëþë, sedanas,
ekonomiðkas, TA iki 2017 m.,
tvarkingas). Tel. 8 674 37 380.

NISSAN TERRANO (1988 m.,
2,7 l, dyzelinas, TA iki 2016 m.).
Jurbarko r., tel. 8 653 95 986.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL CORSA (2002 m.,
1600 cm3, dyzelinas, 48 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna sp., 2/3, 200 000 km,
TA iki 2016-08, daug privalumø,
1 100 Eur. Ergonomiðkas, tvarkingas). Tauragë, tel. 8 654 87 747.
OPEL ZAFIRA (2003 m., 2,0
l, dyzelinas, 74 kW, sidabrinë
spalva, ið Prancûzijos, 1 800 Eur).
Tel. 8 612 36 349.
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.
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, TA iki 2017
m., sidabro sp.). Tauragë, tel. 8
637 72 785.
OPEL ZAFIRA (2007 m., 1,9 l,
dyzelinas, 88 kW, 6 pavaros, ið
Prancûzijos, 3 800 Eur). Tel. 8
612 36 349.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1998
m., benzinas, TA iki 2017 m.).
Tauragë, tel. 8 688 35 358.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF III (1993 m. 1,6 l,
benzinas, 55 kW, TA iki 2015 10,
200 Eur). Tel. 8 615 42 074.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

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 SHARAN (1999 m., 1,9
l, 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
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.

p e r k a
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis gali
bûti dauþtas (su defektu) arba
visiðkai tvarkingas. Gali bûti be
techninës apþiûros. Skambinkite
bet kuriuo metu. Tel. 8 622 25
997.
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje
Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus
reikiamus dokumentus. Tel. 8
656 73 121.

Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai. Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.

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.

p a r d u o d a

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.

Arklinæ ðieno grëbiamàjà, arkliná vartytuvà. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 630 74 306.

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 (geros): ZIL, MAZ,
KAMAZ, URAL, nuo 60 iki
120 Eur/vnt. Dujokaukes (GP5, 3 Eur/vnt.). Brezento tentà
(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 (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.
VW SHARAN tris sëdynes.
Jurbarkas, tel. 8 600 90 568.

Arkliná veþimà guminiais ratais ir
arklines roges, labai geros bûklës.
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
BELARUS traktorius MTZ82Turbo (maþai dirbæs, eksportinis), MTZ-80 (eksportinis, pakeistas naujas variklis, komplektas, tepalo siurblys, galinis
cilindras nauji). Ðilalë, tel. 8 606
89 055.
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, srutveþá, T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Dalginæ ðienapjovæ, dvivagæ bulviø kasamàjà, tràðø barstomàjà.
Tel. 8 640 38 566.
Dviejø vietø melþimo aikðtelæ.
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 „Dobilas 3“. Tel. 8 656
21 524.

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.
Motociklà GS-500 (1995 m.,
34 kW, ið Vokietijos, 950 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 12 528.
Motorolerá QM125T-10H (2008
m., 124 kub., sidabrinë spalva,
maþai naudotas, TA iki 201705-11, 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 616 28 766.

p e r k a
Motorolerá, 49 voltø, tvarkingà,
iki 400 Eur. Tauragë, tel. 8 630
50 904.

Grëblá-vartytuvà „Dobilas 3“
(2009 m., maþai naudotas, galime
atveþti, 1 450 Eur). Tauragë, tel.
8 638 82 704.
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
(geros bûklës, 150 Eur). Jurbarko
r., tel. 8 687 59 365.
Lenkiðkà dalginæ ðienapjovà, 80
Eur. Ðilalës r., tel. 8 615 29 220.

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

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

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.
Naudotà ðienapjovæ „Rasa“, 170
Eur. Traktoriaus T-40 priekiná
tiltà su ratais, 110 Eur. Pusrëmá,
80 Eur. Tauragë, tel. 8 610 30 971.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.
Krautuvà MTZ JUMZ (38 kW,
tvarkingas, vaþiuojantis, yra TA,
8 200 Eur). Tauragë, tel. +370
618 57 934.
Priekabà 2PTS-4, grëblá
„Dobilas-3“, mëðlo kratytuvà (6
tonø). Tel. 8 615 28 934.
Savaeigæ ðienapjovæ E302. Tel. 8
656 79 810.
Traktoriø MTZ-50 (1 400 Eur).
Traktoriø T-16 ir MTZ-50 dalimis. Cisternà ant ratø (2 kub. m,
350 Eur). Tel. 8 627 47 606.
Traktorines priekabas 2-PTS-2,
2-PTS-4 (su dokumentais, TA),
grûdø iðkrovimo sraigæ, priekabos
2PTS-4 þiedà (priekinis), traktoriaus T-25 ratus (4 vnt., priekiniai),
ðieno ðiaudø rinktuvà TPF-45
(rusiðkas), priekabos iðvertimo
cilindrà (pagrindiná), traktorinës
priekabos 2PTS-6 padangas su
diskais (4 vnt). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.
Traktoriø MTZ-50, lenkiðkà ðienapjovæ (labai geros bûklës, maþai
naudota). Tel. 8 683 73 371.
Traktoriø MTZ-80 variklá, T-40
variklá, traktoriø T-16 visà arba
dalimis. Tel. 8 613 34 236.
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.
Traktoriø T-25A (1993 m., TA,
su inventoriumi iðdirbta 1200
motovalandø, 4 250 Eur). Tel. 8
636 02 630.

Darbui Vokietijoje ieðkau moters slaugyti senelius. Privalumas
- vokieèiø kalba. Tel. +491 755
50 5229.
Reikalinga administratorëpatalpø tvarkytoja Mingëje
(Minijos kaime). Tel. 8 698 261 66,
el. p. info@mingesvila.lt. Plaèiau:
www.mingesvila.lt

Ieðkau vairuotojo darbo, turiu
visas kategorijas. Jurbarkas, tel.
8 604 63 309.

Reikalinga slaugë Vokietijoje
(vokieèiø kalba - privalumas).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

Moteris ieðko darbo, gali tvarkyti
aplinkà ir kapines. Vyras ieðko
darbo, gali kapoti malkas, atlikti
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 653
44 283.

Reikalinga virëja, geros darbo
laiko ir uþmokesèio sàlygos. Tel.
8 640 15 999.
Reikalingas autokrautuvo BOB
CAT vairuotojas. Patirtis bûtø
privalumas. Tauragë, tel. 8 603
33 394.

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas tolimøjø reisø vairuotojas marðrutu
Lietuva-Skandinavija-Lietuva.
Laiku mokamas atlyginimas.
Savaitgaliai namie. Jurbarkas,
tel. 8 615 44 567.
Reikalingas þmogus, galintis
dirbti sodyboje sezono metu.
Tauragë, tel. 8 655 66 254.

Þolës smulkintuvà KIR 1,5. Mëðlo
kratytuvà, 6 t. Tauragë, tel. 8 600
96 648.

Reikalingi moteris ar vyras
priþiûrëti sodybà Jurbarke, joje
gyventi ir dirbti ûkio darbus. Tel.
8 608 22 800.

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.

40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.

Reikalinga moteris arba vyras
gyventi sodyboje Ðiauliø rajone.
Tel. 8 698 71 126.

Vienaðæ metalinæ hidraulinæ
priekabà (keliamoji galia 2 tonos).
Tauragë, tel. 8 655 58 184.

p e r k a

34 m. moteris ieðko darbo. Siûlyti
ávairius variantus (intymaus
nesiûlyti). Skambinti ryte nuo
7.30 iki 9.30 val., tel. 8 629 98 662.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.

+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus apðiltintus kaminus. Didiname dûmtraukiø angas. Prekiaujame kietojo kuro katilais, krosnelëmis.
Tel. 8 645 72 064.
+Iðnuomoja statybinius pastolius, vibroplokðtæ, parketo
ðlifavimo maðinà. Tauragë, tel.
8 686 46 967.
+Juostiniais 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.

Reikia þmogaus, galinèio nupjaut þolæ su savo technika vienkiemyje. Ðilalës r., tel. 8 625
92 598.

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

Statybininkas ieðko darbo.
Atlieku vidaus apdailos darbus,
iðorës ðiltinimo darbus, dedu
dekoratyviná tinkà. Jurbarkas,
tel. 8 633 84 316.

+Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Sienø ðiltinimas. Tel.: 8
634 25 197, 8 654 42 177.

Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.

+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.

Fasadø ðiltinimas. Dekoro dëjimas. Klinkerio klijavimas su
aparatûra. Stogø dengimas. Visa
vidaus apdaila. Tel.: 8 675 10 661,
8 671 89 115.

+Vyras pjauna miðkà, avarinius
medþius, malkas, gali kapoti.
Turi savo árangà. Tauragë, tel. 8
637 72 785.

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

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

Mûriju ið akmenø (namai, tvoros,
þidiniai). Galiu dirbti su savo
medþiagomis. Tel. 8 678 89 653.

Atliekame visus kasimo darbus
mini ekskavatoriumi. Tel. 8 680
14 545.
Atliekame visus lauko, vidaus
apdailos darbus, statome karkasinius pastatus ir dengiame stogus.
Tel. 8 601 44 829.
Atliekame visus santechnikos
darbus visoje Lietuvoje. Tel. 8
637 99 252.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.
Dengiame stogus ið savo ir uþsakovo medþiagos. Atliekame
visus skardinimo darbus. Tel. 8
636 37 656.

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.
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.

REIKALINGI VAIRUOTOJAI - EKSPEDITORIAI
darbui su autovežiais Vakarų Europoje. CE kategorija. Patirtis
- privalumas.

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

REIKALINGAS AUTOŠALTKALVIS. Būtina darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Tauragė, Tel. +370 699 53362.

Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà. Tel.
8 673 57 197.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje jums labai
reikės artimųjų ar
kolegų paramos.
Esate be galo savimi pasitikintis žmogus, tad nelengva bus
paprašyti pagalbos. Trečiadienį
pajusite energijos antplūdį,
būsite pasiryžę drąsiems poelgiams, gal net radikalioms
permainoms. Pirmyn. Penktadieni tikriausiai iki ryto šėlsite,
savaitgalį pasistenkite kuo
daugiau ilsėtis ir miegoti.
Šią savaitę raktas į laimę - veiklumas. Išnaudokite turimą patirtį,
ieškokite naujų būdų, drąsiai
rodykite iniciatyvą. Į savaitės
pabaigą kiek sulėtinkite tempą
- leiskite sau pailsėti, duokite
laiko pagalvoti. Juo labiau,
kad asmeniniuose santykiuose
pasipils kivirčai ir nesutarimai.
Savaitgalį pasistenkite išsiaiškinti, kas trukdo judviem su

ateinanèiai savaitei (06-01 - 06-07)

partneriu sutarti, prasimanykite
pramogų.
Pradėsite savaitę gana apatiškai
nusiteikę. Norėsis
kuo daugiau laiko
praleisti namuose, su šeima.
Moterys bus ypač sentimentalios, prisimins pamirštus
draugus, lepins (ar net vargins)
dėmesiu artimuosius. Penktadieni ir šeštadienį, jei tik norėsite, netruks progų užmegzti
naujus santykius, atnaujinti jau
nutrūkusius.
Savaitės pradžioje būkite atidesni
- jus gali mėginti
įvilioti į abejotiną
sandėrį, galbūt bus bandoma
išvilioti pinigų. Į savaitės vidurį
nepabijokite išmėginti ką nauja
- dar yra daugybė nišų, kuriose
galite save realizuoti. Kalbant
apie santykius su artimaisiais
- nepamirškite, kad nereikia

kėsintis į asmeninę žmogaus
erdvę ir leiskite saviškiams
būti savimi.
Šią savaitę teks
susiveržti diržą ir
pasimokyti taupumo, nes gresia
nenumatytų išlaidų dėl vaikų
ar partnerio. Savaitės vidury
nestigs įdomių minčių ir naujų
idėjų, paskubėkite jas realizuoti, neleiskite trūnyti vien jūsų
apmąstymuose. Ketvirtadienį
jums greičiausiai bus mėginama
primesti svetimą nuomonę, bus
tikimasi, kad šoksite pagal kito
dūdelę. Jūsų valia, kaip pasielgti. Protingiausia būtų vengti
tiesioginio konflikto, pasitelkti
diplomatiškumą.
Šią savaitę trauks
aiškintis santykius
su kolegomis,
draugais, artimaisiais, tikėtini nuomonių susikirtimai, netgi skandalai.

Kita vertus, jei sugebėtumėte
susiderinti, ši savaitė palanki
bendrų sprendimų ieškojimui,
kolektyviniams projektams. Jei
savaitgalį atnaujinsite nutrūkusius santykius, jie bus ypač
produktyvūs, darnūs.
Pirmosios šios
savaitės dienos
tikriausiai atneš
nemažai netikėtumų. Neprovokuokite aplinkinių, venkite atvirų konfliktų.
Drovesnėms, ramesnio būdo
Svarstyklėms bus nelengvas
metas. Tačiau gerai žinančioms
ko nori asmenybės šios dieno
bus itin produktyvios, darbingos. Savaitgalį nepasiduokite
niekieno spaudimui, skirkite
laiką tik sau.
Skorpionams
savaitės pradžioje žvaigždės žada
nesklandumus
asmeniniuose santykiuose ir
finansines problemas. Taip ir
trauks veltis į smulkmeniškiausius ginčus, aiškintis santykius

su gyvenimo draugu ar drauge. Ketvirtadienį, penktadienį
negalvokite, koks aplinkinių
požiūris į jus, griežtai laikykitės
suplanuotos darbotvarkės.
Pirmadienį neatsargus žodis lengvai išprovokuos
nesantaiką darbo
kolektyve ar šeimoje, tad galvokite, ką kalbate, būkite diplomatiškesni. Nuo trečiadienio savaitė bus ramesnė, harmoningesnė.
Nuo pat pirmadienio būsite veiklus ir energingas.
Darbo kolektyvas
jus supras ir palaikys. Jei vairuojate automobilį, šią savaitę
pasistenkite važinėti kuo mažiau ir ne piko metu - galima
nemaloni avarija, ypač mieste.
Apskritai verčiau venkite sudėtingos technikos - kompiuterių,
automobilių ir panašiai, ypač
trečiadienį. Nebandykite apgauti
sutuoktinio. Sėkmingiausios
dienos - pirmadienis ir ketvirtadienis.
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Jei sugebėsite
blaiviai įvertinti susiklosčiusią
padėtį ir priimti
teisingą sprendimą, pirmadienį ar antradienį galite tikėtis
finansinės sėkmės. Prireikus
nesidrovėkite pasinaudoti
asmeniniais ryšiais. Savaitės pradžioje gali sušlubuoti
sveikata, bet negalavimai
bus trumpalaikiai, neverta jų
sureikšminti. Savaitgalį jus
gali nustebinti sutuoktinis ar
mylimasis. Būtų gražu ateityje
atsilyginti tuo pačiu.
Dalykiniuose
susitikimuose tikėtinos pažintys
su naudingais ir
įtakingais žmonėmis. Nesivaržykite reikšti savo nuomonės,
kalbėti auditorijai, apskritai
stenkitės būti kuo aktyvesnis,
matomas visuomenėje. Jei
negailėsite energijos, dar iki
savaitgalio pajusite teigiamus
poslinkius. Savaitgalį asmeninės problemos privers iš naujo
atrasti senas tiesas.

JUOKAI
Ateina blondinė pas gydytoją ir
skundžias:
- Nežinau, kas čia man yra - paliečiu galvą - skauda, paliečiu ausį
- skauda, paliečiu kaklą - skauda,
paliečiu krūtinę - skauda, paliečiu
pilvą - skauda, paliečiu bambą skauda, paliečiu koją - skauda.
Gydytoja sako:
- Žinau, kas jums yra.
Blondinė klausia:
- Kas?
Gydytoja atsako - jums pirštas
sulūžęs.
*****
Praėjus metams po vestuvių
žmona klausia vyro:
- Brangusis, tu anksčiau mane
vadindavai saulute, ir visada
stengdavaisi būti kartu, o dabar
kiekvieną vakarą eini į barą ir į
mane visiškai nekreipi dėmesio!
Vyras jai atsako:
- Matai, šalia saulės būna taip
karšta, kad ima kamuoti troškulys,
kurį galima numalšinti tik alumi!
*****
Kupė sėdi du keleiviai. Vienas jų
ilgai stebi savo kaimyną ir sako:
- Jeigu ne ūsai, jūs būtumėt labai
panašus į mano žmoną.
- Ką jūs sakote, - nustemba
bendrakeleivis. – Bet aš be ūsų.
- Užtat mano žmona su ūsais.
*****
Sėdi Jonas su Onute ant upės
kranto. Vakaras. Abu susiglaudę
tyli.
Onutė klausia:
- Jonuk, apie ką tu galvoji?
Jonas:

20. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Rankenos. Irakas. Meluoja. Agrarinis. Taktas. Urėdas. Ci. Žinias. Ksena. IN.
Atos. Pautų. Kalu. Kra. Pirma. Kalis. Šalta. Korėja. Jonėnai. Artojas. Žulikas. Imi. SA. Sodas.
Radasta. Du. “SAS”. Bugas. Oslas.
Horizontaliai: Retiarijus. Alanta. Olos. Snukio. Nida. Kotas. Šėkas. Vejas. Panas. Nas. Pilas.
Karti. Ru. Sausuma. Ag. Greta. Ida. Pirėnų. Amas. rada. Kris. Ara. Kot. To. Ūkis. Karosas.
“AN”. Alėja. Sicilija. Da. Sinusas. US.
Pažymėtuose langeliuose: Prestižas.
Laimėtojas: Danguolė Pranckaitienė.
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.

- Tai, kad... Na, apie tą patį, apie
ką ir tu.
Onutė:
- Eik, eik, kiaule tu...
*****
Mama klausia dukrą pirmokę:
- Kodėl tavo pažymių knygutė
po stalu?
- Nubaudžiau už dvejetuką...
*****
Viršininkas priiminėja į darbą
naują gražutę sekretorę. Žinoma,
blondinę.
- O, kaip tu gerai moki rašyti!
Tik dvi klaidas padarei! Manau,
mes puikiai susidirbsim!
- Tikrai? Man labai malonu...
- Na taip, manyk, kad jau esi
priimta į darbą.
- Oi, kaip gerai...
- Taip, tik testą reikia užbaigti.
Rašyk antrą žodį.
*****
Ateina kartą Knysliukas į svečius pas Mikę Pūkuotuką. O tas
ir sako:
- Žinai, čia man bitės medaus
užvežė, visam mėnesiui pakaks.
Gal nori pasilikti?
Taip ir liko Knysliukas medaus
mėnesiui...
*****
- Ar galiu jus pakviesti puodeliui
arbatos? - klausia svečio anglų
lordas.
- Geriau puodeliui kavos, - atsako šis.
- Jūs nemėgstate arbatos?
- Mėgstu, bet, žinote, man gerklėje nuolat įstringa arbatos maišelis.

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
BIRŽELIO 2 D. 11 VAL. Plungės Senamiesčio aikštėje, ProjektAS „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk!“.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 30 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas kūdikiams
„Labas, mažyli” (rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 6 mėn.

ŠIAULIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 31 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja „Naktibaldos“.
BIRŽELIO 3 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre. „Susipynėm šokių pynę“.
BIRŽELIO 4 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre.Jutinos Leinartaitės
koncertas.

KAUNE
GEGUŽĖS 29 D. 18 VAL. Kauno
kamerinis teatras, Atsisveikinimas su
spektakliu „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“.
BIRŽELIO 4 D. 18 VAL. Kauno
kamerinis teatras, Spektaklis „Be galo
švelni žmogžudystė“.

RADVILIŠKYJE IR RAJONE
iki GEGUŽĖS 31 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre Gedimino
Beržinio tapybos darbų paroda.
GEGUŽĖS 31 D. 10-14 VAL. Radviliškio kultūros centre mamų turgelis.
GEGUŽĖS 31 D. 12 VAL. Radviliškio kultūros centre tarptautinei vaikų
gynimo dienai ir šeimų dienai skirtas
renginys.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 1 D. 14 VAL. Prie Kėdainių kultūros centro, Šventė vaikams
„DĖMESIO – AŠ ESU!“

JURBARKE IR RAJONE
GEGUŽĖS 30 D. 21 VAL. Klube
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.
BIRŽELIO 1 D. 13 VAL. Jurbarko
kultūros centre Tarptautinė vaikų gynimo diena.
TAURAGĖJE IR RAJONE
GEDUŽĖS 29 D. 16 VAL. Tado Zakarausko fotografijų parodos „Emocijos“
atidarymas.
GEDUŽĖS 30 D. 22 VAL. Lietuvos
Dainų ir šokių ansamblių vakaras
„Krantai Nemunėlio“.
GEDUŽĖS 31 D. 10 - 13 VAL. BažSuomijoje reikalingas eksporto asistentas.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274, Tauragės teritorinės darbo biržos
Tauragės skyriuje, EURES biure (Stoties g. 9, Tauragė, 103 kab.).

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: „Žilinskio ir ko“ UAB tiekimo vadybininkas,
traktorininkas, ekskavatorininkas tel. 8 614 80 151, UAB „Manvesta“ reikalingas vairuotojas-ekspeditorius. Tel. 8 682 15 222,
UAB „Jofos konstrukcijos“ buhalteris, pardavimo vadybininkas,
elektrikas, tekintojas, statybininkas. Jurbarkas, Statybininkų g. 2.
Tel. 8 699 57 396, 8 685 24 835, UAB „Geliuksus“ virėjas. Tel. 8
650 99 555, UAB „Kaišiadorių paukštyno mažmena“ pardavėjas
kasininkas.Tel. 8 611 53 938, UAB “Sanmonta“ santechnikas.
Tel. 8 698 23 728, A.Samoškos IĮ tarptautinių krovinių vežimo
vairuotojas. Tel. 8 698 19 971, „Ūkininko ūkis“ traktorininkas,
krovininės automašinos vairuotojas, mechanizatorius. Darbo vieta
Lybiškiuose. Tel. 8 675 16 570, UAB „Adrijus“ grindų dangų
klojėjas. Tel. 8 656 54 667, UAB „Rivaka“ liejyklos operatorius.
Tel. 8 620 89 570, UAB “Žilbera“ automechanikas. Tel. 8 656 81
660, UAB “GranAgra“ granulių gamybos operatorius, darbininkas. Tel. 8 656 81 660, TŪB „Repulsus“ veterinarijos gydytojas.
Dirbti vet. vaistinėje Jurbarke. Tel. 8 601 22 222, UAB“Jurodis“
namų tvarkytojas. Tel. 8 650 91 000, Aistė Žizaitė dirbanti pagal
individualia veiklą ieško apdailininko. Tel. 8 639 04 559.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Norvila“ apdailininkas. Tel. 8 675 99 202,
el. p. uabnorvila@gmail.com, 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, el. p. personalas@kvistija.
lt, UAB „Adrijus“ grindinio klojėjas. Tel. 8 601 92 676, el. p.
info@adrijus.lt, UAB „Danra“ plataus profilio statybininkas. Tel.
8 652 78 586, Jolitos Jovaišienės individualiai įminei pardavėjas.
Tel. 8 688 59 977, UAB „Ryto Gaja“ virėjas ir barmenas. Tel. 8
603 19 955, UAB „Palink“ mėsininkas. Tel. 8 650 43 731, UAB
„Grimeda“ mėsos perdirbimo įrenginių operatorius. Tel. 8 699 15
486, UAB „Žydrutis“ pardavėjas. Tel. 8 687 81 635.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „VM WOOD“ automobilinio krautuvo
vairuotojas. Tel. 370 603 33 394, UAB „Baltic Bet“ kasininkas.
Tel. 370 640 60 808, UAB „Greitasis kurjeris“ laiškininkas. Tel.
370 674 69 457, UAB „Rasmediena“ stalius - baldžius medinių
baldų gamybai. Tel. 370 699 03 414, UAB „Guarana“ kredito tarpininkas Pagėgiuose. El. p. darbas@guarana.lt, UAB „Molupis ir
ko“ duonos ir pyrago gaminių formuotojas. Paberžių g. 8, UAB
„Tausauga“ apsaugos darbuotojai. Tel. 370 614 98 492, UAB „Eiventa“ kepėjas – konditeris. Tel. 370 616 21 789, UAB „Martista“
plataus profilio statybininkas. Tel. 370 652 70 889, UAB „Apšvieta“ pastatų fasado apdailininkai. Tel. 370 615 13 612, UAB Etada
– Freedom pardavėjas – konsultantas parduotuvei „Gerduva“.
el. p. tadas@agv.lt, Petro Bertašiaus įmonė 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, S. Maziliausko įmonei „Medinėja“ stalius (durų gamybai).
Tel. 370 612 44 760, V. Lidžienės įmonei virėjas (-a). Tel. 370
698 29 183,. 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, UAB „Valdymo apskaita“ transporto vadybininkas. el.
p. info@valdymoapskaita.lt, UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
tekintojas – šaltkalvis. 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.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai; komandos lyderis. Jungtinėje
Karalystėje reikalingi moliuskų darinėtojai; žuvies produktų
pakuotojai; siuvėjai; sandėlio darbuotojai/pakuotojai; sandėlio
darbininkai. Latvijoje reikalingas sunkvežimio vairuotojas/
transporto vadybininkas. Estijoje reikalingi vyrų kirpėjai.
Vokietijoje reikalingas mechanikas; asistentas fizikos laboratorijoje; frezuotojas; gamyklos darbuotojai; elektros technikai.
Čekijos Respublikoje reikalingas programinės įrangos analitikas..

KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, apsaugos darbuotojas, automobilio
vairuotojas, automobilių plovėjas, buhalteris, kokybės kontrolierius, sandėlininkas, cheminėje ir panašioje technologijoje
naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius, chemijos
laborantas, mechanikos inžinierius, gaterininkas, tinkuotojas
apdailininkas, kvalifikuotas kultūrinių lauko augalų ūkio darbininkas, laiškininkas(-ė), 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, gamybos darbų brigadininkas,
pardavimo vadybininkas, plataus profilio statybininkas, stalius,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
traktorininkas, žemės ūkio mašinų mechanikas, agronomas,
vairuotojas ekspeditorius, virėjas(-a).
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, automatikos
įrangos elektrotechnikas, automobilių mechanikas, automobilių
plovėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, buhalteris, darbų
saugos inžinierius, elektrikas, fasuotojas (maisto pramonė), formuotojas (maisto pramonė), gyvulių šėrikas, langų ir (arba) durų
montuotojas, masažuotojas, mechanikas, medienos apdirbimo
technologas, metalų apdirbimo technologas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, plataus profilio statybininkas, rinkodaros
specialistas (vadybininkas), siuvėjas, statybos inžinierius, sunkvežimių mechanikas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
svėrėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tekintojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, verslo
paslaugų vadybininkas, virėjas, šildymo, vėdinimo ir šaldymo
įrenginių technikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: Šakių rajono apylinkės teismas duomenų bazių
administratorius, Tel. 370 345 60 271, ruta.andriukeviciene@
teismas.lt, UAB IDAVANG mechanikas, Tel. 370 638 32 289,
UAB “Kelranga” mechanizatorius, Tel. 370 652 07 227.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius,
akmeninių, dirbinių dirbėjas, anglų kalbos mokytojas, animacinių filmų dailininkas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų,
administratorius, apmušėjas, apsaugos darbuotojas, apželdinimo
technikas, architektas, architektūrinių brėžinių braižytojas, auklė,
auklėtojas, autobuso vairuotojas, automatikos inžinierius, automobilinės cisternos vairuotojas, automobilinio krautuvo vairuotojas,
automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių
šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, baseino prižiūrėtojas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, betonuotojas, budėtojas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, dailės mokytojas, dailidė, darbų saugos
inžinierius, darbų saugos organizatorius, degalinės operatorius,
deklarantas, didmeninės prekybos įmonės pardavėjas, dizaineris
maketuotojas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
draudimo bendrovės padalinio vadovas, duonos kepėjas, ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo
vairuotojas, elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos
inžinerijos technikas, elektroninės įrangos montuotojas, elektros
energetikos inžinierius, elektros inžinierius, elektros įrangos
šaltkalvis remontininkas, finansų vadybininkas, gamybos meistras,
gamybos padalinio vadovas, gestų kalbos vertėjas, gydytojas
neurologas, gydytojas odontologas, grafikos dizaineris, grindėjas,
grindinio klojėjas, indų plovėjas (rankomis), izoliuotojas, įmonės
[įstaigos] vadovo padėjėjas, juvelyras, kambarinė, kartoninių gaminių gamybos mašinų, operatorius, kartoninių gaminių surinkėjas,
kasininkas, kasybos technologas, kelionių konsultantas, kepėjas,
kepėjo padėjėjas, kirpėjas, komercijos direktorius, kompiuterinių
žaidimų programų kūrėjas, konditeris, krovikas, laiškininkas,
laivo korpuso remontininkas, laivo mechanikas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba)
durų montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas, lietuvių kalbos
mokytojas, lygintojas (rankomis), logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, lopšelio-darželio
auklėtojo padėjėjas, maisto pusgaminių ruošėjas, manikiūrininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas, mechanikas remontininkas, medicinos biologas, medicinos gydytojas,
medicinos psichologas, medienos apdirbimo mašinų operatorius,
medžiagų sandėlio sandėlininkas, mėsininkas, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, metalo valytojas, mikroautobuso vairuotojas, minkštųjų baldų apmušėjas, muzikos mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas9 sporto, kūno kultūros
ir pan. mokymas), nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, nekvalifikuotas žuvininkystės įmonės [ūkio] darbininkas,
oro kondicionavimo įrangos mechanikas, ožinio krano operatorius,
padalinio vadovas [viršininkas, vadas], padangų montuotojas,

nyčių gatvėje Jomarkas „Žalia miesto
ulytėlė“. Aukštaitijos, Dzūkijos,
Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios
Lietuvos subuvimas.
„Etnografinių regionų spalvos“.
Tauragės kultūros centro lengvosios
muzikos orkestro koncertas „Šventišku ritmu“.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 31 D. 15 VAL. J. LINGIO PARKE Tarptautinės vaikų
gynimo dienos proga VAIKYSTES
MIESTAS.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 30 D. 15 VAL. Marijampolės dramos teatre Marijampoliečių
bendrijos 25 – erių metų veiklos
sukakties minėjimas.
BIRŽELIO 4 D. 18 VAL. Marijampolės senamiesčio „Kačių kiemelis“
Koncertas „Meilės istorijos pagal
Editą Piaf“.
padavėjas,pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakuotojas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo] padalinio
vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
pastatų apšiltintojas, pastatų remontininkas aukštybininkas,
pastatų statybininkas (naudojantis tradicines medžiagas), pastatų
statybos darbų meistras, pastolininkas, pašto siuntų skirstytojas,
plataus profilio statybininkas, plytų mūrininkas, popieriaus rūšiuotojas, pradinio ugdymo mokytojas, prekių ir paslaugų pirkimo
specialistas, prekybos salės vadybininkas, privatus dainavimo
mokytojas, produkto vadybininkas, programuotojas, projekto
vadovas, psichologasrestorano salės administratorius, restorano
virėjas, rinkodaros specialistas, [vadybininkas], sandėlininkas,
santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas,
sekretorius, sekretorius referentas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas,
skalbyklos mašinų operatorius, skardininkas, socialinės psichologijos psichologas, socialinio darbuotojo padėjėjas, specialiųjų
statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas, stalius, stalius
dailidė, statinių priežiūros darbininkas, statybos darbų prižiūrėtojas, statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas, stogdengys,
sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas,
suvirintojas, dujomis ir elektra, suvirintojas elektra, šaltkalvis,
šaltkalvis suvirintojas, šilumos energetikos inžinierius, tarptautinio
keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro meno
mokytojas, techninių dokumentų, inžinierius, technologijų technikas, tiekėjas, transporto priemonių dažytojas, turizmo vadybininkas, ūkvedys, vairavimo instruktorius, vairuotojas ekspeditorius,
vaisių rūšiuotojas, valytojas, valytojas (rankomis), vamzdyno
montuotojas, vamzdžių klojėjas, variklinių, transporto priemonių
mechanikas, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis,
vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas,
veterinarijos felčeris, veterinarijos gydytojas, vidaus santechnikos
vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešbučio administratorius,
viešbučio registratorius, viešbučio valytojas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, virėjas, virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automobilių
mechanikas, automobilių šaltkalvis, bendrųjų statybos darbų
vadovas, degalinės operatorius, ekonomistas, elektrikas, gyvulių
šėrikas, istorijos mokytojas, izoliuotojas, katilinės kūrikas, konstruktorius, laiškininkas, laivų statybos technikas, langų ir (arba)
durų montuotojas, lopšelio-darželio auklėtojas, mechanikas,
mechanikas, remontininkas, mechanizatorius, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas,
vadas], pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pirkimo agentas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas,
produkto vadybininkas, psichologas, reklamos administratorius,
sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, šaltkalvis suvirintojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
tiekėjas, 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, kepėjas, lopšelio-darželio auklėtojas, metalo apdirbimo staklių
operatorius, mikroautobuso vairuotojas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], pagalbinis darbininkas, pardavėjas, plataus profilio
staklininkas, pradinio ugdymo mokytojas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], santechnikas, siuvėjas, stalius, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto, priemonės vairuotojas, variklinės
transporto priemonės elektrikas, visuomenės sveikatos specialistas
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius sekretorius,
apsaugos darbuotojas, automobilio vairuotojas, bendrosios
praktikos slaugytojas, dviračių taisytojas, fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojas, kambarinė, korektūrų redaktorius, laikraščio redaktorius, padavėjas, pagalbinis virtuvės, darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, restorano virėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], santechnikas, viešbučio kambarinė,
viešbučio klientų priėmimo ir aptarnavimo tarnautojas, virėjas,
virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
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2014 m.
GEGUŽĖ
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).
12 d. penktadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilieto kaina – tik 4.34 € (15 Lt).
13 d. šeštadienis 12 val.
Daiva Čepauskaitė KAŠTONĖ. Vienos dalies spektaklis visai
šeimai pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“. Režisierius
Arvydas Lebeliūnas.
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
Birželio 10 d. 18 val.
K.Dragunskaja „Lunačiarskio lunaparkas“, 1-os dalies spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Žvejų rūmai.
Bilieto kaina 5,79 Eur.
Birželio 18 d. 18 val.
M.Gavran „Poros“, 1-os dalies sceninė mozaika. Rež.
R.Kudzmanaitė. Žvejų rūmai.
Bilieto kaina 5,79 Eur – 7,24 Eur.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. GEGUŽĖ
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

ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas padavėjas, buhalteris apskaitininkas,
grindinio klojėjas, izoliuotojas, kambarinė, kasininkas, kiemsargis,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], šaltkalvis suvirintojas,
ūkio skyriaus darbuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, bendrųjų
statybos darbų vadovas, grindinio klojėjas, kambarinė, kineziterapeutas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
pardavėjas, pardavimo agentas [vadybininkas], paštininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas].
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. GEGUŽĖ
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.

PR

„Tele2“ klientams – apsauga nuo
neplanuotų išlaidų
Telefonas be mobiliojo interneto
šiandien sunkiai įsivaizduojamas ne tik
dirbant, bet ir atostogaujant. Telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ klientai mobiliuoju internetu nuo šiol galės naudotis
drąsiau – dėl naujos interneto paslaugų
kainodaros už naršymą jie mokės tiek,
kiek suplanavo, ir nė centu daugiau.
Be to, naujasis „Tele2“ interneto
duomenų saugiklis pašalins riziką internetu pasinaudoti, kai žmogus nėra
užsisakęs interneto duomenų paketo.
Taip nutinka telefonu žaidžiant vaikams
arba prie interneto prisijungus atnaujinimus siunčiančioms išmaniųjų telefonų
programėlėms. Taigi – daugiau jokių
netikėtų sąskaitų.
Patogus pasirinkimas
„Nepriklausomai nuo klientų amžiaus,
veiklos ar gyvenamosios vietos, mobilusis internetas yra tapęs būtina kasdiene
paslauga. Todėl ne tik didiname tinklo
aprėptį ir kokybę, bet ir geriname kainodarą. Naudotis internetu nuo šiol bus dar
pigiau ir patogiau, o klientus kviečiame
naršyti drąsiai ir nepermokėti“, – sakė
Tomas Burovas, „Tele2“ marketingo vadovas.
Naujasis interneto duomenų saugiklis veiks labai paprastai – besibaigiant turimam mėnesio duomenų
paketui, „Tele2“ klientai gaus SMS žinutę su pasiūlymu užsisakyti papildomą paketą, kuris galios iki
mėnesio pabaigos.
Paketo neužsisakius, jungiantis prie interneto klientai bus nukreipiami į puslapį http://narsyk.tele2.
lt/, kur galės užsisakyti norimo dydžio vienkartinį duomenų paketą. To nepadarius, mobilusis internetas
tiesiog neveiks.
Vienkartinis 100 MB duomenų paketas mėnesiui kainuos 0,55 Eur, 500 MB – 1,7 Eur, o 1 GB – 3 EUR.
Esami mobiliojo interneto vartotojai galės rinktis, ką daryti pasibaigus mėnesio duomenų paketui – ar
tam kartui užsisakyti vienkartinį paketą, ar toliau mokėti už papildomą internetą senais tarifais (po 0,14481
Eur už 1 MB), ar nesinaudoti internetu iki mėnesio pabaigos. Vis dėlto, jiems verčiau siūloma užsakyti
papildomą duomenų paketą – internetas kainuos daug pigiau. Vieną kartą pasirinkus naudotis nauja kainodara, daugiau apmokestinimas už kiekvieną megabaitą nebebus taikomas.
Su mobiliuoju internetu – daugiau galimybių telefone
Žmonės mobiliuoju internetu telefone pradeda naudotis, nes jis suteikia daug naujų galimybių tiek darbui,
tiek pramogoms – galite sekti naujausias žinias portaluose, klausytis muzikos, žiūrėti vaizdo įrašus „Youtube“ ir naudotis begale kitų naudingų funkcijų – pavyzdžiui, žemėlapiais ar transporto programėlėmis.
Reikiamą mėnesio duomenų paketo dydį „Tele2“ siūlo pasirinkti pagal savo poreikius – 50 MB, 250 MB,
1 GB ar 5 GB. Šie duomenys bus suteikiami naršymui kiekvieną mėnesį. O jei mėnesio eigoje duomenų
pritrūktų, „Tele2“ saugiklis apie tai perspės ir pasiūlys užsisakyti papildomą vienkartinį duomenų paketą.
„Tele2“ mobiliojo interneto vartotojai Lietuvoje gali naudotis 3G ir 4G tinklais. Ypač didelės spartos 4G
ryšys jau yra prieinamas daugiau nei 70 proc. šalies gyventojų ir veikia 60 Lietuvos miestų. Planuojama,
kad metų pabaigoje 4G ryšiu galės naudotis jau apie 90 proc. gyventojų.
Tuo tarpu 3G tinklas, taip pat leidžiantis patogiai naudotis mobiliuoju internetu, jau veikia visoje šalyje,
jo aprėptis dabar sudaro 97-99 proc. Lietuvos teritorijos.
Daugiau apie „Tele2“ ryšį ir naujausius pasiūlymus galima sužinoti apsilankius operatoriaus svetainėje
internete www.tele2.lt ar bet kuriame bendrovės prekybos salone.
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