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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Paskelbė apie permainas Vilniaus
arkivyskupijoje
Trečiadienį Vilniaus arkivyskupija paskelbė apie permainas: keičiamas
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, iškeliami kunigai.
Iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus pareigų atleidžiamas monsinjoras Žydrūnas Vabuolas skiriamas Vilniaus Šv. Onos
bažnyčios rektoriumi. Vietoje jo seminarijai vadovaus kun. dr. Hansas
Friedrichas Fischeris.
Kaip skelbiama, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu skiriamas
kun. Kęstutis Paplikša, iki šiol ėjęs Arkikatedros vikaro pareigas. Nuo
šiol šis dvasininkas tarnaus ir šios parapijos rezidentu.
Iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos sekretoriato vadovo bei kanclerio
pareigų atleidžiamas monsinjoras Kęstutis Latoža skiriamas Vilniaus
Šv. Teresės parapijos klebonu bei Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos,
Gailestingumo Motinos koplyčios rektoriumi bei aptarnauti Nemėžio
Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčią.

MOKĖSI KAIP RŪŠIUOTI ATLIEKAS
Antradienį Tauragės Pilies aikštėje įsikūrė unikalus ekomiestelis. Visą
dieną aikštėje vyko smagūs ir naudingi renginiai – Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro atstovo paskaita, viktorina, rūšiavimo varžybos, buvo rodomas režisieriaus Mindaugo Survilos filmas „Stebuklų laukas”. Koncertavo ir
renginį vedė dainuojančių mimų grupė „Neteisėtai padaryti“.
Kiekvienas atėjęs galėjo išsirinkti kur dalyvauti: ekologiškose dirbtuvėse
naujam gyvenimui prikelti panaudotus daiktus, piešti vaikams skirtoje zonoje,
mainyti ar parduoti drabužius. Aikštėje stovėjo ir rūšiuojamoms atliekoms
skirti konteineriai. Mažieji renginio dalyviai į juos išmetę atsineštas panaudotas pakuotes nuo renginio vedėjų gavo saldainių.

DARŽE KARTU SU BULVĖMIS „PASĖTI“ IR
NAMINUKĖS BUTELIAI
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams įkliuvo tauragiškė, savo
gyvenamojo namo teritorijoje slėpusi naminukę.
Turėdami pagrįstų įtarimų, kad 74 metų moteris neteisėtai realizuoja naminę degtinę, pareigūnai atliko kratą jos namuose. Kratos metu, gyvenamosios sodybos ūkinio pastato pašiūrėje buvo rasti pakasti 2 l talpos plastikiniai buteliai pilni bespalvio
skysčio, turinčio naminei degtinei būdingą kvapą. Tęsdami tyrimą, darže, kur buvo
pasodintos bulvės, rasti dar du 1,5 l talpos, du 1 l talpos, vienas 2 l talpos ir vienas 0,5
l talpos plastikiniai buteliai pilni, kaip įtariama, naminės degtinės. Iš viso rasti 8 plastikiniai buteliai su 11,5 l bespalvio skysčio, turinčio naminei degtinei būdingo kvapo.
Rasta „naminukė“ buvo paimta. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kėdainiuose jungiasi Liberalų
sąjūdžio ir Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalų) skyriai
Kaip BNS sakė Kėdainių rajono meras ir Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalų) Kėdainių skyriaus vadovas Saulius Grinkevičius, šis susijungimas buvo seniai planuotas. „Jau seniai mūsų skyriaus žmonės reiškė
norą ir pageidavimą jungtis su Liberalų sąjūdžiu, buvo tik nedidelių
vietinių problemėlių, dėl to tai atsidėjo į porinkiminį laikotarpį, nors
žmonių noras buvo ir anksčiau. Taip nutarė skyrius, taip ir padarėme“,
– BNS sakė S.Grinkevičius. Jis teigė planuojantis po susijungimo kelti
savo kandidatūrą į skyriaus vadovo pareigas. Galutinį sprendimą dėl
susijungimo turėtų priimti trečiadienio vakarą susirinksianti Liberalų
sąjūdžio valdyba. Abi partijos drauge dirba Kėdainių rajono valdančiojoje koalicijoje.

Išvados po „An-2” tragedijos:
įvardijo klaidas
Seimo laikinoji komisija,
sudaryta avariją patyrusio lėktuvo „An-2“ paieškos ir įgulos
gelbėjimo operacijai tirti, baigė
darbą.
„Visi galimi liudytojai apklausti, iš esmės posėdžiai
baigti. Išvadas tikimės turėti
po savaitės, trečiadienį“, - sakė
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Artūras Paulauskas. Pasak
pirmininko, pokalbyje su krašto apsaugos ir susisiekimo ministrais akcentuotos skrydžių kontrolės saugos reikalavimų bei ryšio Lietuvoje spragos.
„Be abejo, kalbėjome apie tai, kad orlaiviai turėtų būti draudžiami, be
to neskraidytų bent jau tokiais maršrutais, kaip per jūrą.
Skrisdami per jūrą pilotai taip pat būtinai turėtų vilkėti hidro kostiumais,
turėti avarinį švyturį, atsakiklius. Tai padėtų tiksliau nustatyti avarijos
vietą, nes šiuo atveju atsitiko taip, kad lėktuvas neatskrido ir paieškos
rajonas buvo vos ne visa Baltijos jūra Lietuvos atsakomybės ribose.
Kai nėra aiški avarijos vieta, surasti lėktuvą, išgelbėti pilotus galimybė
minimali. Reikėtų taip reguliuoti orlaivių eismą, kad būtų galima žinoti
avarijos vietą“, – sakė A. Paulauskas.

Viešvilės vaikų namų direktoriui –
nauji kaltinimai
Viešvilės vaikų globos namų direktoriaus Algimanto Liaudaičio, kuriam
mestas pedofilijos šešėlis,
baudžiamoji byla jau teisme.
Paaiškėjo, ir kuo tiksliai kaltinamas iki šiol į teisėsaugos
akiratį nepatekęs, gera reputacija garsėjęs trijų vaikų tėvas
– jam pateikti kaltinimai net
pagal keturis Baudžiamojo
kodekso straipsnius. „Kaltinamasis savo kaltę pripažįsta“,
– trečiadienį pranešė prokuratūra. Ikiteisminio tyrimo metu A. Liaudaičiui buvo paskirtos kardomosios
priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei dokumentų paėmimas.
Byla jau teisme Galimos pedofilijos istorija į viešumą pateko šių metų
kovą. Paaiškėjo, kad prokurorai atlieka tyrimą dėl galimos pedofilijos ir
berniukų išnaudojimo Viešvilės globos namuose. Šią savaitę baudžiamoji
byla perduota Jurbarko rajono teismui, o A. Liaudaičiui kaltinimai pareikšti pagal keturis BK straipsnius – dėl seksualinio priekabiavimo (BK
152 str.), jaunesnio nei šešiolikos metų asmens tvirkinimo (BK 153 str.),
dėl vaiko įtraukimo girtauti (BK 161 str.) ir disponavimo pornografinio
turinio dalykais (BK 309 str.)
Griežčiausia atsakomybė – iki 5 metų nelaisvės – gresia už nusižengimus numatytus 153-ajame ir 309-ajame straipsniuose. Byla jau perduota
teismui, tačiau pirmojo posėdžio data dar nepaskirta.
Šaltinis Delfi.lt

JURBARKAS

BIRŽELIO 20–21 D. PAŠVENČIO GIRININKIJOJE
VYKS DVIRAČIŲ ŠVENTĖ IR VARŽYBOS
Jurbarko rajone Pašvenčio girininkijoje 2015 m. birželio 20–21 d. vyks dviračių
šventė ir varžybos. Tai 5 val., 12 val. arba visą parą trunkanti dviračių šventė ir ištvermės
lenktynės važiuojant ratu 8–10 km trasoje miško keliais. Trasa pažymėta miške aplink
Pašvenčio girininkiją. Tiksli trasos schema bus paskelbta iki birželio 16 d. Dviračių
šventė, skirta visiems dviračių ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjams.

ŠILALĖ

ŠILALĖS PAREIGŪNAI AKTYVIAI KOVOJA SU
KONTRABANDININKAIS
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnams Šilalėje, Tauragės g., įkliuvo kontrabandines
cigaretes gabenęs šilališkis.
Antradienio pavakarę, apie 17 val., pareigūnai patikrinimui sustabdė 46
metų vyriškio vairuojamą automobilį „ Renault Traffic“. Automobilio salone
buvusi dulkių siurblio „Electrolux“ dėžė pareigūnams sukėlė įtarimų. Patikrinus ją, viduje buvo rasta kontrabandinių cigarečių. Apžiūrint transporto
priemonę, bagažinėje buvo rasta dar viena dėžė su tokiu pačiu „laimikiu“.
Iš viso 2 dėžėse buvo rasta 1 000 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos
Respublikos banderolėmis.

ŠILUTĖS R.

KINTŲ MUZIKOS FESTIVALIS KETVIRTĄ KARTĄ
SUBURS MUZIKOS GURMANUS
Tarptautinio dėmesio sulaukęs Kintų muzikos festivalis jau ketvirtąjį kartą sugrįš į pamarį. Šių metų festivalio dėmesio centre
– žymaus, 80-metį švenčiančio estų kompozitoriaus Arvo Pärt
muzika. Vilniaus miesto rotušėje vykusi spaudos konferencija buvo
pradėta būtent šio kūrėjo muzika, kurią atliko Naujų idėjų kamerinis
orkestras NIKO. Liepos 1-17 d. vyksiantis Kintų muzikos festivalis
žada išskirtinę programą.
Pasidalinti mintimis apie festivalį atvyko Kintų muzikos festivalio įkūrėja ir direktorė Audra Juodeškienė, kompozitorius NI&Co dirigentas ir vadovas bei Kintų Muzikos Festivalio meno vadovas Gediminas Gelgotas; Šilutės
rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Vilniaus savivaldybės choro „Jauna muzika“ vadovas Vaclovas
Augustinas.

ŠAKIAI

VANDENTVARKOS DARBAI GERINA ŠAKIŲ
RAJONO APLINKOS BŪKLĘ
UAB „Šakių vandenys“ informuoja, kad į projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047)
apimtį įtraukta nauja veikla „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose“. Pasak bendrovės
direktoriaus Vaido Litinsko, smagu, kad atsiradus galimybei gauti papildomą finansavimą pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ buvo sugebėta tuo pasinaudoti ir
projektui pritraukti papildomai 4.321.712,23 eurų. Visos šios išlaidos bus skirtos toms
vietovėms, kuriose dar nėra išplėtota arba nepakankamai išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. V. Litinsko nuomone, finansavimą pavyko gauti dėl to, nes bendrovė „Šakių vandenys“ buvo tam
pasiruošusi ‒ yra sukaupusi didelę patirtį įgyvendindama ankstesnius projektus, turėjo techninį darbo projetą,
kurį dar 2012 m. atliko bendrovė „Evikta“.
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MARIJAMPOLĖ

CUKRAUS FABRIKĄ UŽVALDYS AISTRINGA
TANGO MUZIKA
Žinomо operos atlikėjo Edmundо Seiliаus organizuojamas Šv. Jurgio meno sezonas įgavo
pagreitį Marijampolėje. Muzikos gurmanus jau žavėjo maestro Virgilijus Noreika, Asta Krikščiūnaitė, Kristina Zmailaitė, Evelina Sašenko, Jeronimas Milius, Rafailas Karpis ir kiti žinomi
atlikėjai.
Birželio 11 d., 18.00 val. įvyksiantis koncertas „Tango aistros” senas fabriko erdves užvaldys
aistringa muzika, gimusia Pietų Amerikoje. Kavos, cukrašvendrių ir karšto oro mišinys užaugina
ugningo būdo, bet jautrius žmones, todėl jų kuriama muzika tikrai nepaliks abejingų. Skambės
A. Piazzolla ir kitų meistrų šedevrai. Akordeonu grieš Romas Morkūnas, gros VDU kamerinis
orkestras, dirigentas – Jonas Janulevičius.
Miestiečius norinčius nuvykti į koncertą „Tango aistros“ renginio dieną 17.00 val. ir 17.30
val. iš viešbučio „Mercure Marijampole” aikštelės nemokamai veš užsakyti autobusai ir parveš po renginio.

RASEINIAI

PIRMĄ KARTĄ RASEINIŠKIAI BIBLIOTEKININKAI SAVO KRAŠTE SURENGĖ SĄSKRYDĮ
„Medžioklės ypatumai Žemaitijoj“ -tokia buvo XIV Žemaitijos bibliotekininkų
sąskrydžio, birželio 5-6 dienomis vykusio Palukščio dvaro kaimo turizmo ir poilsio
komplekse „Rokynė“, tema, kurį surengti teko garbė raseiniškiams. Sąskrydžio tema
padiktavo aprangos kodą ir stovyklaviečių papuošimą. Trylikos rajonų komandų
dalyvius ir svečius prie „medžioklės plotų“ prieigų pasitiko raseiniškiai, vilkintys
senovės medžioklių apdarais.
Po sveikinimo kalbų sąskrydžio organizatorė, Marcelijaus Martinaičio viešosios
bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė sakė, jog be rėmėjų paramos šiais laikais
vargu ar įmanoma išsiversti. Tardama nuoširdžiai ačiū ji dosniems rėmėjams: Raseinių rajono savivaldybei, L.Songailos
IĮ, VĮ Raseinių miškų urėdijai, Padubysio medžiotojų būreliui, UAB „Bilderis“, „Danspin“, „Prabauda“, „Raivila“,
„Raseinių žuvininkystė“, Raseinių kredito unijai, Darbo partijos Raseinių skyriui, LR Seimo nariui Edmundui Jonylai
bei Europarlamentaro A.Guogos padėjėjui Nerijui Jarilinui įteikė bibliotekos parengtas padėkas, kuriose įamžinta
sąskrydžio organizatorių iniciatyva - medžioklės tema.

KAUNAS

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS MAŽĖS PENKTADALIU
Kauno miesto savivaldybės administracijos laukia didelės permainos. Išanalizavę esamą situaciją Kauno miesto vadovai jau nubraižė esmines pertvarkos gaires. Iki šių metų pabaigos darbuotojų skaičius savivaldybės administracijos
aparate sumažės 20 proc. - nuo 786 iki 630. Skaičiuojama, kad per metus tai padės sutaupyti daugiau nei 2 mln. eurų.
Vienas pagrindinių pertvarkos tikslų – padidinti Kauno viešojo valdymo efektyvumą. Pastarąsias savaites miesto
vadovybė kartu su administracijos skyrių vadovais analizavo esamą padėtį. Buvo atlikta funkcijų analizė, įvertinti
skyrių vadovų pateikti siūlymai, atsižvelgta į vidaus audito pastabas ir siūlymus, taip pat įvertintos viešojo administravimo metodologijos ir rekomendacijos.
Atlikta analizė parodė, jog savivaldybės administracijoje iki šiol buvo prastai koordinuojama veikla ir procesai,
dubliavosi nemaža dalis funkcijų, o darbuotojų skaičius buvo perteklinis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE PRISIŠVARTAVO DIDŽIAUSIAS
SEZONO KRUIZINIS LAINERIS
Klaipėdos kruizinių laivų terminale prisišvartavo didžiausias šį sezoną Klaipėdos
uoste besilankantis kruizinis laineris „Celebrity Eclipse“. Iš Sankt Peterburgo atvykęs laivas į uostamiestį atplukdė 2807 kruizinius keleivius. Klaipėdoje lankosi turistai iš
28 pasaulio šalių, iš kurių didžiąją dalį sudaro Didžiosios Britanijos (2237), JAV (257),
Australijos (55), Kanados (48), Meksikos ( 43) ir kitų šalių keliautojai. Daugiau nei 1
tūkst. kruizinio laivo turistų pasirinko organizuotas ekskursijas, kurių metu aplankys
Kuršių Neriją, Klaipėdą, Palangą bei Klaipėdos rajono Lapių kaimą, kuriame bus
supažindinti su Lietuvos kaimo gyvenimu bei pabendraus su Lietuvoje gyvenančiu Britų karo ataše David Holliday.

ŠIAULIAI

NATO MISIJOJE TARNAUJANTIEMS ITALAMS
ŠIAULIAI PATINKA
Savivaldybėje apsilankė NATO misijos Šiauliuose Italijos karinio junginio vadas Vito Cracas su kolega kapitonu Andre Lanzilliu. Nuo balandžio misiją mūsų
mieste atliekančių italų komandos vadas prisistatė merui Artūrui Visockui ir
jo pavaduotojui Domui Griškevičiui. Italai sakė, jog yra patenkinti tarnyba
Šiauliuose. Jiems labai gražus mūsų miestas, aplankė kai kuriuos objektus,
susipažino su lietuviška virtuve.
Iki vasaros pabaigos čia tarnausiantys kariškiai pageidavimų miesto valdžiai
neturėjo. Visi gyvena „Šiaulių“ viešbutyje. Pakelti lėktuvus patruliavimui ore
yra pasirengę ištisą parą. Kildami stengiasi aplenkti miestą, kad sukeltų kuo mažiau triukšmo. Prireikus Taline gali
atsirasti per 15 minučių.

TELŠIAI

BAIGIAMI TELŠIŲ CENTRINIO STADIONO
REKONSTRUKCIJOS DARBAI
Į pabaigą artėja Telšių centrinio stadiono rekonstrukcijos darbai – objektą Valstybinei komisijai tikimasi atiduoti
vertinti rugpjūčio mėnesį. Baigiamą rekonstruoti stadioną apžiūrėjo ir įvertino Telšių rajono savivaldybės meras
Vytautas Kleiva. Telšių miesto centriniame stadione sukurtos išties puikios sąlygos futbolininkams, krepšininkams ir
kitų sporto šakų atstovams treniruotis ir dalyvauti varžybose. Įrengta futbolo aikštė su 8 takelių bėgimo takais. Bėgimo su kliūtimis rungčiai bėgimo take įrengta vandens duobė. Apie 4 000 kv. m lengvosios atletikos varžybų sektorių
zonoje įrengtas šuolio į tolį ir trišuolio sektorius su keturiomis smėlio šuoliaduobėmis, ieties metimo sektorius, disko
ir kūjo metimo sektorius, du šuolio su kartimi sektoriai, vieno rutulio stūmimo sektorius, du šuolio į aukštį sektoriai.
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PASAULYJE

V. Putinas vėl privertė laukti
popiežių: į susitikimą vėlavo 70
minučių
Popiežius Pranciškus per
privačią audienciją susitikęs su Rusijos prezidentu
Vladimiru Putinu trečiadienį ragino imtis konkrečių
pastangų siekiant taikos
Ukrainos konflikte. Visos
šalys turi įnešti savo indėlį,
pabrėžė jis.
Pranciškus akcentavo, jog
„būtinos nuoširdžios ir didelės pastangos, kad būtų pasiekta taika“,
trečiadienio vakarą pranešė Vatikanas. Popiežiaus ir V. Putino susitikimas truko apie 50 minučių. Beje, V. Putinas į popiežiaus audienciją
atvyko pavėlavęs 70 minučių. Per pirmąją savo viešnagę pas Pranciškų
2013-aisiais jis pontifiką privertė laukti 45 minutes. Pasak Vatikano
atstovo Federico Lombardi, popiežius prašė, kad Ukrainoje „visos šalys
stengtųsi įgyvendinti Minsko susitarimus“.

B. Obama pritarė papildomų 450
JAV kariškių siuntimui į Iraką
JAV prezidentas Barackas Obama trečiadienį patvirtino sprendimą
dislokuoti Irake papildomai 450 JAV karinio
personalo narių, siekiant
sustabdyti grupuotės „Islamo valstybė“ laimėjimus.
Baltieji rūmai pareiškė,
kad naujasis kontingentas prisidės prie „mokymų, patarimų ir paramos“ Irako vyriausybės bei
genčių pajėgoms misijos. Šiuo metu Irake yra apie 3000 JAV karinių
patarėjų.

Lenkijoje atsistatydino trys
ministrai, traukiasi ir R. Sikorskis
Lenkijoje trys vyriausybės ministrai ir parlamento pirmininkas įteikė
atsistatydinom prašymus dėl pasiklausymo skandalo, pranešė šalies
premjerė.
Centristų ministrė pirmininkė Ewa Kopacz paskelbė, kad atsistatydino
Seimo pirmininkas Radoslawas Sikorskis bei trys ministrai – iždo,
sveikatos ir sporto, kai jos vadovaujama nepopuliari vyriausybė laukia
visuotinių rinkimų šį rudenį. Lenkijos prokurorai apklausė vieną verslininką, kuris, kaip įtariama, paviešino įslaptintą medžiagą, susijusią
su neteisėto ministrų ir kitų politikų pokalbių pasiklausymo tyrimu,
bei pateikė jam kaltinimus.

Vatikane bus teisiami pedofiliją
dangstantys dvasininkai
Popiežius Pranciškus davė nurodymą sudaryti Vatikane specialų
departamentą, kad būtų patraukti atsakomybėn pedofiliją dangstantys
dvasininkai.
Tai trečiadienį pranešė „Reuters“, remdamasi Šventojo Sosto pareiškimu. Kaip pažymima dokumente, naujoji institucija „teis vyskupus,
kurie naudojasi savo padėtimi, kai jų pavaldiniai įtariami pedofilija“.
Pasak Šventojo Sosto spaudos tarnybos vadovo tėvo Federico Lombardi, į departamento jurisdikciją taip pat paklius vyskupai, „kurie laiku
nesiėmė priemonių, kad užkirstų kelią smurtui“.
Tokio departamento įkūrimas yra reakcija į dvasininkų nusikaltimų
aukų prašymus patraukti atsakomybėn vyskupus už smurtą jų vyskupijose. Omenyje turimi ir tie atvejai, kai patys vyskupai nėra tiesiogiai
susiję su tokiais nusikaltimais.

Britų parlamentas uždegė žalią
šviesą referendumui dėl narystės
ES
Didžiosios Britanijos parlamentas antradienį pritarė planuojamam
referendumui dėl šalies narystės Europos Sąjungoje (ES). Parlamentarai
didele balsų dauguma priėmė atitinkamą įstatymą, praneša agentūra
AFP.
Už įstatymo projektą balsavo 544 posėdyje dalyvavę deputatai iš
597, tik 53 buvo prieš. Per šešias valandas trukusius debatus didelius
prieštaravimus reiškė škotų nacionalistai. Dabar ministras pirmininkas Davidas Cameronas mėgins derėtis su ES dėl reformų ir iki 2017
metų pabaigos surengs referendumą, kuriame gyventojai spręs, ar likti
reformuotoje Bendrijoje. Jie turės atsakyti į klausimą: „Ar Jungtinė
Karalystė turi likti Europos Sąjungos nare?“
Šaltinis: Delfi.lt

2015 06 12 Nr. 23

RECEPTAS

4

SMULKUS VERSLAS

Šašlykų marinavimas
► OBUOLIŲ ACTO MARINATAS (1 kg mėsos)
• ½ stikl. obuolių acto,
• 1 stikl. vandens,
• 2 valg. š. druskos,
• keli laurų lapeliai,
• ½ arbat. š. gvazdikėlių,
• ½ arbat. š. muskato,
• 1 arbat. š. šviežių petražolių,
• kmynai (pagal skonį).
1. Supjaustykite svogūnus žiedeliais,
obuolių actą sumaišykite su vandeniu ir prieskoniais. 2. Gautą marinatą užpilkite
ant šašlykų. Palikite per naktį pridengtus lėkšte ir prislėgtus.
► KEFYRO MARINATAS (1 kg mėsos)
• 1 l kefyro,
• 4 svogūnai,
• 1 valg. š. druskos,
• 10 g šviežių petražolių, • 10 g šviežių mėtų, • 10 g šviežių bazilikų,
• 10 šviežių krapų.
1. Supjaustykite svogūnus žiedeliais, kefyrą sumaišykite su likusiais prieskoniais.
2. Svogūnus ir mėsą sudėkite sluoksniais, o gautą marinatą užpilkite ant
mėsos ir gerai sumaišykite. Palikite per naktį šaldytuve pridengtus lėkštute ir
prislėgtus. Jeigu manote, kad marinatui trūksta skonio, galite įdėti smulkintos
citrinos arba pagardinti pomidorų sultimis.

SVEIKATA

Žolelės, skydliaukės vėžio riziką
sumažinančios iki 80 proc.
Žolelių arbatos turi daugybę sveikų
medžiagų, tokių kaip polifenoliai ir
flavonoidai, kurios pasižymi antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis
savybėmis.
Kartas nuo karto pagurkšnojus
žolelių arbatos, bet nekeičiant gyvenimo būdo, vargu ar galima tikėtis
akivaizdaus sveikatos pagerėjimo,
tačiau paaiškėjo, kad Graikijoje, kurios dauguma gyventojų maitinasi sveiku
Viduržemio jūros regiono maistu, žolelių arbata apsaugo nuo vėžio.
Labiausiai nuo vėžio apsaugo trijų rūšių arbatos – ramunėlių, šalavijų ir
kalnų žolelių. Iš jų visų stipriausia priešvėžinė priemonė – ramunėlių arbata.
Geriant ramunėlių arbatą, skydliaukės vėžio rizika gali sumažėja iki 80 proc.
Graikijoje skydliaukės vėžiu serga gerokai mažiau žmonių, nei JAV ir Europoje. Pagal statistiką, Graikijoje skydliaukės vėžys kasmet diagnozuojamas
1,6 iš 100 tūkstančių žmonių. Palyginimui, JAV ir Europoje šis rodiklis siekia,
atitinkamai, 13,2 ir 5,2 iš 100 tūkstančių. Atėnų gyventojai ne tik valgo daug
šviežių daržovių ir vartoja daug sveikųjų riebalų – šiais produktais pagrįsta
Viduržemio regiono mityba – bet ir dažnai mėgaujasi žolelių arbata, o tyrimai
parodė, kad kuo daugiau geriama ramunėlių arbatos, tuo mažesnė skydliaukės
vėžio rizika.
Konkrečiai, žmonėms, kurie ramunėlių arbatą gėrė nuo dviejų iki šešių kartų
per savaitę, skydliaukės pakitimų rizika sumažėjo 70 proc., o tiems žmonėms,
kurie ją gėrė reguliariai 30 metų, rizika sumažėjo 80 proc.
Priešvėžinių savybių ramunėlės turi ko gero dėl natūralių flavonoidų, tokių
kaip apigeninas. Apigeninas, kurio randama ramunėlėse, taip pat salieruose,
petražolėse, vaisiuose, daržovėse ir kitose žolelėse, lėtina vėžinių ląstelių
augimą ir mažina jau susiformavusius navikus, paaiškėjo atlikus bandymus
su gyvūnais.
Šaltinis: Delfi.lt

„VYNO GURU“ IŠŠŪKIS – ĮPRATINTI PIRKTI
VYNĄ INTERNETU
Prieš kelerius metus pamatęs neužpildytą verslo nišą, Andrius Apulskis
(39) kartu su partneriu nusprendė
Vilniuje įkurti vyno el. parduotuvę.
Nors prekyba internetu didėja, jis
tvirtina, kad dar ne visi pasiryžę
vyną pirkti tokiu būdu. Be to, tarp
gamintojų siūlomų įvairių rūšių
vyno tenka ieškoti tokio vyno, kuris
pateiktų prieinamą kainos ir kokybės
santykį, mat ne visi nori už šį gėrimą
mokėti brangiai.
Paskatino aktyvėjanti el. prekyba
ir vyno suvartojimas
„Pasižiūrėjome, kad visame pasaulyje yra daug vyno el. parduotuvių, o Lietuvoje to nebuvo. Be to,
Lietuvoje el. parduotuvių verslas
nuolat auga: vis didesnę prekių dalį
gyventojai perka internetu. Trečias
faktorius, kad Lietuvoje nuolat
didėja vyno suvartojimas. Taigi el.
prekyba ir vyno suvartojimas augo,
o internetinės vyno parduotuvės
Lietuvoje nebuvo. Europoje apie 8
proc. vyno parduodama internetu,
o Lietuvoje buvo 0 proc., dėl to pagalvojome, kad tai yra neišnaudota
niša“, – idėjos pradžią prisimena
pašnekovas.
„Mūsų klientai yra tie, kurie iš
tikrųjų domisi vynu, nori jį ragauti, nori skanaus vyno. Aišku,
papildoma sąlyga, jie turi mokėti
pirkti internetu, būti pažangesni“
A. Apulskis
Nors iki tol vyras vyno sritimi nelabai domėjosi, tačiau palankios sąlygos imtis verslo paskatino daugiau
tuo pasidomėti: „Esu ekonomistas,
prieš tai užsiėmiau kitais dalykais.
Vynas, kaip prekė, pasirodė įdomi
ir linksma, palyginti su drabužiais ar
kompiuteriais. Kadangi reikia žinoti
savo prekes, turi gerai į tai įsigilinti.“
Tam, kad prekybai pavyktų išsirinkti tinkamą vyną, kuriuo sudomintų pirkėjus, tenka konsultuotis
su šios srities žinovais: „Bendradarbiaujame su įvairiais ekspertais
Lietuvoje ir užsienyje. Gauname
vyno pavyzdžių, pasikviečiame
ekspertus, jie vertina. Tada sprendžiame, užsisakyti ar ne. Ir internete
galima rasti nemažai informacijos,
bet daugiausia bendradarbiaujame
su ekspertais.“
Svarbiausia – vyno kokybės ir

kainos santykis
Pasak el. parduotuvės savininko,
vyno asortimentas vis dar pildomas.
Šiuo metu el. parduotuvėje galima
rinktis iš 170 vyno rūšių, o veiklos
pradžioje buvo siūloma tik 60.
Daugiausia vyno gamintojų yra iš
Italijos, kiek mažiau – iš Ispanijos.
Turima keletas gamintojų iš Prancūzijos, Vokietijos. Pašnekovas sako,
kad dabartinis vyno pasirinkimas dar
nėra galutinis: „Tai gana normalus
asortimentas, iš jo jau galima rinktis,
bet, manau, kad geram pasirinkimui
asortimentą galima didinti maždaug
iki 300 pozicijų.“
A. Apulskis tvirtina, kad svarbu
rasti vyną, kuris užtikrintų tinkamą
kainos ir kokybės santykį. Tiek vyno
skonis, tiek jo kaina klientams turi
būti patraukli. Pasak jo, šiuo metu
el. parduotuvėje daugiausia yra vidutinės kainos vynų, juos daugelis
gali įpirkti.
Nežinantiesiems, kokį vyną rinktis,
reikia patarti. Verslininkas sako, kad
pirmas dalykas, kurį turėtų žinoti
pirkėjas yra tai, kokios vynuogių
veislės vyną norėtų gerti. Pasmalsavus, ar daug jo klientų žino šį
atsakymą, parduotuvės savininkas
tvirtina, kad dauguma žino, mat
pagrindiniai pirkėjai yra žmonės,
gaunantys didesnes pajamas, išsilavinę ir žinantys, ko nori.
„Lietuvoje vyno suvartojimas
auga, bet, deja, dauguma jį perka
prekybos centruose ir vartoja kaip
alkoholį. Dažniausiai perka nebrangų pusiau saldų vyną. Tada tikrai
nesvarbu, kokios vynuogės ir skonis.

Jie nėra mūsų klientai. Mūsų klientai
yra tie, kurie iš tikrųjų domisi vynu,
nori jį ragauti, nori skanaus vyno.
Aišku, papildoma sąlyga, jie turi
mokėti pirkti internetu, būti pažangesni. Turime šiek tiek klientų, kurie
mėgsta mūsų vynus, nori juos ragauti, bet nenori naudotis internetu,
tada jie tiesiog atvažiuoja pas mus“,
– pasakoja pašnekovas.
Reikia pratinti pirkti vyną internetu
Dažniausiai pirkėjai būna bent 25
metų ir vyresni. Vynu domisi tiek
vyrai, tiek moterys. Nors daugiausia klientų el. parduotuvėje būna
iš Vilniaus, tačiau užsisako ir iš
kitų Lietuvos vietų. Verslininkas
skaičiuoja, kad vidutiniška suma,
išleidžiama vynui pirkti, siekia apie
38 eurus. Ją paprastai sudaro standartinė vyno dėžutė, kurioje yra šeši
vyno buteliai.
Vis dėlto A. Apulskis pripažįsta,
kad vienas iššūkių – klientų pripratinimas pirkti vyną internetu: „Nelengva lietuvį įpratinti pirkti vyną
internetu – nepačiupinėjus butelio,
neparagavus. Kita vertas, parduotuvėje taip pat niekas neduoda
paragauti. Tad dalyvaujame degustacijose, vyno dienose, suteikiame
galimybę paragauti mūsų vynų.“
Verslininkas kitiems palinkėtų
pagrįstai ir kritiškai įvertinti turimą idėją: „Reikia ne vien drąsos,
nevalia sugalvojus pulti daryti.
Galbūt idėja visai neturi pagrindo.
Turi būti balansas: reikia ir drąsos,
ir apskaičiavimo, įvertinimo, kokia
rinka, kokios galimybės, koks idėjos
poreikis.“

MITYBA

PRODUKTAI, PRIE KURIŲ PRIPRANTAMA KAIP
Kaip ištraukti erkę: jokių aliejų, PRIE NARKOTIKŲ
Šiandien informacijos apie sveiką
pavergia beviltišką narkomaną.
sukinėjimų prieš ar pagal laikrodžio mitybą
tiek daug, kad, ko gera,
Užblokavus malonumo jausmą
nėra žmogaus, kuris nežinotų, koks
suvalgė net 28 proc. mažiau milrodyklę
NAUDINGA ŽINOTI

Erkės mūsų šalyje sukelia nemažai sveikatos problemų – dažnas esame girdėję apie
Laimo ligą ar erkinį encefalitą.
Tiesa, susidūrusieji su erkėmis vis dar vadovaujasi tam tikrais mitais ir stereotipais.
Apie tai kalbėtasi su LSMU MA Infekcinių
ligų klinikos vadove, profesore, infekcinių
ligų gydytoja Aukse Mickiene.
– Erkės būna skirtingų rūšių, įsisiurbia, būdamos skirtingose vystymosi
stadijose. Kokių labiausiai reikėtų saugotis?
– Taip, erkių rūšių yra pačių įvairiausių, tačiau žmogui dažniausiai įsisiurbia vadinamosios iksodinės erkės, pernešančios jau minėtas ligas. Taip pat
žmonės labiausiai baiminasi erkių nimfų, kurios yra labai mažutės, tad jas
sunku pastebėti.
– Kaip taisyklingai ištraukti erkę? Žmonėms išmonės taip pat netrūksta –
siūloma tepti aliejumi, traukti prieš ar pagal laikrodžio rodyklę…
– Tikrai nerekomenduoju išradinėti dviračio. Paprasčiausias būdas – reikia
erkę pincetu suimti kuo arčiau jūsų odos ir ištraukti staigiu judesiu. Viskas
paprasta ir efektyvu, tik nepamirškite dezinfekuoti. Jeigu lieka erkės galvutė
– nieko blogo. Ją galima palyginti su rakštimi. Tiesa, susirūpinti reikėtų tik
tada, jeigu ta vieta pradeda pūliuoti, parausta ir panašiai. Taigi, jokių aliejų,
sukinėjimų prieš ar pagal laikrodžio rodyklę tikrai neverta griebtis.
Šaltinis: 15min.lt Autoriai: Asta Kaušakienė

maistas yra sveikas, o koks nesveikas. Tačiau žinojimas atsikratyti
žalingų įpročių nepadeda. Kodėl?
Tyrimais įrodyta: priklausomybę kviečiams ir narkotikams
slopina tie patys vaistai
Amerikiečių medikas Williamas
Davisas, kurio knygą „Kviečių
pilvas“ į lietuvių kalbą išvertė ir išleido leidykla „Obuolys“, įsitikinęs,
kad daugelio mūsų sveikatos negalavimų kaltininkas – kviečių prifarširuotas maistas. Pasak jo, kviečiai
išsiskiria iš visų maisto produktų
keistu poveikiu smegenims, kuris
panašus į opiatų poveikį. Tai paaiškina, kodėl kai kuriems žmonėms
taip sunku pašalinti kviečius iš savo
mitybos. Ši problema kyla ne dėl
nepakankamo ryžto, nepatogumų
ar dėl to, kad reikia atsisakyti senų
gerų įpročių. Tai santykių nutraukimas su tuo, kas valdo jūsų psichiką
ir emocijas, panašiai kaip heroinas

tinių produktų
Gyvo maisto programos vadovo
Pauliaus Jaruševičiaus manymu,
pirmiausiai žmonėms reikia atsisakyti kavos, tuomet cukraus ir
saldumynų.
„Kava – vienas iš labiausiai priklausomybę sukeliančių produktų.
Tai visi žino, bet vis tiek įsivaizduoja, kad tai nekaltas dalykas.
Kai mes tampame priklausomi nuo
kokio nors produkto ir nebegalime
savęs valdyti, jo netekę pradedame
jausti tokį kaulų laužymą tarsi
būtume narkomanai: skauda galvą,
visą kūną, nėra nuotaikos, norisi
pradingti skradžiai po žeme“.
Taip pat priklausomybę, pasak
jo, sukelia riebaus ir dažniausiai
saldaus maisto derinys, t. y. dauguma desertų. Valgydami tokį maistą
žmonės jaučiasi laimingi, todėl
ypač jo norisi patiriant stresą.
P. Jaruševičiaus teigimu, norint at-

sikratyti įsisenėjusių priklausomybių ir pakeisti mitybą, gali užtrukti
nuo vienerių iki penkerių metų.
Geriausiai mitybą keisti laipsniškai.
Pasak sveikos mitybos specialistės, studijos „Sulieknėk sveikai“
vadovės Vaidos Kurpienės, nusprendus keisti mitybos įpročius,
didžiausia klaida yra išmesti saldumynus ir miltinius produktus prieš
tai nepakeitus gyvenimo režimo ir
neįvedus į mitybos racioną sudėtingų angliavandenių, kurių suteikia
grūdinės kultūros. Jos teigimu, nieko nekeičiant be saldumynų valios
pastangomis pavyktų išgyventi vos
keletą savaičių.
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„AUDI Q7“: APŽVALGA
Pirmasis Q7 pasirodė prieš dešimtmetį ir per šį laikotarpį sulaukęs
tik simbolinių atnaujinimų tiesiog prašyte prašėsi į užtarnautą poilsį.
„Audi“ ilgai atidėliojo antros kartos modelio pasirodymą ir galiausiai
jis jau čia – gerokai techniškai pranašesnis ir efektyvesnis. Jis sukurtas
pagal „Volkswagen“ koncerno MLB platformą, kurios pagrindu bus
gaminami ir naujieji „Touareg“, „Porsche Cayenne“, o netolimoje
ateityje pasirodys ir „Bentley Bentayga“.
Automobilis kiek sumažėjo – Q7 ilgis dabar siekia 5,05 metro,
plotis – 1,97 metro, aukštis – 1,74 metro, t.y. jis 3,7 cm trumpesnis
ir 1,5 cm siauresnis, o aukštis praktiškai nepakito. SUV visureigis
bus penkiavietis, tačiau pagal užsakymą „Audi“ galės pasiūlyti ir septynvietę versiją. Trečios eilės sėdynės bus
tinkamos tik vaikams, sveriantiems iki 36 kg. O tiems, kam nereikia papildomų sėdynių, galės džiaugtis milžiniška
890 litrų bagažinės talpa.

„CITROEN“ ATSISAKO SAVO IŠSKIRTINIO
BRUOŽO
„Citroen“ pneumatinė pakaba netrukus taps praeitimi. Taupydami lėšas, prancūzai atsisako pneumatikos, kuri ilgus metus buvo išskirtinis
ir unikalus būtent šių automobilių bruožas. Kaip pranešama, dabartinis
C5 sedanas taps paskutiniu automobiliu, kuriame dar montuojama
pneumatinė pakaba, tačiau naujos kartos modelis jos jau nebeturės.
Pirmą kartą pristatęs hidraulinę pakabą 1955 metais, Prancūzijos
„Citroen“ pasiekė iki to laiko nematytą komforto lygį ir iš karto rado
daugybę gerbėjų. Dėl šios pakabos nuo žūties buvo išgelbėtas generolas Šarlis de Golis, kai 1962 metais į jo „Citroen DS“ buvo pradėta
šaudyti. Hidraulinės pakabos dėka automobilis galėjo važiuoti toliau net su peršautomis dvejomis padangomis.
Ironiška, kad „Citroen“ atsisako savojo arkliuko, kurį išgarsino DS modelis, tačiau tuo pat metu kuria visą gamą
prabangių modelių kurie vadinsis DS. Tiesa, nei vienas jų neturi pneumatinės pakabos ir bent artimiausiais metais
tikrai neturės.

„KIA“ ATNAUJINO KOMPAKTINĮ „CEE’D“ MODELĮ
„Kia“ atskleidė daugiau informacijos apie atnaujinto „Kia cee‘d“ modelio detales. „Kia“ Europos padalinio dizaineriai patobulino modelio
interjerą ir suteikė pikantiškesnę išvaizdą jo eksterjerui. Be to, modelį
tobulinusi komanda pasirūpino plačia variklių gama ir pažangesnėmis
transmisijomis.
Subtilius pokyčius ir geresnę dinamiką savo šeimininkams galės
pasiūlyti ir „cee‘d GT“ bei „pro_cee‘d GT“ modeliai. Karšto kraujo
vairuotojus viliojanti sportiškoji „GT Line“ pasižymi ne tik dinamiškumu, bet ir tradiciniams „cee‘d“ modeliams būdingu universalumu.
Naujųjų GT modelių išorė dabar kur kas agresyvesnė. Šis bruožas juos
skiria nuo standartinių „cee‘d“ modelių. Atnaujintieji modeliai išlaikė tik jiems būdingus „ice-cube“ dienos šviesos
žibintus ir sportiškų linijų kėbulą. Be to, 2016-ųjų metų GT linijos atstovai galės turėti ir žvilgsnį traukiančius 18
colių ratlankius.

„MERCEDES-BENZ GLC“ BUS ERDVESNIS IR
MODERNESNIS UŽ GLK
Jau netrukus pasirodysiantis „Mercedes-Benz GLC“ visureigis
bus erdvesnis ir aptakesnis už savo pirmtaką GLK, kuris pasižymi
agresyvia kampuota išvaizda. Skelbiama, jog GLC bus platesnis
bei turės ilgesnę ratų bazę, tad jo salone bus daugiau vietos, ir
naujasis visureigis galės lengviau varžytis su „Audi Q5“ bei BMW
X3. GLC veikiausiai bus pristatytas jau birželio mėnesį, o rinkoje
pasirodys rugsėjį.
Info: Delfi.lt

TEMA

IEŠKOTE AUTOMOBILIO? ĮVARDYTI
PATIKIMIAUSI AUTOMOBILIAI LIETUVOJE
Norint kuo rečiau taisyti automobilį ir tam išleisti kuo mažiau pinigų,
galima rinktis automobilius, kurie
rečiau genda. Tai, kaip vieną iš
patarimų, siūlo Techninės apžiūros
įmonių asociacijos „Transeksta“
vadovas Gintautas Šlėderis.
Remiantis bendrovės „UniCredit“
atlikta vairuotojų apklausa, 4 iš 10
vyrų, sugedus automobiliui, jį remontuoja patys. Dalis jų į pagalbą
pasikviečia draugą arba giminaitį
ir, nepaisant įdedamų pastangų
savarankiškai pašalinti gedimus,
remontui kasmet išleidžiama suma
sudaro 300-700 eurų.
- 4 iš 10 vyrų taiso automobilius
patys. Tai - daug ar mažai?
- Manau, kad daugoka. Žinoma,
tai lemia finansinė žmonių padėtis,
ypač kaimuose, bet, žinant šiuolaikinio automobilio įrangą ir sudėtingumą, abejoju, ar paties žmogaus, o ne
specialisto darbas duoda reikiamą,
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teigiamą rezultatą. Kaip minėjau,
Lietuvos automobilių vidurkis yra
14 metų. Bet kokiu atveju, į tokį
automobilį dedamos nemažos lėšos.
Manau, kad per metus gali susidaryti tokia vidutinė suma. Ką galiu
patarti? Yra automobilių markės,
kurios mažiau genda. Galbūt reikėtų
investuoti į jas.
- Kokios tai būtų markės?
- Kaip tik prieš pokalbį pasidomėjau. Jeigu analizuojame 2014
m. techninę automobilių apžiūrą
pagal markes, patikimiausia būtų
„Toyota“. 63,2 proc. šios markės
automobilių techninės apžiūros
reikalavimus atitinka iš pirmo
karto. Antroje vietoje - „Škoda“.
Vėliau - „Mercedes-Benz“, BMW.
Paskutiniai - „Ford“, „Peugeot“,
„„Renault“. Jeigu žiūrime į naujesnes transporto priemones, pagamintas nuo 2005 m., BMW, „Audi“,
„Mercedes-Benz“, „Toyota“ rikiuosi

Trikampis namas Norvegijoje
stebina net visko mačiusius
Norvego Toddo Saunderso kūrybiniame CV galima rasti išties įspūdingo
mastelio architektūrinių projektų. Jau
daugiau kaip dešimtmetį T. Saundersas
garsėja savo įspūdingais namais, kurie
ne tik išsiskiria originaliu dizainu, bet
ir stebina kompaktiškumu.
Naujausias šio architekto projektas
„Slice“ – tai mažo Norvegijos Slatteviko miestelio gyventojo pageidavimas turėti vieno kambario vasaros
namelį, kuriame pats leistų laisvalaikį ir galėtų apgyvendinti savo svečius.
Papildomai architektams teko pasukti galvą ne tik dėl užsakavo noro sukurti
išskirtinį vos 15m2 ploto namelį, bet ir noro išsaugoti sode augančius medžius. Architektai neslepia, jog būtent sodo medžiai ir pasulferavo pagrindinę - trikampio namelio su integruota atvira terasa - architektūrinę idėją.

Bluetooth klaviatūra su nematoma
jutikline dalimi
Minios finansavimo svetainėje „Indiegogo“ sėkmingai finansuojamas
projektas „Moky“, kuriuo siekiama
pradėti gaminti nešiojamą klaviatūrą
su mygtukų paviršiaus zona galinčia
atlikti gestus atpažįstančios jutiklinės
dalies vaidmenį.
„Moky“ prietaise bus integruotas
infraraudonųjų optinių jutiklių masyvas, kuris seks rankų ir pirštų judesius. Tokiu būdu ant klaviatūros paviršiaus bus sukurta nematoma, lietimui jautri sritis. Vartotojai galės naudoti
įprastas gestų komandas: slinkimas, priartinimas ir pan. Sritis aktyvuojama
paspaudus ir palaikius tam skirtą mygtuką.
Keistis duomenimis su kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete klaviatūra galės per belaidę „Bluetooth LE“ sąsają.

Pirmasis pasaulyje žvilgsniu
valdomas kompiuteris
Bendrovės Tobii ir MSI paskelbė
apie susitarimą dėl bendradarbiavimo gaminant ir platinant žaidimo
produktus su vartotojo žvilgsnio
sekimo sistema.
Tobii jau seniai kuria technologiją, kuri leidžia žvilgsniu valdyti
elektroninius prietaisus. Sistema
naudoja žmonėms nematomą infraraudonąjį spinduliavimą. Jutikliai stebi
vartotojo žvilgsnio kryptį ir akių judesiais leidžia atlikti tam tikras operacijas, pavyzdžiui, dokumento slinkimą arba norimo elemento pasirinkimą
iš sąrašo. Technologija yra sukurta siekiant papildyti įprastus įvesties įrenginius – klaviatūrą ir pelę.
Jungtinių valstijų rinkoje „GT72 2QE Dominator Pro Tobii EyeX“ turėtų
pasirodyti po poros mėnesių.

370 kilometrų per 6 minutes
JAV karinės oro pajėgos
paskelbė, kad išbandė lėktuvą,
kuris iš Niujorko į Londoną
nuskris per valandą. Ultragarsinio orlaivio gamyba turėtų
prasidėti 2023 metais. Šis išradimas yra dalis programos,
kurios tikslas – sukurti ginklų
sistemą, kuri per kelias valandas galėtų sunaikinti taikinius
visoje Žemėje.

Norvegijoje - pirmasis pasaulyje
elektrinis keltas
viršuje. 76 proc. BMW automobilių
apžiūros reikalavimas atitinka iš
pirmo karto, „Toyota“ - 72 proc.
Taip pat pasižiūrėjau apynaujus
automobilius, išleistus 2011 m.
Žinoma, jų skaičius yra nedidelis.
Pirmauja „Škoda“ - 92 proc. Po
to - „Audi“ - 86 proc., tačiau šių
automobilių skaičius yra nedidelis
- 800-1000 automobilių, todėl labai
gilios analizės nepadarysi. Jeigu
nagrinėtume visus 2014 m. techninę
apžiūrą atlikusių automobilių, tai
pirmauja „Toyota“.

Norvegijoje keleivius ir automobilius pradėjo kelti pirmasis
pasaulyje elektra varomas keltas.
Vienam maršrutui keltas sunaudoja
apie 150 kilovatvalandžių (kWh)
elektros energijos – tiek pat, kiek
jos per tris dienas suvartoja ir standartinis namų ūkis Norvegijoje.
Keltą statė Norvegijos laivybos
kompanija „Fjellstrand“ kartu su
technologijų bendrove „Siemens“, kuri įdiegė elektrinę varymo sistemą ir
sumontavo įkrovimo stotis prieplaukose. Gamintojų teigimu, tradiciškai
naudojamą dyzeliną pakeitus elektros energija, sutaupoma apie 60 proc.
kurui skirtų išlaidų.
Šaltinis: Technologijos.lt; 15min.lt
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05:40 Klausimëlis.lt.
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
11:55 Apokalipsë.
12:50 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
13:40 Klausimëlis.lt.
14:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:14 Loterija „Perlas“."
21:15 LRT forumas.
22:20 Ðlovës dienos.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Ugnies þiede.
01:00 Didysis Gregas 4.
01:50 Laba diena, Lietuva.
(k.)
04:00 Emigrantai. (k.)
04:45 Lietuvos
nepriklausomybës
atkûrimo 25-meèiui.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
13:15 Lietuviø dokumentika. (k.)
14:05 Kompozitoriaus
Felikso Bajoro 80meèiui. (k.)
15:25 Valdovø rûmai. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:50 Pasaulio dokumentika.
19:20 Romansus dainuoja
folkloro ansamblis
„Þiemgala“. 1998 m.".
19:40 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
21:00 ARTi.
21:30 Istorijos detektyvai.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Ekskursantë. Istorinë
drama.
00:20 Naktinis ekspresas,

06:20 Dienos programa.
06:25 Uþdrausta meilë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 iKarli.
10:00 Mano puikioji
auklë.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:00 Paprasti Naidþelo
Sleiterio patiekalai.
11:35 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Akloji.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 "Velvet".
22:40 Mentalistas.
23:35 Naktis ir diena.
Vilnius.
00:45 Naktis ir diena.
Vilnius.

06:25 Garfildas.
06:40 Garfildas.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Kietos mergiotës.
10:50 Dþiunglës.
12:30 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
12:55 Dþonis Testas.
13:20 Anèiukai Duoniukai.
13:45 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Seserys".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Kebli situacija".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Smagus pasivaþinëjimas.
00:15 Visa menanti.
01:10 Specialioji Los
Andþelo policija.
02:05 Grubus þaidimas.

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
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 Ta proga!..
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Paranoja.
00:40 Daktaras Hausas.
01:35 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:25 Graþuolë ir pabaisa.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:55 Policija ir Ko.
08:55 Dþiungliø princesë
Ðina.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas.
13:50 Meilës sala.
14:50 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Mentalistas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Meilë Niujorke 3.
Þmonos atostogose.
23:10 Karo vilkai.
Likvidatoriai III.
00:20 Juodasis sàraðas.
01:15 Prokurorø
patikrinimas.
02:20 Bamba TV.

05:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
11:55 Specialus tyrimas.
12:45 Emigrantai. (k.)
13:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
14:00 Þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Parduotas futbolas.
22:20 Ðlovës dienos.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Ugnies þiede.
01:00 Didysis Gregas 4.
01:50 Laba diena, Lietuva.
(k.)
04:00 Gyvenimas. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Teatras. (k.)
13:20 Algimantas
Braþinskas. (k.)
14:50 LRT Kultûros
akademija. (k.)
15:35 Kultûra.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
19:30 Prisiminkime.
19:40 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
21:00 Kultûros savanoriai.
21:30 Linija, spalva, forma.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Elito kinas.
Tiranozauras.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)

06:20 Dienos programa.
06:25 Uþdrausta meilë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 iKarli.
10:00 Mano puikioji
auklë.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:35 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:05 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 Ikaras.
22:45 Mentalistas.
23:40 Naktis ir diena.
Vilnius.
00:35 Dûmas.
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Garfildas.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
10:00 24 valandos.
11:10 Yra kaip yra.
12:15 Nuo...Iki...
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Anèiukai Duoniukai.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Kieno vaikas".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Netikra meilë".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Uþsienietis.
00:05 Visa menanti.
01:00 Specialioji Los
Andþelo policija.
01:55 Grubus þaidimas.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
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.
19:30 Moterø laimë.
20:00 Griûk ið juoko.
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:20 TV3 orai.
22:25 Vikingø loto.
22:30 Pasveikink mirtá kità
dienà.
01:15 Dirbtinis intelektas.
02:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
03:00 Graþuolë ir pabaisa.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:55 Policija ir Ko.
08:55 Komisaras Aleksas.
09:50 Komisaras Aleksas.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas
13:50 Meilës sala.
14:50 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas
18:00 Þinios.
18:25 Mentalistas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Vienos nakties
nuotykis.
23:40 Karo vilkai.
Likvidatoriai III.
00:10 Mentalistas.
01:05 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 Bamba TV.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
11:55 Gyvenimas. (k.)
12:45 Parduotas futbolas.
13:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:10 Saugokime jaunas
gyvybes keliuose.
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Pinigø karta.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:20 Sportas.
21:25 Orai.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Treèiojo reicho
þlugimas.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Imperija.
01:00 Didysis Gregas 4.
01:50 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Linija, spalva, forma.
(k.)
13:15 ARTi. (k.)
13:45 Kultûros savanoriai.
(k.)
14:15 Muzika gyvai.
15:40 Lino giesmë. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Koncertuojanti
Europa.
19:40 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
20:50 Visu garsu.
21:35 Legendos.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Dviese sûpuoklëse.
23:50 Prisiminkime. J.
Gruðas. Barbora
Radvilaitë.

06:20 Dienos programa.
06:25 Uþdrausta meilë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 iKarli.
10:00 Mano puikioji
auklë.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS
Midsomerio
þmogþudystës II.
23:10 Detektyvë Rizoli.
00:40 Dûmas.
01:40 Programos pabaiga.

06:25 Garfildas.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
11:10 Yra kaip yra.
12:15 Nuo...Iki...
13:10 Dþonis Testas.
13:40 Anèiukai Duoniukai.
14:05 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Ne ðio pasaulio
þmogus".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Tëveliai".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO
SEANSAS.
PREMJERA Suèiupus
nuþudyti.
00:15 Visa menanti.
01:10 Alkatrazas.
02:05 Sveikatos ABC
televitrina.

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
13:30 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 Aplink pasaulá su
þvaigþde.
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Kietasis bûrys.
00:50 Dirbtinis intelektas.
01:40 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:30 Graþuolë ir pabaisa.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:55 Policija ir Ko.
08:55 Komisaras Aleksas.
09:50 Komisaras Aleksas.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas.
13:50 Meilës sala.
14:50 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Mentalistas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Patrulis.
21:30 Misija "Pelëdos".
23:20 Karo vilkai.
Likvidatoriai III.
00:40 Mentalistas.
01:35 Prokurorø
patikrinimas.
02:40 Bamba TV.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Imperija.
12:30 Klausimëlis.lt.
12:45 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (k.)
13:30 Keliai.
14:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:25 Sportas.
18:28 Orai.
18:30 Aguonø laukas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo!
22:40 Atstumtasis.
00:20 Auksinis balsas.
01:20 Didysis Gregas 4.
02:10 Tikri vyrai. (k.)
02:55 Bëdø turgus. (k.)
03:40 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (k.)
04:25 Duokim garo! (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Legendos. (k.)
13:15 Visu garsu. (k.)
14:00 Ðoblës kino klubas
pristato. (k.)
14:20 Dþiazo muzikos
vakaras.
15:30 Balys Dvarionas.
16:10 Mûsø miesteliai. (k.)
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Benai, plaukiam á
Nidà 2012.
20:15 Prisiminkime. Balio
Dvariono opera „Dalia“.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
21:00 Kultûros naktis 2015.
Tiesioginë transliacija.
00:00 Geofaktorius.
00:10 Naktinis ekspresas.
00:45 Panorama. (k.)
01:15 Dabar pasaulyje.

06:25 Uþdrausta meilë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 iKarli.
10:00 Mano puikioji
auklë.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA Bekas.
Gyvas masalas.
22:55 SNOBO KINAS
Kuþdesiø sala.
00:05 Mentalistas.
01:00 Dûmas.

06:20 Dienos programa.
06:25 Garfildas.
06:40 Garfildas.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
10:00 Yra, kaip yra.
11:10 Valanda su Rûta.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Anèiukai Duoniukai.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Mylëti(s) smagu.
22:00 13 rajonas. Plytø
rûmai.
23:50 Að visada þinosiu,
kà padarei anà vasarà.
01:35 Suèiupus nuþudyti.
03:25 Programos pabaiga.
03:30 Lietuva Tavo delne.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Du tëvai ir du
sûnûs.
10:30 Du tëvai ir du
sûnûs.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
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 Ðrekas Treèiasis.
21:15 Að – robotas.
23:40 Penktadienis, 13oji.
01:40 Raudonosios
uodegos.
03:50 Programos pabaiga.

06:10 Policija ir Ko.
07:10 Muchtaro
sugráþimas.
08:10 Policija ir Ko.
09:10 Misija "Pelëdos".
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas.
13:50 Meilës sala.
14:50 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Patrulis.
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Nëra kur bëgti.
23:30 Gyvi numirëliai.
00:20 Mentalistas.
01:15 Prokurorø
patikrinimas.
02:20 Bamba TV.

05:00 Europos þaidynës
2015.
09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Europos þaidynës
2015.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Nauja norma.
21:00 Naða Raða.
21:30 Alfa gauja.
23:55 Kelyje.
02:35 Programos pabaiga.

05:00 Europos þaidynës
2015.
09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Europos þaidynës
2015.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Nauja norma.
21:00 Naða Raða.
21:30 Nepriklausomybës
diena.
00:25 Treneris Karteris.
03:00 Programos pabaiga.

05:00 Europos þaidynës
2015.
09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Europos þaidynës
2015.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Nauja norma.
21:00 Naða Raða.
21:30 Kinø zodiakas.
23:55 Devyni gyvenimai.
01:45 Naða Raða.
02:15 Programos pabaiga.

05:00 Europos þaidynës
2015.
09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Europos þaidynës
2015.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Nauja norma.
21:00 Avarijø TV.
21:30 Be stabdþiø.
22:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:00 Pirmoji nuodëmë.
01:20 Nepriklausomybës
diena.
03:50 CSI Majamis.
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06:05 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
06:50 Gamtos pasaulis.
07:20 Reporteris.
07:50 Nuoga tiesa.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Byla „Gastronomas Nr.1““.
11:00 „Padangiø
patruliai“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 „Byla „Gastronomas Nr.1““.
20:25 „Froido metodas“.
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
22:52 Paþangi Lietuva.
23:00 „Pragaras ant ratø“.
00:00 „Byla „Gastronomas Nr.1““.

07:20 Reporteris.
07:50 Patriotai.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Byla „Gastronomas
Nr.1““.
11:00 „Air America“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:15 Pakartotiniai
savivaldybiø rinkimai
2015.
19:25 „Byla „Gastronomas
Nr.1““.
20:25 „Froido metodas“.
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:00 „Pragaras ant ratø“.
00:00 „Byla „Gastronomas
Nr.1““.
01:00 Reporteris.
01:30 „Miestelio
patruliai“.
02:15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.

06:05 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
06:50 Gamtos pasaulis.
07:20 Reporteris.
07:50 Sàmokslo teorija.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Byla „Gastronomas
Nr.1““.
11:00 „Air America“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:15 Pakartotiniai
savivaldybiø rinkimai
2015.
19:25 „Byla „Gastronomas
Nr.1““.
20:25 „Froido metodas“.
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22:30 Reporteris.
22:52 Ádomi Lietuva.
23:00 „Pragaras ant ratø“.
00:00 „Byla „Gastronomas Nr.1““.

06:00 „Vestuviø kovos
12“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris.
07:50 Taip gyvena
þvaigþdës!
08:50 „Albanas“.
09:55 „Byla „Gastronomas Nr.1““.
11:00 „Air America“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:15 Pakartotiniai
savivaldybiø rinkimai
2015.
18:00 Reporteris.
19:25 „Laukinis pasaulis“.
19:50 Kitoks pokalbis.
20:50 Pasaulis X .
21:50 „Neþinomybë“.
00:05 „Vilo kailyje“.
02:15 „Neþinomybë“.
03:55 „Vilo kailyje“.
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3 k. butà miesto centre (55 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 631 31 782.
3 k. butà P. Cvirkos g. (I a., 69
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 20 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 615 35 882.
4 k. butà Jurbarke (III a., mûriniame name). Tel. 8 686 37 304,
po 18 val.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 12
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
09 738.
1 k. butà Kæstuèio g. (ástiklintas
6 m balkonas, ðarvo durys).
Jurbarkas, tel. 8 685 58 336.
1 k. butà Naujamiestyje,
Kæstuèio g. 39 (V a., 37 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 683 45 568.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a., 38 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 9 500 Eur). Nenuomoju.
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, labai maþi
mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas, 21 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
2 k. butà Lauko g. (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 Smalininkuose, Stoties
g. (II a., 50 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
5 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
615 82 594.
2 k. butà Kauno g. 23 (IV a.,
11 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
646 70 343.
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 P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.
2 k. butà Smalininkuose (51 kv.
m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.
2 k. butà Naujamiestyje, Birutës
g. (IV a., 54 kv. m, IV aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 13 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8 607 85
255.
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.

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

3 k. butà Lauko g. 2A (VI a., pakeisti langai, durys, reikalingas
remontas, kaina derinama). Tel.
8 675 06 155.

Garaþà, mokyklos g. (, mûrinis,
0.00 Eur). Kaina sutartine.
Jurbarkas, tel. 863636683.
Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø valda
(19 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
59 633.
Iðnuomoja 40 kv. m patalpas
prekybai Kauno g. 37. Tel. 8 618
26 299.
Kioskà Gedimino g. (18 kv. m,
medinis) parduoda arba iðnuomoja. Jurbarkas, tel. 8 618 83 689.
Muriná dviejø aukðtø namà su
rûsiu (vasarinë, ûkiniai pastatai,
17 a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.
Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos,
19 a þemës, mûrinis ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Jurbarko r., Paðaltuonyje
(I a., medinis, 17 300 Eur, 18 a
aplink). Jurbarkas, tel. 8 612 19
071.
Namà Jurbarko r., Rotuliø k.,
Rotuliø g. 9 (118 kv. m, II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, 42
000 Eur). 3 km nuo miesto, tinka
verslui, gali gyventi dvi ðeimos.
Jurbarkas, tel. +370 655 02 475.
Namà Jurbarko r., Pilies I k. (115
kv. m, II a., mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
32 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 600
31 663.
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.

Sodà be namelio Greièiuose (8
arai, gera, saugi vieta, paskutine
eilë, salia gyvenamasis namas, 1 500
eurø). Tel. 8 612 88 198.
Sodà Greièiuose, sodø bendrijoje
„Serbenta“ (tvarkingas, medinis
namelis, netoli miðkas, Nemunas,
kaina sutartinë). Tel.: 8 681 95 328,
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 Smukuèiuose (medinis namelis su baldais, 6 araiþemës, stiklinis
ðiltnamis, netoli uþtvanka, kaina
sutartinë). Tel. 8 610 37 848.
Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6 arai,
7 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo mokyklos (8,9 arai, namelis, visos komunikacijos, galima statyti namà).
Pigiai. Skubiai. Jurbarkas, tel. 8
686 70 469.
Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (6 arai þemës, mûrinis
namas, prie vandens telkinio ir
miðko). Tel. 8 698 05 752.
Sodybà ant Ðilinës kalno (reikalingas remontas). Jurbarko r., tel.
8 608 86 567.
Sodybà Veliuonos sen., Jurbarko
r. (yra ûkinis pastatas, gyvenamas
namas, mûrinis rûsys, 40 arø sodas,
kaina sutartinë). Tel. 8 615 92 727.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas
sodas su nameliu, 7 arai þemës,
kaina sutartinë). Tel. 8 662 03 187.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba
Sausgiriø k., Raudonës sen. (prie
miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemæ Vëjø g. (15,62 aro).
Jurbarkas, tel. 8 628 66 086.
Þemës sklypas (visos komunikacijos, 15 a þemës). Jurbarkas, tel. 8
636 25 176.
Þemës sklypà ðalia Smukuèiø (2 ha,
1 ha – 3 500 eurø). Tel. 8 611 59 331.
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 Jurbarkuose (15 arø,
namø valda). Tel. 8 683 69 300.
Þemës sklypà V. Kudirkos g. (12,6
arø). Tel. 8 646 38 294.
Þemës sklypà Rûtø g. (10 a).
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.
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Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a
4 k. butà Tytuvënuose (81 kv. m).
Kelmës r., tel.: 8 675 21 540, 8
427 56 445.

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

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000 Eur).
Klaipëda, tel.: +370 612 31184,
+370 671 70425.
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 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.
Þemës sklypus netoli Klaipëdos
(þemës ûkio paskirties, 1,1 ha; 30
arø, prie Karklës kelio). Þemæ
Bruzdëlyno mstl. (55 arai, asfaltuotas privaþiavimas, kelio
apðvietimas, elektra, kanalizacija).
Klaipëda, tel. 8 675 11 551.

Namelá (32 kv. m, mûrinis, rûsys,
miesto vandentiekis, 12 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.

Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

Pusæ namo Obelø g. Jurbarkas, tel.
8 614 05 211.

k e i è i a

p a r d u o d a

1 k. butà Kaune (IV a., liftas,
ant Nemuno kranto, vaizdas á
upæ, balkonas, atskiras kambarysrûbinë, ðviesus, ðiltas, labai rami
vieta, tvarkingas, su virtuvës baldais, plastikiniai langai, stotelë prie
namo, ðalia centras) keièia á namà
Skirsnemunëje. Tel. 8 696 61 320.

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

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 Dainiø k., Jurbarko r.
(1 000 Eur). Parduodame dalá
sklypo netoli Dainiø uþtvankos.
Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.
Sklypà Paðventyje (ant uþtvankos
kranto, prie girininkijos, 34 arai).
Tel. 8 611 52 214.
Sklypà Skirsnemuniðkiø 3 k. (graþi
aplinka, 1150.00 Eur). 16 a ir 20 a
sklypus netoli pagrindinio kelio.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.

Kretingoje ir rajone

Sklypà Stanèiø k., Klaipëdos r.
(10 0700 Eur). Yra daug sklypø,
plotas nuo 10-12 a. Kretinga, tel.
8 657 97 592.

Ðakiuose ir rajone

Kaune ir rajone
p a r d u o d a

p a r d u o d a

Namà Kaune, Aleksote (medinis,
ûkinis pastatas, 10,5 aro þemës,
rami vieta, netoli IKI parduotuvë,
45 000 Eur). Tel.: 8 600 01 397, 8
615 81 019.

2 k. butà Vytauto g. 17-36 (IV a.,
36 kv. m, V aukðtø name, bendrabutis, 9 000 Eur. Virtuvë, vonia
ir tualetas bute). Ðakiai, tel. 8 692
61 282.

Parduodame pilnai įruoštą
sodybą su ūkiniais pastatais
vienkiemyje Jurbarko r., Girdžiuose (puikus privažiavimo
kelias, netoli Jurbarkas, netoli
Girdžių miestelis, sodyba ribojasi su mišku, iš vakarų pusės
apželdinta eglaitėmis, netoli
vandens, 20 000 Eur). Tel. 8
686 14 786.
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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.

Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas,
garaþas, ûkinis, þemë, galimybë
plëstis. Tinka biurui, komercinei
veiklai, 34 000 EUR). Tauragë, tel.
8 600 15 381.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 28
(miesto centre, maþi mokesèiai).
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.

2 k. butà centre, Vytauto g. 4
(III a., 42 kv. m, mûrinis, ðiltas,
originalus ir kokybiðkas kapitalinis
remontas, tuðèias, 24 000 Eur).
Tel. 8 616 43 394.
Namà Lygumø g. 18 (mûrinis, 69
000 Eur, plastikiniai langai, su
baldais, garaþu, ûkiniais pastatais).
Domina keitimas á nedidelës
kvadratûros butà Jurbarke,
Ðakiuose, su jûsø priemoka.
Ðakiai, tel. 8 696 44 134.
Sklypà Ðakiu r., Kiduliuose (16 000
Eur, 50 a, komercinës paskirties).
Prie pat kelio Jurbarkas-Ðakiai.
Ðakiai, tel. 8 656 88 332.
Sodybà Ðakiø r., Roèiðkiø k. (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 15 000 Eur). Jauki sodyba
ramiam Jûsø poilsiui nuo miesto
ðurmulio, gamtos prieglobstyje,
ant Jotijos upelio kranto. Ðakiai,
tel. 8 650 66 932.

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

Ðiauliuose ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Ðiauliuose, centre (IV
a., 19 000 eurø). Tel. +370 636
76 140.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais patogumais,
1 000 Eur), galima derëtis. Ðilalës
r., Kaltinënø apyl., Pakarèemo k.
Tel. 8 638 62 379.
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.
Sodybà Maldûnø k. (negyvenama,
200 m nuo autostrados, 9 ha
þemës, labai graþi, natûrali vieta,
daug medþiø, kûdra, bebrai, 19
000 Eur). Ðilalës r., tel. 8 685
86 266.

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

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

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.
1 k. butà (16 kv. m, IV a., miesto
centre, mûrinis namas, bendrabuèio tipo, plastikiniai langai,
centrinis ðildymas, vandens skaitikliai). Tauragë, tel. 8 610 04 633.

1 k. butà Dariaus ir Girëno 38
(IX a., 28 kv. m, IX aukðtø name,
mûrinis, 7 700 Eur). Miesto centras, balkonas. Reikalingas remontas. Tauragë, tel. 8 605 04 961.
1 k. butà Vytauto g. 88 (II a., III
aukðtø name, mûrinis, 17 500
Eur, renovuotas namas, 13 000
Eur, jei uþ renovacijos likusià dalá
mokësite patys). Tauragë, tel. 8
650 55 016.
1 k. butà Tauragës dvare (I a., tvarkingas, plastikiniai langai, ðarvo
durys, ðildomas kietuoju kuru, radiatoriai, boileris) arba keièia á 1 k.
butà Tauragës mieste su priemoka.
Tauragë, tel. 8 618 20 617.
1 k. butà Dainavos g. (V a., 36
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
15 000 Eur. Ðiltas, ðviesus butas su
rûsiu ir balkonu. Kodinë spyna).
Tauragë, tel. 8 610 26 241.
1,5 k. butà Eièiuose (IV a.).
Tauragë, tel. 8 689 23 752.
1,5 k. butà Vytauto g. 88 (II a., 26
kv. m, renovuotas, rûsys, 14 000
Eur). Tauragë, tel. 8 675 87 187.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûrinis namas, tvarkingas, galima
su baldais, rami vieta). Tauragë,
tel. 8 652 63 566.

2 k. butà Vasario 16-osios g. 5 (IV
a., su daliniais baldais). Tauragë,
tel. 8 670 05 378.
2 k. butà, M. Maþvydo g. 49 (I a.,
55 kv. m, V aukðtø name, mûrinis.
Yra rûsys, stovëjimo aikðtelë automobiliui, patogi vieta. Reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8 646
76 755.
2 k. butà Miðko g. (V a., 51 kv. m,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 24 000 Eur.
Apðiltintas balkonas, ðarvuotos
durys, tvarkingas. Geri kaimynai).
Tauragë, tel. 8 699 90 095.
2 k. butà Vytauto g. 14 (V a., 35 kv.
m, V aukðtø name, bendrabutis,
12 000 Eur. Nedideli mokesèiai,
reikalingas kosmetinis remontas).
Tauragë, tel. 8 631 77 599.
2 k. butà Tauragës dvaro g. (II a.,
42 kv. m, III aukðtø name, mûrinis,
suremontuotas, vietinis ðildymas.
Yra sandëliukas kurui laikyti).
Tauragë, tel. 8 600 64 770.
2 k. butà Ateities take 20 (V a., 23
000 Eur). Tel. 8 682 64 292.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas,
erdvus, gero planavimo, su vaizdu á
miðkà). Tauragë, tel. 8 627 59 631.

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

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67 kv.
m, renovuotas). Tauragë, tel. 8
652 59 512.

2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renuovuotame name, 2 rûsiai, darþas, plastikiniai langai, tinka komercinei
veiklai, 38 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 26 799.

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

2 k. butà (II a., 46 kv. m, su baldais,
plastikiniai langai, suremontuotas) Vytauto g. 77. Tauragë, tel. 8
620 50 271.
2 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. 8-30
(plastikiniai langai, 6 000 Eur),
galima derëtis. Tauragës r., tel. 8
642 21 872.
2 k. butà Prezidento g. (renovuotas). Tauragë, tel. 8 676 41 756.
2 k. butà SKUBIAI Tarailiø mikrorajone (ramioje, graþioje vietoje,
netoli PC MAXIMA, mokykla,
darþelis, be tarpininkø). Tauragë,
tel. 8 652 14 640.
2 k. butà su daliniais patogumais
(ávestas vanduo, kanalizacija,
autonominis ðildymas, 8 a þemës,
10 000 Eur). Tauragë, tel. 8 616
56 577.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. (V
a., bendrabuèio tipo, 11 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 641 60 360.
2 k. butà Vytauto g. 88 (II a., 26
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 14 000 Eur.
Namas renovuotas, yra rûsys).
Tauragë, tel. 8 675 87 187.
2 k. butà Papuðynio k., Ðilalës g.
(II a., 50 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 19 000 Eur, su patogumais, balkonas, vietinis ðildymas,
didelis rûsys, erdvus). Tauragë, tel.
+370 655 82 500.

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

2 k. butà Moksleiviø al. 5 (I a., 48
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, 24
700 Eur). Tauragë, tel. 8 650 32 722.

3 k. butà Gedimino g. 27 (II a., 67
kv. m, kambariai nepereinami, ástiklintas balkonas, plastikiniai langai, parketas, maþi mokesèiai uþ
ðildymà, ðalia PC IKI, MAXIMA,
NORFA, 33 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 682 64 280.
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.

Dalá medinio namo Dariaus ir
Girëno g. (prie autobusø stoties,
be patogumø, yra þemës). Tauragë,
tel. 8 657 78 281.
Dalá namo Prezidento g. (II a.,
medinis, atskiras áëjimas, virtuvë,
kambarys, pastogës, daliniai patogumai, 17 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 687 46 802.
Dalá namo Tiesos g. (53,43 kv. m,
palëpë 36,7 kv. m, 2 kambariai,
virtuvë, koridorius, 3 arai þemës,
miesto kanalizacija atvesta iki
kiemo). Tauragë, tel. 8 638 82 031.
Garaþas „Rato“ bendrijoje (18,1
kv. m, rûsys 12,48 kv. m, 2 800
Eur). Tauragë, tel. 8 644 52 882.
Garaþà Jaunimo g. „Auðros“ bendrijoje (be duobës, 1 900 EUR).
Tauragë, tel. 8 653 88 915.
Garaþà „Melioratoriaus“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 652 11 455.
Gretimi þemës sklypus (2 vnt., po
17,5 a ir 35a, miesto plëtros zonoje, 0,5 km nuo Tauragës, padarytas
detalusis planas, geodeziniai matavimai, geras privaþiavimas, atvesta
elektra, 1 a - 800 Eur). Tel.: 8 616
56 577, 8 687 36 507.
Butà komercijai miesto centre (I
a.). Tauragë, tel. 8 648 83 039.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.
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-jø aukðtø, 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). Tauragë, tel. 8
670 26 507.
Namà K. Donelaièio g. 29 (7 arai
þemës, 400 kv. m, 100 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 45 769.
Namà T. Ivanausko g. 147 (12 arø
þemës, 300 kv. m, visi patogumai,
115 000 Eur). Tauragë, tel. 8 686
45 769.
Namà Joniðkës soduose (2 aukðtø,
nebaigtas árengti, 15 arø þemës,
galimas keitimas á 2 k. butà).
Tauragë, tel.: 8 446 54 757, 8 620
49 986.

3 k. butà Moksleiviø al. (II a., 67
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
35 000 Eur, vidurinë laiptinë.
Paliekamas virtuvës komplektas
su buitine technika). Tauragë, tel.
8 650 67 848.

Namà Maironio skg. (grybo formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas,
miesto komunikacijos, 2 garaþai,
ûkinis, 6 a þemës, stiklinis ðiltnamis, 68 000 Eur) arba keièiu á 2
k. butà, II a. Tauragë, tel. 8 446
53 489.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 118
(II a., 58 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 21 000 Eur. Reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8 612
11 779.

Namà Mitaujos take, geroje,
ramioje vietoje (akligatvis, ðiltas
namas, ðiuolaikiðkai suplanuotas,
125 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 244.

Administraciná pastatà Laisvës g.
85 (550 kv. m, árengta parduotuvë,
11 arø þemës, 75 000 Eur). Arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8 685
86 266.

Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro
þemës). Tauragë, tel. 8 613 43 321.

Aikðtelæ su sandëliais (prie kelio
Tauragë-Sovetskas, buvæs automobiliø demontavimas, 1,7 ha
þemës aikðtelës plotas, 900 kv. m
sandëliai, 80 000 Eur). Arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8 685 86 266.
Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima
iðsimokëtinai arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 655 71 191.

Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 arø
sklypas, prie Akmenos upës, ûkinis
pastatas, trifazis, atskiras sodas,
rami, graþi vieta, 20 500 Eur).
Tauragës r., tel. 8 658 34 205.
Namà (100 kv. m, II a., mûrinis,
plastikiniai langai, graþi vieta,
60 820 Eur, miesto vandentiekis,
kanalizacija, kûrenamas kietuoju
kuru, garaþas). Tauragë, tel. 8 699
03 367.

Namà (200 kv. m, II a., mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 115 900 Eur). Miesto
centre, gali gyventi dvi ðeimos.
Tauragë, tel. 8 699 03 367.
Namà Tauragës r., Maþonø sen.,
Sungailiðkiø k. (83 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, 27 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 616 83 946.
Namà Þukø gyvenvietëje (185 kv.
m, yra sodas, darþas, ûkinis pastatas). Tauragës r., tel. 8 684 04 074.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (160 kv. m,
II a., mûrinis, 58 500 Eur, miesto vandentiekis ir kanalizacija.
Kieme ûkiniai pastatai). Tauragë,
tel.: 8 699 12663, 8 689 65756.
Namo dalá (II a., 56 kv. m, mûrinis,
13 000 Eur, su rimtu pirkëju kaina
derinama). Tauragë, tel. 8 610
39 208.
Namo dalá Taikos g. 5 (II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai,
43 000 Eur. Kotedþo tipo namo
dalis, 2 garaþai). Tauragë, tel. 8
681 52 821.
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.
Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8 446 70 427,
8 699 47 615.
Patalpas Pajûrio k., ðalia
Dauglaukio (300 kv. m). Tauragës
r., tel. 8 654 50 316.
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.
Puse namo Skaudvilëje (30 a sodo
sklypas, rami vieta, 9000 eurø,
galima derëtis). Tel. 8 679 59 957.
Pusæ medinio namo su daliniais
patogumais, geroje vietoje, centre
(vëliau bus parduodamas visas
namas). Tauragë, tel. 8 653 88 736.

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.
Sklypas Bernotiðkës soduose,
Egluonos g. (su elektra, be namo,
2 200 eurø). Tel. 8 638 26 038.
Sodà Bernotiðkëje (ðalia miðkas,
28 000 Eur. Tvarkinga aptverta
sodyba, geroje vietoje, apie 25
a. Yra du geros bûkles nameliai,
gyvenamasis apðiltintas dviejø
aukðtø su þidiniu, pirtis). Tauragë,
tel. 8 644 47 450.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58 aro,
nebaigtas medinis namelis, 3 000
Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (1 700 Eur, 6 a). Tauragë, tel.
8 685 74 511.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje, Ramiø g. Tauragë, tel. 8
652 11 455.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës, laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai,
suaugæ medþiai, trifazis elektros
skaitiklis, padaryti geodeziniai
matavimai, graþi vieta). Tauragë,
tel. 8 446 70 224.
Sodà Joniðkëje (6 500 Eur.
Skubiai! 6 a, su nameliu. Namelis
2 aukðtø, su krosnimi ir elektra).
Tauragë, tel. 8 685 62 869.
Sodà Juodpetriø k. „Agluonos“
bendrijoje (12,6 aro, mûrinis vieno
a. namelis, su mansarda, trifazis,
rûsys po visu nameliu, galima
árengti katilinæ, pirtelæ, dirbtuves,
11 000 Eur). Tauragë, tel. 8 680
89 135.
Sodà Bernotiðkëje (yra bitininko
namelis, ðalia prûdas). Tauragë,
tel. 8 678 35 190.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (6 arai, medinis namelis,
elektra, geodeziniai matavimai.
ðiltnamis, prûdas, vaismedþiai,
5 000 Eur). Tauragë, tel. 8 618
39746.

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.
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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.
Sodo sklypà Joniðkëje (5 400 Eur,
12 a, 30x40 m, medinis namelis 9
kv. m, brandus vaismedþiø sodas,
pieva) Giminiø g. 7. Tauragë, tel.
8 698 20 984.
Sodo sklypà Joniðkëje (su
nameliu, 6 arai, ûkinis pastatas,
stiklinis ðiltnamis, vanduo, aptvertas). Tauragë, tel. 8 699 57 363.
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.
Þemæ (þemës ûkio paskirties, 42
ha, su sodyba, gyvuliais, technika,
150 000 Eur). Pagëgiø sav., tel. 8
650 60 906.
Þ e m æ 2 k m n u o Ta u r a g ë s ,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur). Tel. 8 685
86 266.
Þemæ Didkiemio k. (þemës ûkio
paskirties, ant Jûros upës kranto).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypus Laisvës g. (13 a,
namø valdos). Tauragë, tel. 8 685
62 983.
Þemës sklypas Balskø k. (27 a,
ant Jûros kranto). Tauragë, tel. 8
685 62 983.
Þemës sklypà (0,5 ha, miesto
ribose, prie miðko), galima dalimis. Tauragë, tel. 8 446 55 625,
skambinti po 18 val.
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. (13 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.

Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro,
su visom komunikacijom, prie
miðko). Tauragë, tel. 8 652 42 695.
Þemës sklypà Stragutës k. (1,86
ha, su ûkiniu pastatu ir elektros
ávadu). Tauragë, tel.: 8 446 70 427,
8 699 47 615.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. (9
arai, visos komunikacijos, rami,
gera vieta, 15 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 13 160.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su praeinanèiom
komunikacijom, graþi, rami vieta,
arti MAXIMA, NORFA, 9 arai,
16 000 EUR). Tauragë, tel. 8 615
13 160.
Þemës sklypà Tauragëje (1,17 ha)
Kalpokø k., apie 3 km iki Tauragës.
Geras privaþiavimas. Tauragë, tel.
8 650 67 636.

Pigiai parduodamos
beržinės malkos 3 m.
ilgio. Tauragė. tel. 8 613
22 204.
+Iðnuomoja patalpas miesto
centre Dariaus ir Girëno g. 14
A (I a., nuo 10 iki 560 kv. m,
tinka prekyvietei, kitai komercinei
veiklai ir biurams, kuriuos galime
iðnuomoti su baldais). Tauragë, tel.
8 685 55 774.
+Iðnuomoja patalpà prie turgaus,
privaèioje valdoje (30 kv. m).
Tauragë, tel. 8 685 35 223.
1 k. butà arba namo dalá. Tauragë,
tel. 8 639 48 077.
Tvarkinga, dirbanti ðeima iðsinuomotø 2-3 k. butà be baldø,
ilgesniam laikotarpiui.. Tauragë,
tel. 8 637 75 533.
Iðnuomoja garaþà ,,Jovaro“ bendrijoje. Tauragë, tel.: 8 657 95 944,
8 657 95 945.
Iðnuomoja komercines patalpas
miesto centre. Tauragë, tel. 8 657
51 747.

Iðsinuomotø 1-2 k. butà su patogumais. Tauragë, tel. 8 654 73 151.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà. Tauragë,
tel. 8 689 23 080.
Pora be vaikø ieðko tvarkingo 1
arba 2 kambariø buto, 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

Þemës sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas. Gyvenamosios paskirties
prie Jûros upës, 12,6 a). Tauragë,
tel. 8 687 40 563.
Þemës sklypà Þygaièiø sen.,
Mordeliø k. (1,13 ha, þemës ûkio
paskirties, yra geodeziniai matavimai). Tauragë, tel. 8 656 79 580.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.

p e r k a
+Ávairø miðkà. Atsiskaitau grynais
be tarpininkø. Moku tûkstantá
eurø daugiau, negu jûsø turimas
pirkëjas. Tel. 8 656 99 549.

+Malkas lapuoèiø, supjautos, 120
Eur. Jurbarkas, tel. 8 654 19 641.

+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Tauragë, tel. 8 699 12 013.

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

+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà. Tauragës
rajone tel. 8 699 82 177.

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

2 k. butà (IV, V a. nesiûlyti).
Tauragë, tel. 8 655 20 163.
Jauna ðeima pirktø sodybà
iðsimokëtinai sodybà, namà ar
sodà aplink Tauragæ ar Tauragëje.
Tauragë, tel. 8 636 86 647.

k e i è i a
3 k. butà MSV (III a.) á 2 k. butà
gali bûti MSV. Siûlyti I arba II a.
Tel. 8 640 22 801.
3 k. butà MSV (III a.) á 2 k. butà
gali bûti MSV. Siûlyti I arba II a.
Tauragë, tel. 8 640 22 801.

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 komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. (60 kv. m) arba parduoda. Tauragë, tel. 8 685 38 405.

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.

Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø g., II
a. Tauragë, tel. 8 698 29 460.

Þemës sklypà Tauragëje (gyvenamosios paskirties, 12,6 a, sklypas
prie Jûros upës) Ramovës g. 25.
Tauragë, tel. 8 687 40 563.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e .
Iðnuomojamas 2 ha þemës sklypas Meistrø g. 2 a, Norkaièiø k.
Tauragë, tel. 8 656 10 710.
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Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui ið
þemës traukti), malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Obliø ir el. pjûklà. Tauragë, tel. 8
681 52 821.
Pigiai trifazá grûdø malûnà, mësai
sûdyti kubilà. Tel. 8 690 08 899.
Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11 767.
Þolës pjovimo maðinà (savaeigë,
modelis LM 2147 CMD, naudota
vienà kartà, 380 Eur). Tauragë,
tel. 8 698 26 106.

p a r d u o d a
5 stalèiø ðaldiklá BEKO (maþai
naudotas). Tauragë, tel. 8 699
61 422.
Armonikà „Tulskaja“ (4 chorai,
A derinimas). Jurbarkas, tel. 8
676 63 601.
„Draþice“ el. vandens ðildytuvà
(100 l talpos, 70 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 620 64 007.

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
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SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Naujus bièiø avilius („Dadano“
tipo). Tauragë, tel. 8 612 64 100.
NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines svarstykles (ákraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.

Labai pigiai minkðtàjá kampà
(neiðtiesiamas), èiuþinius (1 x 2 m,
2 vnt., 90 cm x 2 m). Tauragë, tel.
8 644 99 880.
Labai pigiai naudotus baldus,
kilimus, sietynus, minkðtàjà dalá.
Tauragë, tel.: 8 638 43 409, 8 631
83 567.
Lenkiðkà sekcijà (geros bûklës,
160 Eur). Tauragë, tel. 8 682 18
834.
Lovà (geros bûklës, 30 Eur). Tel.
8 618 26 299.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8 627
89 361.
Naudotus baldus: minkðtàjà dalá
(50 Eur, geros bûklës), jaunuolio
kambario baldus (geros bûklës,
priedo raðomojo stalo këdë, 150
Eur). Tauragë, tel. 8 652 19 395.

Kiaules (du vnt., pasipjovimui.
Uþaugintos kaimiðkais paðarais).
Tel. 8 614 90 235.
Kiniðkas roþes (2 vnt., didelës,
graþios, po 60 Eur). Tauragë, tel.
8 636 09 611.
Koliø veislës ðuniukus. Tauragë,
tel. 8 600 96 648.
Kumelaitæ (2 m., 1 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 04 474.
Kvieèiai, mieþiai, aviþos. Tauragë,
tel. 8 614 54 006.
Kvietrugius (1 t - 200 Eur), aviþas
(115 Eur). Tauragë, tel. 8 616
00 787.

Sekcijà „Kaunas“ (didþioji, gerai
iðlaikyta, tamsiai rudos spalvos,
130 Eur). Jurbarkas, tel. 8 653
18 754.
Sekcijà, 15 Eur. Tauragë, tel. 8
685 26 799.

Oþkà (melþiama) ir 4 mën. oþkytæ.
Skaudvilë, tel. 8 684 56 103.

Sofà-lovà (vokieèiø g-bos), komodà 5 stalèiø, staliukà, batø dëþæ.
Tauragë, tel. 8 610 93 350.

Parðiukus 2 savaièiø, 70 Eur.
Tauragë, tel. 8 681 40 312.

Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.),
lininius siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

p e r k a
Dvigules tachtas arba nedidelá
kampà, nedidelæ spintà, virtuviná
staliukà, pastatomas virtuvines
spinteles. Jurbarkas, tel. +370
647 23 844.

d o v a n o j a
Sofas-lovas (2 vnt.), televizoriukà,
stalà-knygà ir kt. Tauragë, tel. 8
682 64 280.

p a r d u o d a

Mieþius ir kvietrugius. SKaudvilë,
tel. 8 629 39 112.

Paðarines, sëklines bulves. Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 657
92 545.
Pieninës karvës, ávairios verðeliø
vados. Banda Jurbarko rajone.
Kaina sutartinë, tartis telefonu.
Jurbarkas, tel. 8 679 77 799.
Pieningà pirmaverðæ karvæ.
Jurbarkas, tel. 8 654 23 606.
Tekseliø veislës avinukus (mësiniai) ir aviø vilnà. Tauragë, tel. 8
688 74 790.
Telyèià (pieninë, atsives spalio
mën., 600 eurø), 1 m. mësinæ telyèaitæ, 400 eurø. Tel. 8 658 76 477.
Telyèaites (2014-05 gimimo,
nesëklintos, svoris apie 300 kg,
600 Eur). Rietavas, tel. 8 652
75 075.
Telyèià (stambios, pieningos
karvës, verðinga) ir mësingà
kiaulæ pjovimui. Tauragë, tel. 8
675 33 517.
Verðingà telyèià (verðiuosis rugsëjo 8 d., 700 eurø). Tel. 8 615
91 431.

Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671 32
145.

p e r k a
Baltus ðienainio rulonus ir ðieno
rulonus. Ðiø metø þolës, su
atveþimu. Jurbarkas, tel. 8 653
93 939.

Ðaldytuvà „Gorenje“ (naudotas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 689
03 303.
5 savaièiø parðelius. Tauragë, tel.
8 652 83 445.
9 metø darbinæ kumelæ. Jurbarkas,
tel. 8 604 77 094.
Naujà iðmanøjá telefonà „Alcatel“.
Tel. 8 670 28 404.

Karves (su treèiu ir ðeðtu verðiu.
Verðiuosis birþelio 9 ir 17 d. Þala
ir juodmargë). Jurbarkas, tel. 8
686 70 429.

Mieþius ir kvietrugius. Skaudvilë,
tel. 8 627 48 485.

Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë, tel.
8 685 75 961.

p a r d u o d a

Karves (8 vnt., verðingos, pieningos). Jurbarko r., tel. 8 684 52 443.

Anglø nubijø veislës oþiukà ir
grynaveislius vokieèiø aviganiø
veislës ðuniukus. Tel. 8 680 93 591.
Antraverðæ karvutæ. Tauragës r.,
tel. 8 656 53 607.

Bièiø spieèiø. Tauragë, tel. 8 656
03 928.
Brangiai superka visoje Lietuvoje
raguoèius: telyèias, karves,
bulius. Sveria. Moka priedus.
Patys iðsiveþa. Sumoka ið karto.
Pasikrauna patys. Perveþa gyvulius. 1 000 Eur. Panevëþys, tel.
8 680 41 510.

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

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.
Dujø balionà (pigiai). Geros kokybës baldus (labai pigiai): staliukus
(apvalø ir staèiakampá), stalà su 6
këdëmis, sofà, staliukà su dviem
foteliais, sekcijà „Vilnius“ (3
daliø), spintelæ televizoriui, 2 durø
spintà, dvigulæ lovà. Jurbarkas, tel.
8 646 38 294.
Kampà „Þalgiris“ su 2 foteliais
ir staliuku. Labai geros bûklës.
Kaina 150 Eur. Jurbarkas, tel. 8
655 44 847.
Kuðetæ (viengulë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 674 26 922.

Bulves (maistinës ir seklinës
paðarui). Tauragë, tel.: 8 636 00
128, 8 633 96 840.
Darbiná arklá (6 m., Lietuvos
sunkiøjø veislës) ir darbinæ kumelæ
(4 m.). Galiu keisti darbiná arklá á
netinkantá darbui. Kauno r., tel. 8
603 48 610.
Dviejø savaièiø telyèaitæ (baltnugarë). Tauragës r., tel. 8 674 01 521.
Dviejø verðiø karvæ. Pagëgiai, tel.
8 634 17 194.
Erþiliukà (1 m., jaukus, turi pasà,
450 eurø). Tel. 8 614 90 235.

p a r d u o d a
Kailinius (40 ir 50 dydþio), þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio), naujus ðalikus (vyriðki,
graþûs), beretes, vyriðkas apatines kelnes (baltos sp.), ðvarkus
(ávairiø dydþiø), pigiai. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Kelioninæ manikiûrinæ. Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Manikiûro staliukà (naudotas).
Tauragë, tel. 8 604 05 733.

Juodmargæ verðingà karvæ.
Tauragës r., Skaudvilë, tel. 8 603
10 646.

Maþai naudotà klausos aparatà
(dëkliukas, kelios naujos baterijos, 150 Eur). Tauragë, tel. 8 656
47 929.

Karves (2 vnt., galima rinktis ið 6).
Tauragës r. tel. 8 650 61 641.

Moteriðkà naudotà dviratá (geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 681 35 783.

Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l ,ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasai, kurui, skystoms tràðoms, 35-55 Eur),
kanalizacijai, nuotekoms (15-25
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63 943.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Seifà (didelis, senovinis). Tauragë,
tel. 8 652 31 157.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

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

NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI GERAI SVEIKATAI, SVORIUI SUREGULIUOTI,
ENERGIJAI, GROŽIUI IR JAUNATVIŠKUMUI.
GALIMYBĖ ĮSIGYTI SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.
MANO TINKLALAPIS: www.agel.lt;
el. vizitinė: www.agel.tel;
tel. + 370 603 97 599.
Naudotà ðiferá (didieji lapai),
vokiðkas raudonas plytas. Tel. 8
685 49 155.
Naudotus plastikinius langus (2
vnt., 150 cm x 270 cm). Tauragë,
tel. 8 638 99 218.
NEBRANGIAI! Stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), plastmasinæ
statinæ (200 l talpos). Tauragë, tel.
8 631 45 192.
Sausi grebëstai stogui
(35x70x5000, 560 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 95 334.
Senovines raudonas plytas
(didelës, 14 000 vnt.) ir grindinio
akmenis (120 kv. m), marmurà
(80 kv. m). Tel. 8 699 99 395.
Silikatines plytas (3000 vnt., 18
ct). Tauragë, tel. 8 616 59 849.

Reikalingas senyvo amþiaus vyras,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodybà
kaime. Tauragës r., tel. 8 613 92
981.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti
sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 615 92 727.
Ðeima bûtø dëkinga þmogui, padovanojusiam skalbyklæ. Tauragë,
tel. 8 685 29 508.

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.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.

p a r d u o d a
+Statybinæ medienà: sijos (12
cm x 12 cm), „sparai“ (15 cm x 6
cm 1 vnt. - 10 Eur). Tauragë, tel.
8 614 54 227.
Akmenis (15 Eur/1 tona). Tel. 8
618 26 299.
Apðiltintà akumuliacinæ talpyklà
„Atrama“ (500 l, naudota, 350
Eur). Tauragë, tel. 8 611 16 886.
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.
Betono maiðyklæ (trifazë).
Tauragë, tel. 8 600 83 236.
Duris (geros bûklës, naudotos,
vidaus, 2 vnt., 203-97 cm, su staktomis ir spynomis), duris (ûkinio
pastato, su staktomis, apkaustais
ir apkalimo lemperijomis, 197114 cm), gelþbetoninæ sijà virð
ðiø durø.Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8
671 40 599.
Elektra valdomà stogà, tvirtinamà
prie namo sienos. Jurbarkas, tel.
8 615 12 530.
Elektriná obliø (10 cm ploèio,
universalus, aliuminis). Tel. 8
695 19 863.
FIBO blokelius (18x25x49, 96
vnt., po 1 Eur), dulkiø siurblá
„Electrolux“ (50 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 24 962.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Lauko, vidaus dailylentes.
Pristatome. Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.
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,
1 650 Eur. Tel. 8 672 72 619.
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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.

p e r k a
Naudotas ðaligatvio plyteles
(geros bûklës). Jurbarkas, tel. 8
677 15 149.

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

FORD
p a r d u o d a
FORD FIESTA (2009 m., 1100
cm3, benzinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna,
2/3, 80 000 km, TA iki 2015-05,
daug privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 4 250 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 673 93 474.
FORD GALAXY “SI” (2000 m.,
1,9 TDI, 81-100 kW, sidabrinis
perlamutras, el. paketas, el. liukas,
kondicionierius, ðildomos sëdynës,
signalizacija, vebasta, lieti ratai,
TA, dviems metams, 2 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ 21; 31 (baltos sp., benzinas,
dujos, vaþiuojantis, 3 500 Lt),
GAZ 53 (nauja kabina), GAZ
67B. Tel. 8 675 11 551.

HYUNDAI
p a r d u o d a
HYUNDAI SANTA FE (2005 m.,
benzinas, dujos BRC, 4x4, ðildomos sëdynës, daug privalumø, 2
950 eurø). Tel. 8 639 64 090.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MERCEDES-BENZ A140 (1998
m., 60 kW, benzinas, pilka spalva,
TA iki 2017-05-27, 1 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 634 21 499.

NISSAN
p a r d u o d a

p a r d u o d a

NISSAN ALMERA (1996 m., 1,4
l, benzinas, dujos, lieti ratlankiai,
geros padangos, TA). Tauragë, tel.
8 641 49 146.

AUDI 80 (1993 m., 2,0 l, dujos,
universalas, TA iki 2016-10, 550
Eur). Tauragë, tel. 8 699 03 430.

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

AUDI

AUDI A8 (2,5 l, dyzelis, sidabro
sp., odinis salonas, 2 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 616 00 787.
AUDI A4 (1995 m., 1,8 l, 92 kW,
benzinas, ið Vokietijos, yra serviso
knygos, TA iki 2016 m., 850 Eur).
Tauragë, tel. 8 630 54 478.
AUDI A6 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë, 4/5,
372000 km, TA iki 2016-12, daug
privalumø, 1 400 Eur). Ðilalë, tel.
8 676 01 245.
AUDI A6 (2000 m., 2,5 l, TDi,
2 200 Eur) arba keièiu á VW
SHARAN. Tauragë, tel. 8 636
63 322.
AUDI A6 (2002 m., 1,9 TDI, 96
kW, juoda spalva, universalas, 3
700 Eur), VW GOLF (2000 m.,
1,9 TDI, 66 kW, pilka spalva,
universalas, 1 950 Eur). Kreiptis:
UAB “ZTS”, Pramonës g. 1A,
Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.

BMW
p a r d u o d a
BMW 525 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 105 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, þalia, 4/5,
250 000 km, daug privalumø, 600
Eur, viskas veikia). Tauragë, tel.
8 677 90 988.
BMW 525 (TDS, 1994 m., 2,5
l, dyzelinas, 105 kW, sidabrinë
spalva, sedanas, TA 2016-08, 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., 2 l,
dyzelinas, TA iki 2017 m., 750
Eur). Tauragë, tel. 8 633 92 805.
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.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PDUGEOT 207 (1,4 l, benzinas,
70 kW, 2007 m., TA iki 2016 11,
draudimas, rida 43 000, 2150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 640 35 470.
PEUGEOT 406 (2000 m., 2 l,
dyzelis, TA iki 2016, universalus,
kablys, lieti ratlankiai). Tauragë,
tel. 8 682 40 060.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1997 m.,
2 l, benzinas, universalus, TA,
draudimas, geros bûklës, 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 615 67 816.
RENAULT LAGUNA (1997 m., 2
l, dyzelinas, TA, vaþiuojantis, 300
Eur). Tauragë, tel. 8 637 30 628.
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SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas
perlamutras, veliûras, elektra,
centrinis, signalizacija, ðildomos
sëdynës, 1 850 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

SUZUKI
p a r d u o d a
SUZUKI BALENO (1997-07, 1,6
l, benzinas, 73 kW, automatinë
pav. dëþë, pilka spalva, sedanas,
TA iki 2015-09-17, 450 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06 mën.,
1,8 t benzinas, sedanas, veliûras,
el. paketas, klimakontrolë, ðildomos sëdynës, autopilotas, borto
kompiuteris, ksenonas, lieti ratai,
þalias perlamutras, rida 99 000 km,
serviso knygos, TA, 3 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

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.
VW GOLF III (1995-02,dyz.,
heèbekas, mechaninë pavarø dëþë,
66 kW,TA iki 2015-10, 4/5 durys,
150 000 km rida, vyðninë spalva,
lieti ratai R14, yra antri lieti ratai,
pakeisti filtrai, tepalai, centrinis,
kablys, el. langai, vairo stiprintuvas, 650 Eur + mokesèiai).
Jurbarkas, tel. 8 673 41 771.
VW PASSAT (“delfinas”, 1996
m., 1,9 l, 66 kW, TDI, TA iki 201608, universalas, liukas, signalizacija, ekonomiðkas, tvarkingas, 1 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 56 458.

p a r d u o d a

VW PASSAT (1997 m., dyzelinas,
81 kW, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, mëlyna, 4/5, 240 000 km,
TA iki 2016-10, daug privalumø,
1 550 Eur. Geras, tvarkingas
automobilis). Jurbarkas, tel. 8
612 67 112.

VAZ 21011 (1981 m., þydra sp.,
nedaþytas, tvarkingas, vaþiuojantis, TA iki 2016 m). Tauragë, tel.:
8 446 53 994, 8 642 70 848.

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

VAZ

VAZ 21011. Tauragë, tel. 8 675
57 183.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW BORA (1999 m., 1,6 l, benzinas, sedanas, high line, 74 kW,
þalias perlamutras, pilnas el. komplektas, klimatronikas, ðildomos
sëdynës, borto komp., centrinis,
signalizacija, lieti ratai R16, rida
159 000 km, 1 599 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
VW GOLF Bon Jovi kombi (1996
m., 1,9 TDI, 66 kW, þalias perlamutras, autopilotas, kondicionierius, centrinis uþraktas, 1 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Kempingo namelá (vienos aðies,
didelis, 800 Eur). Tauragë, tel. 8
653 88 915.

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

MAN 8.150 (savivartis, dyzelinas,
këbulo ilgis 4 m, geros bûklës,
3 500 Eur). Prienø r., tel. 8 652
58 873.

+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Skambinkite bet
kuriuo metu. Tel. 8 622 25 997.
+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 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.
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.
Senà rusø gamybos automobilá
iki 1988 m. (VAZ, MOSKVIÈ,
LADA, VOLGA). Siûlyti ávairius
variantus. Siûlau gerà kainà. Tel.
8 639 93 090.
Visø markiø automobilius, mikroautobusus, sunkveþimius, gali bûti
nevaþiuojantys ar dauþti, dokumentai sutvarkomi, atsiskaitymas
vietoje Visoje Lietuvoje. Tauragë,
tel. 8 646 54 556.

FORD GALAXY duris (deðinës
pusës, sidabro sp., be pakeliamo
stiklo mechanizmo, 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 60 157.
OPEL ASTRA (1998 m., 1,4 ir 1,6
l, 16 voþtuvø, benzinas), OPEL
ASTRA (2005 m., 1,7 l, dyzelinas), OPEL VECTRA (2003 m.,
2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL
ZAFIRA (2,0 l, dyzelinas ir 2,2
l, benzinas) dalimis. Tel. 8 690
51 570.
Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus ratlankius (R15, R16, tinka VW
SHARAN, SEAT ALHAMBRA,
FORD GALAXY, AUDI A6,
C4, 5 skyliø), R16 skardinius
(tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (universalias,
su garantija). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Padangas (geros): ZIL, MAZ,
KAMAZ, URAL, nuo 60 iki 120
Eur/vnt. Dujokaukes (GP-5), 3
Eur/vnt. Brezento tentà (5,5 x11
m, 3,5 Eur/m). Tel. 8 672 72 619.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.

Dujinæ árangà (veikiantis komplektas, su ápurðkimu varikliams). Starterá su reduktoriumi.
Radijo aparatûrà. Dviratá (sulankstomas). Kainos sutartinës.
Jurbarkas, tel. 8 653 93 756.
FIAT BRAVO (2001 m., 1,9
JTD) dalimis. Tauragë, tel. 8 699
15 041.

p e r k a
ZIL 130 galiná tiltà su lingëmis,
padangomis ir galà rëmo.
Tauragë, tel. 8 630 17 749.

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.
Motociklus DNEPR MT-10, MK
(originaliai suremontuoti). Tel. 8
675 11 551.

LËKÐTËS. Darbinis plotis 7
m. Geros bûklës, 2030 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 686 16 304.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, suteikiame garantijà, galime pristatyti á namus. Tauragë,
tel. 8 614 20 536.

p a r d u o d a
T-16 traktoriø (1991 m., su buldozeriu, 2 600 Eur). Tauragë, tel.
+370 673 55 930.
2-4 melþimo aikðteles (500 Eur ir
1000 Eur), grûdø sëjamàjà EZ3,6, 1500 Eur, priekabà 2PTS-4,
600 Eur, mëðlo ðalinimo árangà,
lyginimo volus. Tauragë, tel. 8
610 02 860.

Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.
MTZ (tvarkingas, vaþiuojantis, yra
TA, 8 200 Eur). Tauragë, tel. +370
618 57 934.
Priekabà 2PTS-4 (verèia á tris
puses, metalinë, be dokumentø,
1 020 Eur). Tauragë, tel. 8 699
16 959.

Arkline grebiamàjà (geros bûklës,
galima tvirtinti ir prie traktoriaus). Tauragë, tel. 8 685 82 785.

Priekabà 2PTS4 (tech. tvarkinga,
TA iki 2017), skardos lapà (tinkantis priekabos dugnui, 5-1,34 m),
dvi metalines talpas po 200 l kuro
laikymui, MTZ-50 priekinio ir
galinio ratø ratlankius. Kiduliai,
Ðakiø r., tel. 8 671 40 599.

Arklines: ðienapjoves, grëblávartytuvà, roges (ðlajos) ir kt. Tel.
8 675 11 551

Priekabà 2PTS-4, grëblá
„Dobilas-3“, mëðlo kratytuvà (6
tonø). Tel. 8 615 28 934.

Arkliná veþimà guminiais ratais
ir arklines roges. Labai geros
bûklës. Ðilalë, tel. 8 686 91 048.

Rapsø stalà Donui, pieno ðaldytuvà (naujas, 800 l). Jurbarkas, tel.
8 699 55 304.

Bulviakasæ (geros bûklës), kultivatoriø su akëèiomis ir dvivagá
plûgà prie traktoriaus T-25.
Runkeliø sëjamàjà. Tel. 8 695
19 863.

Savaeigæ ðienapjovæ E302. Tel. 8
656 79 810.

2,8 kubø ir 3 kubø metalines cisternas ant ratø vandeniui veþti.
Tel. 8 613 15 940.

Bulviø kasamàjà (geros bûklës,
800 Eur), vagotuvà (3 vagø, 100
Eur). Tauragë, tel. 8 650 86 337.

p a r d u o d a
AUDI A6 (1999 m., 2,5 TD, 110
kW, 6 pavarø). Jurbarkas, tel. 8
647 24 000.

Sunkveþimio bûdà (buvæs ðaldytuvas, 12 m ilgio). Tauragë, tel. 8
685 86 266.

Lenkiðkà ðieno grëblá, sunkiàsias
traktorines akëèias, vienos vagos
traktoriaus plûgà, stambø traktoriná veþimà, obuoliø sulèiø spaudimo árangà. Tel. 8 689 57 293.

Bulviø sodinamàjà, kasamàjà,
ðienapjovæ, purkðtuvà, kultivatoriø, grûdø malûnà, mëðlo
kratytuvà, plûgà, srutveþá, T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
El. iðoriná 3 t galios prekiø pakrovimo liftà (aukðtis 8,5 m, 1 900
Eur). Tauragë, tel. 8 610 89 961.
Grebli Dobilas - 3. Kaina sutartine. Tel. 865621524.
Javø kombainus: NEW
HOLLAND (su ðiaudø smulkintuvu, 3 100 Eur), CLAAS
DOMINATOR (su ðiaudø , 3 500
Eur), MASSEY FERGUSON
625 (su ðiaudø smulkintuvu, 3 100
Eur). Tel. 8 619 26 894.
Kombainà Niva dalimis arba visà.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,85 m, 500 eurø).
Tauragë, tel. 8 627 47 606.

Ðieno këlimo þnyples, kabinamas
ant ðlaunø, 250 Eur. Jurbarkas, tel.
8 686 70 429.
Smulkintuvà KIR-1,5, 900 Eur.
Tauragë, tel. 8 654 87 783.
Ðieno smulkintuvà ORKAN
(lenkø g-bos), ðienapjovæ (nauja,
2,40 m uþgrëbis). Tauragë, tel. 8
630 17 749.
T16,ar T25 variklá ir kitas jo
dalis. Variklis veikiantis, galima
iðbandyti, 350 Eur. Kelmë, tel. 8
685 64 376.
Traktorines priekabas 2-PTS-2,
2-PTS-4 (su dokumentais, TA),
grûdø iðkrovimo sraigæ, priekabos
2PTS-4 þiedà (priekinis), traktoriaus T25 ratus (4 vnt., priekiniai),
ðieno ðiaudø rinktuvà TPF-45
(rusiðkas), priekabos iðvertimo
cilindrà (pagrindiná), traktorinës
priekabos 2PTS-6 padangas su
diskais (4 vnt). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.
Traktoriø MTZ-50, 1400 Eur.
Traktoriø T-16 ir MTZ-50 dalimis. Cisternà ant ratø. Tel. 8 627
4 7606.
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Traktoriø MTZ-52 (80 variklis)
ir þemës ûkio padargus (kultivatoriø, plûgà). Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 615 56 725.

Atliekame ávairius kapø apdailos
darbus - dedame trinkeles, taisome paminklus, klojame plyteles.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.

Traktoriø T-16 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Traktoriø MTZ-50 (tvarkingas, 1
600 Eur). Kelmë, tel. 8 685 64 376.
Traktoriø T-16MG (1982 m.,
vaþiuojantis, T
A pasibaigusi 2014 m. Variklis geras, tik
pro gumeles leidþia tepalà, 1 500
Eur). Ðilalë, tel. 8 620 30 966.
Traktoriø T-25, MTZ-50, JUMZ,
FORTSCHRITT 303, diskinæ
grûdø sëjamàjà (rusø g-bos) dalimis. Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø-þoliapjovæ, cisternàvamzdá 6 m., el. pjûklà. Tauragë,
tel. 8 699 25 878.
Tràðø barstytuvà su velenu; vienaðæ traktorinæ priekabà be
registracijos (150 Eur); 2 vagø
plûgà, tinkantá prie T-25, T-40.
Tel. 8 636 02 630.

13

Reikalingas traktorininkas, melþëja, kombainininkas. Suteikiamas
gyvenamas plotas. Reikalingas
tinkuotojas. Jurbarkas, tel. 8 685
30 887.
Reikalingas þmogus darþui
nuravëti. Kiduliai, tel. 8 686 66
809.
Reikalingas þmogus (ðeima) gyventi ir dirbti ûkyje. Jurbarkas, tel.
8 685 54 743.

Darbðti 17 metø mergina ieðko
sezoninio darbo. Jurbarkas, tel. 8
631 61 971.
Montuoju gipso kartonà, lyginu
sienas, kalu apdailos lenteles,
klijuoju plyteles. Galiu dirbti ir
uþ Tauragës ribø. Tauragë, tel. 8
643 22 432.
Mûrininkai, stogdengiai – darbo.
Tauragë, tel. 8 663 01 819.

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

Suteikiame kapø apdailos paslaugas. Trinkeliø klojimas. Kapø
uþdengimas. Paminklø taisymas.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.

Reikalinga moteris priþiûrëti
senyvà moterá. Tauragë, tel. 8 645
07 963.

Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþ., darbo. Tel. 8 654
45100.

34 m. moteris ieðko darbo. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 629 98
662.

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

Vakuuminá siurblá (rusû gamybos), tràðø barstytuvà Amazone
(vokieèiø gamybos), MTZ-80
tarpiná korpuso sujungimà.
Jurbarkas, tel. 8 615 31 155.
Vienaðæ metalinæ hidraulinæ
priekabà (keliamoji galia 2
tonos). Tauragë, tel. 8 655 58 184.
Vikðriná traktoriø T-70, 2 500 Eur.
Bulviø sodinamàjà, keturvagë,
300 Eur. 3 tonø vandens sistemàa
su 12 vietø girdykla, 1 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 616 00 787.
Þolës smulkintuvà KIR 1,5.
Mëðlo kratytuvà, 6 t. Tauragë,
tel. 8 600 96 648.

p e r k a
Kombainà NIVA SK 5M, ðienoðiaudø rinktuvà, presà vokieèiø
g-bos, cisternà (metalinæ, nuo 2
iki 10 kub. m). Tel. 8 617 36 512.

40 m. virëja ieðko darbo Jurbarke.
Tel. 8 698 84 846.
50 m. vyras ieðko bet kokio darbo
Jurbarke. Turi savo automobilá.
Tel. 8 636 28 307.
Moteris ieðko auklës darbo, gali
slaugyti senelius, priþiûrëti namus.
Tauragë, tel. 8 636 09 611.

+Reikalingi daþytojai ir elektrikai Belgijoje. Apgyvendina. Tel.:
+32484917 928, 8 681 27 753.
Reikalinga padavëja ir indø plovëja darbui kavinëje Vokietijoje.
Bûtini vokieèiø kalbos pagrindai.
Tel. 8 684 01 920.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E) 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.

Moteris ieðko darbo, gali tvarkyti aplinkà, priþiûrëti kapines,
priþiûrëti senelius. Vyras ieðko
darbo, gali remontuoti siuvimo
maðinas. Tauragë, tel. 8 630 32 610.
Moteris, galinti priþiûrëti senelius,
turi patirtá. Tauragë, tel. 8 684
15 907.
Moteris, turinti darbo patirties,
dirbusi Airijoje vaikø darþelyje, priþiûrëjusi 5 m senelius,
priþiûrëtø 1-2 vaikuèius arba
senukus. Tauragë, tel. 8 689 48 128.
Mûrininkas ieðko darbo. Tauragë,
tel. 8 652 01 184.

+Gaminame montuojame kaminø
ádëklus nuo 23 Eur. Montuojame
pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro katilais,
krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.
+Juosiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Paskola. Uþstatas - miðkas,
þemë þemës ûkio paskirties,
butas, namas, sodyba. Tel. 8 619
65 682.
+Stogø dengimas. Skardinimas.
Sienø ðiltinimas. Tauragë, tel. 8
685 69 792.
+Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Sienø ðiltinimas. Tel.: 8
634 25 197, 8 654 42 177.

Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.

+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.

Virð 50 m. vyras ieðko darbo.
Gali dirbti miðke, pjauti malkas.
Jurbarkas, tel. 8 633 84 522.

+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!

Vyras glaisto, daþo, tapetuoja,
deda skystà tapetà. Jurbarkas, tel.
8 612 52 691.
Vyras, ieðko darbo, gali dirbti
statybose. Tauragë, tel. 8 636 34
536.

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279. Garantija,
aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.

Vyras, turintis mobiløjá juostiná
gaterá ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
614 02 087.

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

Pjaunu, kapoju malkas. Jurbarkas,
tel. 8 691 74 971.

D E N G I A M E
REMOMTUOJAME STOGUS,
ATLËKAME SKARDINIMO
D A R B U S , Ð I LT I N I M A S ,
RENOVACIJA, APDAILA,
PALANGËS, KAMINAI,
VËJASKARDËS. Klaipëda, tel.
8 625 47 059.
Dengiame stogus savo ar uþsakovo medþiagomis. Jurbarkas, tel.
8 638 53 702.
Fasadø ðiltinimas. Dekoro dëjimas. Klinkerio klijavimas su
aparatûra. Stogø dengimas. Visa
vidaus apdaila. Tel.: 8 675 10 661,
8 671 89 115.

Kasame vandens ðulinius, kasu,
valau, gilinu, surandu vandens
gyslà, gaminame þiedus, klientui
pageidavus, pristatom, darbai
vyksta visoje Lietuvoje. Klaipëda,
tel. 8 625 47 059.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai.
Automobilis su liftu. Jurbarkas,
tel. 8 677 97 077.
Mûriju ið akmenø (namai, tvoros,
þidiniai). Galiu dirbti su savo
medþiagomis. Tel. 8 678 89 653.
Norintiems tuoktis suteikiamas
vestuviø veþiojimo 8 vietø autobusas. Taip pat ir krikðtynoms. Yra
video-, audioaparatûra. Turiu
maðinos papuoðimus. Jurbarkas,
tel. 8 620 32 331.
Nuomojame ðventines palapines, paviljonus. Apðvietimas,
grindys, stalai, suolai, këdës su
papuoðimu. Tel. 8 677 97 077.
Perka miðkà; atlieka visus miðko
ruoðos darbus. Ðilalë, tel. 8 688
17 142.
PRITRÛKOTE GRYNØJØ?
SUTEIKIAME PASKOLAS
GRYNAISIAIS IKI 2000 EURØ.
Tauragë, tel. 8 676 28 262.

Superku ávairø metalo lauþà.
Jurbarko r., tel. 8 685 46 102.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Stogø dengimas. Skardinimo darbai. Pakalimai. Karkasiniø mediniø priestatø statymas. Mediniø
fasadø apdaila. Jurbarkas, tel. 8
628 52 537.
Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11 767.
Vilkiko paslaugos Jurbarke ir
aplink, galiu tempti dvi maðinas.
Jurbarkas, tel. 8 643 32 184.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame antiko
veluto tinkà. Tel. 8 673 57 197.
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Horoskopai
p
Neverskite
savęs per jėgą
daryti to, kas iš
e s mės p r i e š t a rauja jūsų įpročiams ar
pažiūroms. Sustokite, pasirinkite protingą strategiją.
Kiekvieną kartą, kai peržengsite savo kompetenciją, sulauksite tik negatyvių
padarinių. Asmeniniame
gyvenime - giedra ir taika.
Nelepinkite
savęs ir negailėkite - aktyvi
veikla, griežtas
režimas, disciplina jums tikrai išeitų į naudą. Savaitės
pradžioje daugelis Jaučių
bus neatidūs, išsiblaškę,
todėl galite nuolat vėluoti
ar pamiršti susitarimus,
duotus pažadus, skėtį, rankinę... Optimali savijauta
- trečiadienį, likimo pokštų
labiausiai saugokitės sekmadienį.

ateinanèiai savaitei (06-15 - 06-21)

Pirmadienį atsibusite kupas gerų
minčių bei noro
imtis naujų projektų, išbandyti gyvenime ką
naujo. Nepasiduokite dvejonėms, pasitikėkite savimi, ir
jums tikrai pavyks. Juo labiau,
kad aplinkinių palaikymo
jums nestigs. Ketvirtadienį
pasaugokite sveikatą - pajutę
bent menkiausią negalavimą,
kreipkitės į gydytoją. Savaitgalį gerai išsimiegokite,
raskite laiko pasivaikščioti
gamtoje.
Nežinia kodėl
pirmadienį visi
tikėsis jūsų pagalbos, patarimo,
norės pasiguosti, išsipasakoti.
Didelė atsakomybė. Pasistenkite nenuvilti žmonių,
kita vertus, nepaminkite savo
interesų. Savaitės vidurys
įpūs naujų vėjų santykiuose
su mylimu žmogumi. Ketvir-

tadienį itin atidžiai pildykite
dokumentus, pasirašinėkite
sutartis.
Liūtų laukia
itin aktyvi, nenuobodi savaitė.
Tikriausiai teks
daug keliauti, judėti. Kur kas
geriau jausis komunikabilūs,
lengvai užmezgantys kontaktą. Lėtesnius, uždaresnius
žmones vargins greitas tempas
ir naujos informacijos gausa.
Saugokitės: net ir labiausiai
saugoma paslaptis savaitgalį
veikiausiai išaiškės, jums teks
bandyti paneigti akivaizdžius
dalykus.
Pirmadienį gali
kankinti apatija,
tačiau turėdami
prieš akis aiškų
ir konkretų tikslą turėtumėte
ją įveikti. Savaitės vidurys eilinės dienos, eiliniai darbai
Pasigalvokite kaip pasidaryti

sau nedidelę šventę, jei, be
abejo, jaučiatės jos verti.
Sunkios mintys spaus galvą
penktadienį. Ką gi, savaitgalį
turėsite laiko pailsėti ir ramiai
pamąstyti.

Ketvirtadienį pradėti darbai
bus itin sėkmingi, penktadienį
ir savaitgalį nepasiduokite
apimančiam tinguliui, svetimai
įtakai ir kūniškoms vilionėms.

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.

Savaitės pradžioje džiaugsitės gera
atmosfera darbe
ir namuose, nuo
savaitės vidurio gali atsirasti
įtampos santykiuose su namiškiais ar verslo partneriu. Kuo
mažiau jaudinsitės dėl kylančių
sunkumų, tuo lengviau juos
įveiksite. Antroje savaitės pusėje būtinai raskite laiko pabūti
vienas - tai padės nusiraminti ir
sukaupti jėgas. Sėkmingesnės
dienos - pirmadienis, trečiadienis ir sekmadienis.

Pagaliau pavyks
normalizuoti santykius šeimoje,
kita vertus, rizikuojate įsivelti į konfliktą su
kolegomis ar pavaldiniais.
Tikrieji padariniai išryškės
tik po kurio laiko. Trečiadienį
gali atsinaujinti seni ryšiai.

Savaitės pradžioje galimi nesusipratimai ar
nesusikalbėjimai
su šeimos nariais ar draugais
- atidžiau rinkite žodžiu, pasistenkite kuo aiškiau formuluoti mintis. Santykiai su jus
supančiu pasauliu taipogi gali
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erzinti ar vesti iš pusiausvyros.
Prakęskite šį sunkesnį metą savaitgalis žada būti giedras
ir gražus visomis prasmėmis.
Siurprizų ir netikėtumų savaitė.
Viršininkams akyse verčiau nesipainioti, o štai iš senų pažįstamų,
užsiimančių panašia į jūsų
veikla, galite sulaukti įdomių
dalykinių pasiūlymų. Jei jau
taip susiklostytų, neparduokite
savo sugebėjimų per pigiai,
sveikos ambicijos tikrai nepakenks. Esate vertas daugiau, nei
iš pradžių jums bus pasiūlyta.
Pirmadienį ir
antradienį spinduliuosite energija,
skleisite gerą nuotaiką. Savaitės vidury trauksite
aplinkinių dėmesių ir patys
pajusite susidomėjimą naujais
pažįstamais. Ketvirtadienį
gali kiek įsukti rutina, tačiau
nuo penktadienio laukia malonios staigmenos ir smagūs
šventimai.

JUOKAI

20. Kaime gyvenanti moteris
susipaþintø su rimtu, be þalingø áproèiø vyriðkiu nuo 50
iki 55 m. amþiaus. Tauragë.

Skambutis į gelbėjimo tarnybą:
- Sveiki, aš medžiotojas, važiavau už miesto partrenkiau kažkokį
asilą... Ką man dabar daryti?
- Asilas stipriai nukentėjo?
- Jis nekruta, ant kelio kraujo
klanas...
- Jūs sakėte, kad Jūs medžiotojas?
- Taip...
- Ar ginklas su Jumis?
- Taip, pasiėmęs...
- Nušaukite tada jį, kad nesikankintų!
Po kelių minučių vėl skambutis.
- Alio, tai vėl aš...
- Jūs nušovėte tą asilą?
- Ne - jis klūpi ant kelių, verkia
ir siūlo man 300 eurų...
******
Naujasis rusas bankrutavo ir
įsidarbino pašte. Kiti naujieji rusai
jo klausinėja:
- Ką tu ten veiki?
- Aš? Na, gi vokus štampuoju.
- Taigi, žioply, čia labai nuobodus darbas!
- Pats tu žioplys! Data taigi
kiekvieną dieną keičiasi!
*****
Dinozauriukas klausia mamos:
- Kai mirsiu, pateksiu į dangų?
- Ne, į muziejų...
******
Eina du policininkai gatve ir
randa veidrodėlį. Vienas pakelia
ir sako:
- Jis man kažkur matytas.
Kitas pažiūri:
- Taigi čia aš!

21. Man 69 metai. Esu naðlë.
Norëèiau kartais pabendrauti
su panaðaus amþiaus, be þalingø áproèiø vieniðu þmogumi.
Esu po stuburo operacijos.
Vaikðtau su ramentais. Butø
gerai, kad bûtø ið Tauragës,
kad turëtø automobilá.
Tauragë.

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.

22. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Vamzdžiadantis. Aralo. Purka. Cėcė. Nitrobakterijos. Žu. Ti. Ovalas. Rė. Talsa.
Sau. SA. “AP”. Sėklos. SS. Ant. Nut. Ligita. Triko. Tonzilė. Is. Kol. At. Ust. Brauktuvė. Įsopo.
Ironija. Et. Sakysena. AS. Esi.
Horizontaliai: Vaižgantas. tartu. Puotos. Mar. Tn. Pa. Zlotas. Zuok. Dobilėlis. Skiltis. Lipk.
Algė. Re. Auto. Oi. Bon. Drev. Stirna. Akras. Asai. Nailas. Uja. Jaustukas. Picos. Sės. Saiku.
Rankoves. Plėvė. Tolėti.
Pažymėtuose langeliuose: Žirniniai vaisėdžiai.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

19. Esu nevedæs. Susipaþinèiau
su mergina be þalingø áproèiø,
gali turëti vaikà. Ðilalës r.

Pirmasis:
- Ne, aš, - susiginčija.
Pro šalį eina komisaras. Prieina
ir klausia:
- Kas nutiko, vyrai? Ko ginčijatės?
- Nu, radom nuotrauką, jis sako,
kad ten jo, o aš, kad mano.
- Duokit pažiūrėt.
Komisaras pažiūri ir sako:
- Jūs ką, savo viršininko neatpažįstat? Dar kartą taip atsitiks,
atleisiu abu.
Įsideda veidrodėlį į kišenę ir
nueina. Vakare grįžta namo, pasikabina švarką, o paauglė dukra iškart per kišenes, randa veidrodėlį,
pažiūri, nulekia pas mamą ir sako:
- Mama, tėtis meilužę turi, nuotrauką radau!
- Parodyk!
Pažiūri ir sako:
- Fui, kokia bjauri, net pavydėt
neverta...
*****
Skambina žmogelis ekstrasensui:
- Sakykit, ar galėčiau pas jus
ateiti trečiadenį?
- Ne.
- Kodėl?
- Todėl, kad antradienį koją
susilaužysit.
*****
Blondinė važiuoja su dviračiu
miško takeliu ir galvoja:
- Pagaliau išmokau važiuoti su
dviračiu, kaip nuostabu, dar pora
metų ir jau galėsiu važiuoti be
šoninių ratukų !!!
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 12 D. 13.45 VAL. Plungės kultūros
centre modelių atranka.
BIRŽELIO 14 D. Gedulo ir vilties dienos
renginiai Plungėje
12 VAL. Šv. Mišios Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
14 VAL. Gedulo ir vilties minėjimas prie Plungės geležinkelio stoties.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 13 D. 14 VAL. Šiaulių kultūros
centre. „Ramios malonios vasaros naktys“,
chorinės muzikos.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
BIRŽELIO 14 D. 14 VAL. Radviliškio miesto
kultūros centras, Gedulo ir vilties dienai paminėti: Kino filmas „Misija Sibiras – 2014“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 13 D. 15 VAL. RRKC Nemakščiuose, Gedulo ir vilties dienos minėjimas.
KRETINGOJE IR RAJONE
BIRŽELIO 12 D. 19 VAL. prie Kultūros centro,
Bardų muzikos vakaras BALTAS PAUKŠTIS.
BIRŽELIO 13 D. Kretingos miesto šventė.
BIRŽELIO 14 D. 20 VAL. Kretingos kultūros
centre šokių vakaras „Kam per 40“.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
BIRŽELIO 12 D. 18 VAL. Klaipėdos koncertų
salė, Koncertas „Pietietiškas temperamentas“
PALANGOJE
BIRŽELIO 13 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre, Koncertas Ona KOLOBOVAITĖ ir
Aurelijus GLOBYS.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius tel. 8
682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“ buhalteris, pardavimo
vadybininkas, elektrikas, tekintojas, statybininkas. tel: 8 699 57
396, 8 685 24 835, A.Žilinskio ir ko UAB“ tiekimo vadybininkas,
ekskavatorininkas, traktorininkas tel.8 614 80 151, UAB „Jognita“ vairuotojas el.p. jognita1976@gmail.com, UAB „Tilta“
atestuotas bendrųjų statybos darbų vadovas el.pinfo@tilta.lt,
UAB „CCM Baltic“ statinio statybos projektų vadovas el.p
cv@ccmbaltic.lt, A.Samoškos IĮ tarptautinių krovinių vežimo
vairuotojas tel. 8 698 19 971, „Ūkininko ūkis“ nekvalifikuotas
uogų derliaus nuėmėjas tel. 8 655 70 682, UAB „Jurbarko karjerai“ elektrikas, šaltkalvis tel. 8 620 800 83, UAB „Vilkenta“
virėjas tel. 8 656 54 668, UAB „Jurbarko duona“ gamybos
darbininkas tel.8 659 85 023, UAB „Lemantė“ Virėjo padėjėjas
tel. 8 601 40 050, Aistė Žizaitė dirbanti pagal individualia veiklą
ieško apdailininko tel. 8 639 04 559, UAB „Jurmedija“ plytelių
klojėjas, fasadų apšiltintojas tel.8 650 62 800, Antano ir Jono
Juškų gimnazijai chemijos ir pradinių klasių mokytojai el.p.
rastine@veliuona.jurbarkas.lm.lt,
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS bendrosios praktikos slaugytojas dietistas tel. 8 449 58 539, UAB
„Prolain“ elektrikas tel. 8 603 92 839, UAB „Uosis“ stalius,
medinių baldų lakuotojas tel. 8 698 38 467, 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 „Žydrutis“ pardavėjas tel.
8 687 81 635, UAB „Prie Aitros“ pagalbinis darbininkas kavinėje tel. 8 652 90 775, UAB „Jozita“ sunkvežimio vairuotojas
tel. 8 610 40 840, UAB „Alirvija“ C kategorijos automobilio
vairuotojas tel. 8 614 12 199, UAB „HEADEX“ krovikas tel. 8
618 28 482, UAB „EKopija“ valytojas tel. 8 614 77 393, UAB
„Norfos mažmena“ apsaugos darbuotojas tel. 8 686 23 456,
UAB „Kvistija“ degalinės operatorius tel. 8 656 14 347, UAB
„Viktomas“ prekių grupės vadybininkas tel. 8 686 77 606, UAB
„Autoniukas“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 658 22 785, UAB
„Šilalės autobusų parkas“ autobuso vairuotojas tel. 8 616 96 048,
UAB „Kaltveža“ automobilio vairuotojas tel. 8 679 95 229, UAB
„Žalna“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 607 43 913.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Alterna – auto“ pardavėjas – vadybininkas
el. p. ingav@alternaauto.lt, UAB „Valjotė“ manikiųrininkas,
kosmetikas (-ė), ratų montuotojas – balansuotojas tel. 370 699
12 014, UAB „Dujalva“ vairuotojas (B kategorijos) tel. 370
686 15 771, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS,
PERDIRBIMO BEI REALIZAVIMO KOOPERATINĖ BENDROVĖ „STRAGUTIS“ barmenas tel. 370 616 00 787, UAB
„Čia market“ pardavėjas terminuotam darbui tel. 370 446 50 015,
AB Lietuvos paštas slaptas pirkėjas, laiškininkas, vairuojantis
automobilį el. paštu karjera.klaipeda@post.lt, Ansell Protective
Solutions Lithuania, UAB sandėlininkas el. p. inga.jureviciene@
ansell.com, UAB „Makveža“ pardavėjas konsultantas el.p.
info26@mokivezi.lt, Antano Juciaus įmonei „Agirija“ barmenas
tel. 370 686 48 660, UAB „Alantas“ baldžius tel. 370 685 53
533, UAB „Ievos medis“ stalius-staklininkas tel. 370 679 18 604,
UAB „Tilta“ bendrųjų statybos darbų vadovas el. p. info@tilta.
lt, Tauragės muzikos mokyklai muzikos mokytojas Skaudvilės
skyriuje el. p. muzika@tvk.lt, UAB „Virtualios sistemos“ IT
inžinerius kompiuterių remontui el. p. inga@vs.lt, Ignui Poškai
vykdančiam individualią veiklą baldžius korpusinių baldų gamybai tel. 370 634 65 922, AB „Vilkyškių pieninė“ kompiuterių
sistemų analitikas el. p. cv@vilkyskiu.lt, MB „Sumuštinis“
greito maisto ruošėjas – barmenas tel. 370 692 70 271, UAB
„Vilartina“ reikalingi Teikiant viešojo maitinimo paslaugas,
sandėlininkas-virėjas, grožio salonui, pardavimo vadybininkas,
Kirpėjas, manikiūrininkas el. p. vilartina@gmail.com, UAB
„Rimsauga“ reikalingas apsaugos darbuotojas Pagėgiuose tel.
370 612 90 949, UAB „VM WOOD“ automobilinio krautuvo
vairuotojas tel. 370 603 33 394, UAB „Baltic Bet“ kasininkas
tel. 370 640 60 808, UAB „Rasmediena“ stalius- baldžius
medinių baldų gamybai tel. 370 699 03 414, UAB „Guarana“
kredito tarpininkas Pagėgiuose el. p. darbas@guarana.lt, UAB
„Apšvieta“ reikalingi pastatų fasado apdailininkai tel. 370
615 13 612, UAB Etada – Freedom pardavėjas – konsultantas
parduotuvei „Gerduva“ el. p. tadas@agv.lt, UAB „Iksfera“
automobilių šaltkalvis, tarptautinių krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas tel. 370 699 94 302, S. Maziliausko
įmonei „Medinėja“ reikalingas stalius (durų gamybai) tel. 370
612 44 760, UAB „Sigitos kepiniai“ vyriausiasis buhalteris el. p.
direktore@sigitoskepiniai.lt, UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
tekintojas – šaltkalvis tel. 370 614 98 830, UAB „Brolenta“
gaterininkas tel. 370 615 58 623.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, komandos lyderis.

BIRŽELIO 14 D. 19 VAL. Kurhauzo salė,
Grafų Tiškevičių al. 1, Monikos Linkytės ir Vaido
Baumilos koncertas.
KAUNE
BIRŽELIO 12 D. 18 VAL. Kauno kamerinis teatras, Spektaklis Eženas Jonesko „PLIKAGALVĖ
DAINININKĖ“.
BIRŽELIO 14 D. GEDULO IR VILTIES DIENOS RENGINIAI
10 VAL. Šv. Mišios Šv. Mykolo arkangelo (Įgulos) bažnyčioje, Nepriklausomybės a.
12 VAL. Atminimo ir padėkos lentos pirmųjų
ekspedicijų į lietuvių tremties vietas Sibire dalyviams ir rėmėjams atidengimas prie Rezistencijos
ir tremties muziejaus Senosiose kapinėse, Vytauto
pr. 46.
12 VAL. Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija Vytauto Didžiojo karo muziejaus
sodelyje.
13 VAL. Gėlių padėjimas geležinkelio stotyje.
14 VAL. Paminėjimas Petrašiūnų kapinėse.
BIRŽELIO 14 D. 9-16 VAL. „Kauno maratonas
2015“. Renginio centras - Rotušės aikštė.
BIRŽELIO 18 D. 18 VAL. Kauno kamerinis
teatras, Spektaklis „TIESA“.
JURBARKE IR RAJONE
BIRŽELIO 13 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
BIRŽELIO 13 D. Gedulo ir vilties dienai atminti
13 VAL. Tremties bėgiais nudundėję likimai. Atminimo valanda prie Lybiškių geležinkelio stoties.
17 VAL. Romansų vakaras „Prisiminkime“. Jurbarko kultūros centro retro ansamblio „Volungė“
ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atlikėjų koncertas Jurbarko parodų ir koncertų salėje.
BIRŽELIO 14 D.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi CE kategorijos vairuotojai,
žemės ūkio darbininkai, žuvies darinėtojai, moliuskų darinėtojai,
žuvies produktų pakuotojai, siuvėjai.
Vokietijoje reikalingas mechanikos technikai, optinių įtaisų
gamintojai, asistentas fizikos laboratorijoje, frezuotojas, gamyklos darbuotojai, elektros technikai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apskaitininkas, buhalteris, kokybės kontrolierius, ričių užmovėjas, sandėlininkas, skavatoriaus
mašinistas, plataus profilio statybininkas, laiškininkas(-ė), langų
ir (arba) durų montuotojas, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas, remonto
meistras, gamybos darbų brigadininkas, elektrikas, pardavimo
vadybininkas, svėrėjas, skalbimo mašinų operatorius, traktorininkas, žemės ūkio mašinų mechanikas, agronomas, vairuotojas
ekspeditorius, vairavimo instruktorius, virėjas(-a), kambarinė.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, automatikos įrangos elektrotechnikas, automobilinio krautuvo vairuotojas,
automobilių mechanikas, bendrosios praktikos slaugytojas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, darbų saugos inžinierius,
informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius,
kelių transporto priemonių inžinierius, kepėjas, konditerijos kepėjas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, logistikos specialistas
[vadybininkas], maisto produktų gamybos technologinės linijos
operatorius, medienos pjaustytojas, medienos ruošos meistras,
medinių gaminių rūšiuotojas, metalų apdirbimo technologas,
nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio
darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padavėjas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, projektuotojas konstruktorius, statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, verslo paslaugų vadybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: fermos operatorius UAB „Idavang“ tel. 370 685
85 047, laiškininkas AB Lietuvos paštas tel. 370 345 62 245,
370 614 34 275, mechanikas UAB „Idavang“ tel. 370 638 32
289, mechaninių įrengimų ir įrenginių priežiūra bei remontas,
suvirinimo darbai, kiti pagalbiniai darbai UAB „Žilveda” tel. 370
686 51 303, medinių baldų surinkėjas MB „Daivos baldų studija”
tel. 370 699 83 290, traktorininkas UAB „Idavang“ tel. 370 686
45 844, technikos vairavimas tel. +370 686 45 844, valytojas
MAXIMA lt, UAB tel. 370 345 52 772, vamzdžių klojėjas UAB
„TECHSIS” tel. 370 663 72 918.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, akmens apdailininkas, anglų
kalbos mokytojas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų
administratorius, apmušalų siuvėjas, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas, apželdinimo technikas, architektas, asmeninis
sekretorius [padėjėjas], auklėtojas, autobuso vairuotojas,
automatikos inžinierius, automobilio vairuotojas, automobilių
mechanikas, automobilių šaltkalvis, baldų apmušėjas, baldžius,
barmenas, barmenas padavėjas, baseino prižiūrėtojas, bendrosios
praktikos slaugytojas, betonuotojas, buhalterijos tarnautojas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, darbų saugos
inžinierius, darbų vadovas, dažytojas purškėjas {išskyrus statybą}, degalinės operatorius, deklarantas, dizaineris maketuotojas,
drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo
bendrovės padalinio vadovas, dujų vamzdyno montuotojas,
ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektrinių elektros įrangos techninės
priežiūros elektromonteris, elektromechanikas, elektromonteris,
elektronikos inžinerijos technikas, elektroninės įrangos montuotojas, elektros energetikos inžinierius, elektros įrangos remonto
šaltkalvis, elektrotechnikas, floristas, gamybos inžinierius, gamybos meistras, gamybos padalinio vadovas, gamybos vadovas,
gamyklos [įmonės] padienininkas, gestų kalbos vertėjas, gydytojas odontologas, grafikos dizaineris, indų plovėjas (rankomis),
informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas,
informacinių technologijų specialisto asistentas, interjero dizaineris, izoliuotojas, įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos},
juvelyras, kambarinė, kartoninių gaminių surinkėjas, kasininkas,
kepėjas, kepėjo padėjėjas, kirpėjas, konditeris, konferencijų ir
renginių organizatorius, konstruktorius, krovikas, laivavedys,
laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų valytojas, lietuvių
kalbos mokytojas, lygintojas (rankomis), logistikos specialistas
[vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, manikiūrininkas, matematikos mokytojas, matininkas, mechanikas
remontininkas, medinių baldų surinkėjas, medžiagų inžinierius,
mėsininkas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, mikroautobuso
vairuotojas, muzikos mokytojas, namų tvarkytojas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, optikos reikmenų pardavėjas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakuotojas,

12 VAL. Šv. Mišios Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje.
13.30 VAL. Dainos likimo broliams. Pagerbimo ir atminties valanda prie Tremties atminimo
paminklo Jurbarko kapinėse.
TAURAGĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 12 D. 11 VAL. jaunieji Lauksargių
saviveiklininkai dalyvauja pramoginėje, pažintinėje išvykoje į Kalėnų kaimą.
BIRŽELIO 12 D. 14 VAL. Lomių kultūros namuose vyks edukacinė popietė „Sagės iš vilnos“.
BIRŽELIO 12 D. 19 VAL. Vaitimėnų bendruomenės namuose – A. Bitino ir V. Riepsos knygos
„Eilėraščiai milinėse“ pristatymas.
BIRŽELIO 13 D. 12 VAL. Kęsčių bendruomenės kiemelyje organizuojama, tradicinė
Antaninių šventė „Pieno kelias: nuo šienapjūtės
iki sūrio“.
BIRŽELIO 14 D. 12.30 VAL. Žygaičių bažnyčioje – Šv. mišios, po mišių šventinė programa
,,Neišdildoma tremties diena“.
BIRŽELIO 18 D. 18 VAL. Tauragės kultūros
centre koncertas „Regnum MUzicale“.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 13 D. 12 VAL. J. Jablonskio
muziejuje Rygiškių kaime Šakių rajone Lietuvos folkloro festivalis „Pjaun broliukai lygioj
lankoj“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 16 D. 18 VAL. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija, buvusi choralinė
sinagoga koncertas „Mūsų viltys“.
BIRŽELIO 17 D. 18 VAL. Marijampolės
kultūros centre „DOMINO” teatro komedija
„BUS SUNKU… “
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
paslaugų kokybės kontrolierius, pastatų apšiltintojas, paštininkas,
patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas, personalo atrankos specialistas, plataus profilio statybininkas, plieninių
konstrukcijų dažytojas, plytų mūrininkas, pradinio ugdymo
mokytojas, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, prekybos
salės vadybininkas, produkto vadybininkas, programuotojas,
projekto administratorius, projekto vadovas, psichologas, registratorius, restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
rinkos tyrimo apklausų atlikėjas, sandėlininkas, santechnikas,
santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, sekretorius,
siuvėjas sukirpėjas, skalbyklos mašinų operatorius, skardininkas,
slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis
darbuotojas, stalius, stalius dailidė, statinių priežiūros darbininkas,
statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius, statybos darbų
prižiūrėtojas, statybos inžinerijos objektų braižytojas, statybos
inžinierius, statybų dailidė, stogdengys, sunkvežimio vairuotojas,
suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, šaltkalvis surinkėjas, šaltkalvis suvirintojas, šilumos
tinklų priežiūros šaltkalvis, taksi vairuotojas, tarnybinių patalpų
valytojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, teatro meno mokytojas, techninių dokumentų inžinierius, technologijos mokytojas, teisininko padėjėjas, tekintojas,
tiekėjas, tiekimo agentas [vadybininkas], tiekimo ekonomistas,
tikybos mokytojas, turizmo vadybininkas, ūkvedys, vairuotojas
ekspeditorius, valiutos keitimo kasininkas, valytojas, valytojas
(rankomis), vamzdyno montuotojas, vandentiekio ir nuotakynų
šaltkalvis apeivis, variklinių transporto priemonių mechanikas,
variklinių transporto priemonių remontininkas, vėdinimo ir oro
kondicionavimo sistemų šaltkalvis, vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas, vertėjas, vidaus santechnikos
vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešbučio administratorius,
viešbučio registratorius, viešbučio valytojas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, virėjas, virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris,
vyriausiasis virėjas, žuvies pusgaminių ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, automobilių šaltkalvis, bendrųjų statybos darbų vadovas, biologijos mokytojas,
buhalteris, chemijos inžinierius, degalinės operatorius, ekonomikos mokytojas, ekonomistas, ekspeditorius, etikos mokytojas,
fizikas, geografijos mokytojas, konstruktorius, laivų statybos
technikas, lietuvių kalbos mokytojas, lopšelio-darželio auklėtojas,
matematikos mokytojas, mechanikas, mechanikas remontininkas,
melžimo įrangos operatorius, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas, pagalbinis darbininkas,
prekybos salės darbuotojas, produkto vadybininkas, projekto
vadovas, rusų kalbos mokytojas, siuvėjas, socialinis darbuotojas,
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, variklinės transporto
priemonės elektrikas, vyriausiasis buhalteris, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apskaitininkas, barmenas, braižybos
mokytojas, ekonomikos mokytojas, elektrinių elektros įrangos
techninės priežiūros elektromonteris, fizikos dėstytojas, izoliuotojas, metalo apdirbimo staklių operatorius, nekilnojamojo
turto agentas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavimo
vadybininkas, plataus profilio staklininkas, projekto vadovas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], santechnikos sistemų
ir įrenginių montuotojas, skardininkas, šaltkalvis, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, veterinarijos
gydytojas, žuvies pusgaminių ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, baseino prižiūrėtojas, fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojas, indų plovėjas (rankomis), pagalbinis
virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, parduotuvės padalinio vadovas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
viešbučio kambarinė.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, dažytojas
purškėjas {išskyrus statybą}, ergoterapeutas, izoliuotojas,
kambarinė, kasininkas, kepėjas, lopšelio-darželio auklėtojas,
nekilnojamojo turto agentas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
parduotuvės darbininkas, pardavėjas kasininkas, paslaugų
kokybės kontrolierius, plataus profilio statybininkas, produkto
vadybininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], santechnikas, sūrių gamintojas, šaltkalvis suvirintojas, ūkvedys, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris,
kambarinė, paslaugų kokybės kontrolierius, paštininkas, produkto
vadybininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], slaugytojo
padėjėjas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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2014 m.
BIRŽELIS
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 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

2014 M. BIRŽELIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Birželio 12 d., penktadienis, 18 val.
„Pietietiškas temperamentas“.
Klaipėdos kamerinis orkestras.
Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Solistas Zoran Dukić (gitara,
Kroatija). Dirigentas Matthias Kuhn (Šveicarija).
Programoje: Heitor Villa-Lobos, Leo Brouwer, Federico Moreno-Torroba, Alberto Ginastera.
Bilietai – 8,69 Eur (30 Lt).
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. birželis
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
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NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI
GERAI SVEIKATAI,
SVORIUI SUREGULIUOTI, ENERGIJAI, GROŽIUI IR
JAUNATVIŠKUMUI.
GALIMYBĖ ĮSIGYTI SU DIDELĖMIS
NUOLAIDOMIS.

Tapk lojaliu

klientu!

MANO TINKLALAPIS:
www.agel.lt;
el. vizitinė: www.agel.tel;
tel. + 370 603 97 599.

Siūlome darbą nepriklausomiems konsultantams ORIFLAME kompanijoje. Šiuo
metu yra galimybė pasinaudoti akcijos
dovanomis.
Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.

PR

Vasaros naktimis – neribota bendravimo
laisvė „Pildyk“ tinkle

Kas gali būti geriau už ilgas vasaros naktis bendraujant su draugais ir artimaisiais? Nebent tai, jog visą
vasarą „Pildyk“ tinkle naktimis bendrauti galima visiškai neribojant savęs – visas būtiniausias paslaugas
„Pildyk“ savo draugams tiesiog dovanoja.
Iki rugpjūčio 31 d. imtinai nauji ir esami „Pildyk“ vartotojai naktimis savo tinkle galės skambinti,
rašyti SMS ir naršyti mobiliajame internete nemokamai. Visa tai – tiesiog papildžius sąskaitą ir be jokių
papildomų įsipareigojimų.
Jaunimas tempia į naktį
Visomis būtinomis mobiliojo ryšio paslaugomis – pokalbiais, trumposiomis žinutėmis ir mobiliuoju
internetu – „Pildyk“ draugai galės naudotis kiekvieną naktį nuo 23 iki 6 val. ryto.
„Pildyk“ draugai vasaros naktų laukia ir aktyviai naudojasi nemokamu ryšiu. Pastebėjome, kad vasaros
naktimis naršymas suaktyvėja po 23 val., be to, naršoma yra ilgiau. Tuo tarpu šaltuoju sezonu naršymo
pikas pasiekiamas apie 21 valandą. Akivaizdu, kad bendrauti vasaros naktimis ne tik smagu, bet ir apsimoka“, – sakė Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekinio ženklo vadovė.
Norint bendrauti „Pildyk“ tinkle ir naršyti mobiliajame internete vasaros naktimis nemokamai, vartotojams tereikia pasipildyti ryšio sąskaitą norima suma kartą per mėnesį. Nemokamų vasaros naktų paslauga
bus aktyvinta automatiškai – tam nereikės siųsti jokių paslaugos užsakymo SMS.
Kiekvieną kartą pasipildžius sąskaitą, nemokamos paslaugos galios 30 dienų.
Žinutės ir skambučiai į trumpuosius numerius, naudojamus įvairioms papildomoms paslaugoms (pavyzdžiui, loterijoms ar taksi), bus apmokestinamos tarifais, nurodytais trumpųjų numerių reklamose ar
kituose viešuosiuose skelbimuose.
Neregėta interneto sparta
Gera žinia ta, kad naršyti „Pildyk“ tinkle vasaros naktimis galima ne tik nevaržant savęs ir nemokamai,
bet dar ir greitai. Jau dabar spartusis 4G (LTE) ryšys veikia užsisakius bet kurį „Pildyk“ planą – tereikia
turėti tam pritaikytą išmanųjį telefoną ir specialią USIM kortelę. Ją galima gauti bet kuriame „Tele2“ salone.
O veikia 4G greičiau nei krenta žvaigždės vasaros naktį – filmus, muziką ir kitokį aukštos kokybės
interneto turinį su 4G galima pasiekti akimirksniu.
„4G ryšys internetu leidžia naudotis iki 10 kartų sparčiau negu 3G – šiuos privalumus ypač lengva pajusti
žiūrint vaizdo transliacijas. Jaunimui tai labai aktualu – daug naršome tokiose svetainėse kaip „Youtube“,
internete žiūrime filmus ir klausomės muzikos“, – pasakojo D. Jonušienė.
Itin sparčiu 4G ryšiu galima naudotis be jokių papildomų pastangų ar mokesčių.
4G ryšys jau yra prieinamas daugiau nei 70 proc. šalies gyventojų. Jis veikia jau 60 Lietuvos miestų.
Planuojama, kad metų pabaigoje 4G ryšiu galės naudotis jau apie 90 proc. gyventojų. 3G tinklo aprėptis
dabar sudaro 97–99 proc. Lietuvos teritorijos.
Plačiau apie „Pildyk“ pasiūlymus, jų galiojimą bei sąlygas galima sužinoti artimiausiame „Tele2“
salone arba interneto svetainėje www.pildyk.lt

