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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Naujoji Vokietijos kelių mokesčių
sistema suerzino Europos Komisiją
2015 m. birželio 8 d. Vokietija priėmė įstatymą, kuriuo įvedė naują kelių
mokesčių sistemą automobiliams. Ji taip pat priėmė įstatymą, kuriuo kelių
mokestis Vokietijoje registruotoms transporto priemonėms išskaičiuojamas iš metinio transporto priemonėms taikomo mokesčio. Tokiu būdu
de facto taikoma išimtis tik Vokietijoje registruotiems automobiliams.
Europos Komisijai didžiausią rūpestį kelia su registravimo šalimi
susijusi netiesioginė diskriminacija. Ji kyla dėl kelių dalykų. Pirma,
tik Vokietijos naudotojai nemokės kelių mokesčio, nes jis visas bus
išskaičiuojamas iš transporto priemonėms taikomo mokesčio. Antra,
trumpalaikių vinječių, kurias paprastai įsigyja užsieniečiai, kaina yra
neproporcingai didelė.

Siūlo lengvatas iki 18 metų laikinai
dirbusiems moksleiviams
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė po
susitikimo su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidente Akvile
Burneikaite pavedė parengti būtinus teisės aktus, kad laikinai įsidarbinę moksleiviai iki 18 m. būtų atleisti nuo pensijų socialinio draudimo
įmokų, ir taip paskatinti darbdavius įdarbinti daugiau bendrojo ugdymo
mokyklų moksleivių sezoniniam darbui.
„Norime motyvuoti verslininkus įdarbinti jaunus žmones, nes taip
moksleiviai susipažins su darbo aplinka, įgis patirties ir, ne paslaptis,
galės užsidirbti bent savo būtinosioms išlaidoms“, – sako ministrė A. Pabedinskienė. LMS prezidentė Akvilė Burneikaitė pažymėjo, kad svarbus
ir informavimas darbo teisės, darbo saugumo klausimais, nes daugumai
moksleivių tai pirmoji patirtis ir jie neturi būtinų žinių.

Pailgintas pareigūnų ir karių
tarnybos laikas
Parlamentarai antradienį priėmė pataisas,
kuriomis penkeriais
metais pailgino karių
ir pareigūnų tarnybos
laiką.
Vidaus reikalų ministerijos inicijuoti pakeitimai numato, kad
pareigūnams ir kariams
valstybinė pensija būtų
skiriama jiems ištarnavus 25 ir daugiau metų.
Iki šiol buvo nustatytas
20 metų terminas. Naujoji nuostata galios vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų
departamento ar jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių, muitinės
sistemos pareigūnams. Numatyta, kad pataisos įsigalios nuo 2016 metų
sausio. Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis pažymi, kad dauguma pareigūnų yra suinteresuoti ilgesne tarnyba, matyti tendencija, kad
pensinio amžiaus sulaukę pareigūnai prašo pratęsti darbo laiką.

Seimas pabaigė interpeliaciją
J. Olekui
Seimas antradienį pabaigė praėjusį ketvirtadienį pradėtą interpeliacijos
procedūrą krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui. Nepasitikėjimas
ministrui galiausiai nebuvo pareikštas, nes Seimas sutiko, kad jo atsakymai į interpeliacijos klausimus buvo patenkinami. Tai reiškia, kad J.
Olekas lieka savo poste.
Už tai, kad J. Oleko atsakymai laikomi patenkinamais, balsavo 71
Seimo narys, prieš buvo 31 parlamentaras, susilaikė 9 tautos atstovai.
Politikas turėjo aiškintis Seimui, kaip buvo vykdoma iš Geteborgo skridusio lėktuvo „An-2“ paieškos ir gelbėjimo operacija.

Ar bus įteisinta pavardžių rašyba
nelietuviškais rašmenimis
Valdančiosios koalicijos politinė taryba
pagaliau pritarė originaliai pavardžių rašybai
asmens dokumentuose.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, patobulinęs socialdemokratų įstatymo projektą,
siūlo leisti naudoti lotyniškos abėcėlės raides,
rašant Lietuvos piliečių
vardus ir pavardes asmens dokumentuose, jeigu jie šiais rašmenimis
įrašyti dokumento šaltinyje. Valstybinė lietuvių kalbos komisija laikosi
pozicijos, kad trys raidės – q, w ir x – galėtų būti rašomos tik Lietuvos
piliečių, susituokusių su užsieniečiais ir tokių sutuoktinių vaikų, bei
Lietuvos pilietybę įgijusių užsieniečių dokumentuose.
Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė „Žinių radijo“
laidoje „Ryto espresso“ priminė, kad šio projekto svarstymas vyksta jau
visus metus.
Šaltinis Delfi.lt

PAGRAMANČIO REGIONINIAME PARKE –
NAUJAS LANKYTOJŲ CENTRAS
Birželio 19 d., 12 val. Pagramančio regioniniame
parke, Ringių kaime (Tauragės r.), buvo atidarytas naujas šio parko lankytojų centras. Jo paskirtis – išsamiai
informuoti apsilankiusius žmones apie šios saugomos
teritorijos gamtos ir kultūros vertybes, pažintinius
maršrutus ir takus.
Parkas pasižymi vaizdingu Akmenos ir Jūros upių
slėnių kraštovaizdžiu. Išskirtinis šių slėnių bruožas
– kabantys tiltai, jungiantys upių krantus. Stačiuose
šlaituose gausu atodangų ir skardžių. Labai vertingi
natūralūs miškais apaugusiomis pakrantėmis upeliai,
Jūros ir Akmenos intakai. Unikalus darinys parko upėse – rėvų gausa. Kadaise ledynai atvilko ir paliko daugybę
stambių akmenų. Vienas iš jų – Tamošaičių akmuo – vadinamas Milžinu.

JURBARKAS

JURBARKO 24H MTB DVIRAČIŲ MARATONAS
Birželio 20-21 d. Pašventyje įvyko dviračių festivalis. Rungtis 5
val., 12 val. arba visos paros dviračių estafetėse suvažiavo beveik 200
dviratininkų iš visos Lietuvos ir vienas iš Latvijos.
Dviračių festivalio atidarymo ir uždarymo šventėse dalyvavo, atvykusius į Pašventį bei puikiai pasirodžiusius maratone sveikino Jurbarko
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, Jurbarko
kūno kultūros ir sporto centro direktorius Antanas Domeika.
Mero pavaduotojui S. Lapėnui pakvietus organizatorius sugrįžti į
Pašventį kitais metais, buvo gautas teigiamas atsakymas.

ŠILALĖ

ATIDARYTAS KNYGŲ NAMELIS
Birželio 19 dieną prie Paršežerio ežero pastatytas jau antrasis Šilalės rajone
knygų namelis, kuris džiugins čia atvykstančius poilsiautojus iš visos Lietuvos.
Pirmasis toks namelis prieš mėnesį buvo atidarytas Šilalėje, Dariaus ir Girėno
skvere. Tokios bibliotekėlės, dar vadinamomis knygų lesyklėlėmis, koplytėlėmis ar mažaisiais knygų namais, Lietuvoje nėra naujovė, tačiau nei Šilalėje, nei
kaimyniniuose rajonuose tokių namukų nebuvo įrengta. Šie namukai unikalūs,
kadangi bibliotekėlės veikia visą parą, nėra atostogų, grąžinimo terminų ar
skaitytojų pažymėjimų. Paskutiniais duomenimis, dabar mažųjų bibliotekų
pasaulyje yra apie 15 tūkstančių (Lietuvoje –10). Šios bibliotekėles skatina ne tik skaitymą ir domėjimąsi įvairia
literatūra, bet ir draugiškumą. Ne veltui ant šių namukų kabo užrašas: „Pasidalyk tuo, ką jau perskaitei, ir pasiimk
tai, ko dar neskaitei“. Šilalės viešoji biblioteka nuolat atnaujins bibliotekėlės fondą naujausia literatūra apie Europos
Sąjungą (ES), grožinėmis knygomis, laikraščiais, žurnalais ir pan. Poilsiautojai taip pat bus kviečiami papildyti knygų
inkilėlį savo atneštais leidiniais ir taip padėti užtikrinti šios idėjos tęstinumą.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖJE - ANTRAS MERO RINKIMŲ TURAS
Šilutiškiai sekmadienį nenusprendė, kas vadovaus jų rajonui - čia vyks antras mero rinkimų turas.
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys rodo, kad antrame ture kovos partijos „Tvarka ir teisingumas“
atstovas Vytautas Laurinaitis. Dėl antros vietos grūmėsi Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys Arvydas Jakas ir
socialdemokratas Alfredas Stasys Nausėda - ir preliminariais duomenimis, 9 balsais daugiau gavo A.Jakas. Suskaičiavus balsus visų apylinkių, V.Laurinaitį meru norėtų matyti 29,75 proc. arba 4 379 rinkėjų. A.Jakas surinko 17,17
proc. - 2 527 balsų. Už A.S.Nausėdą balsavo 17,10 proc. - 2 516 rajono gyventojų. Ketvirtas liko liberalsąjūdietis
Jonas Jatautas. Kitais kandidatais šilutiškiai pasitiki mažiau.
Dėl Šilutės mero kėdės kovojo aštuoni kandidatai. Kovą VRK dėl šiurkščių pažeidimų panaikinus savivaldos rinkimų rezultatus Šilutės rajone, valdžia čia sekmadienį buvo renkama iš naujo.

MARIJAMPOLĖ

IŠ NETEISĖTO VERSLO PRATURTĖJUSI GIMINĖ
LAUKIA TEISMO VERDIKTO
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau
– apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus
pareigūnai ištyrė ir perdavė į teismą bylą dėl neteisėto praturtėjimo.
2012 m. liepos mėn. Marijampolės savivaldybėje Kumelionių kaime,
sodų bendrijoje „Piliakalnis“ esančio namo garaže buvo surasti du,
2012 m. liepos mėn. Prancūzijoje vogti visureigiai: HONDA CRV
IR TOYOTA RAV4.
Marijampolės apskr. VPK pareigūnai nustatė, jog moderniai įrengtas
namas, Marijampolės sav. Kumelionių kaime esančioje sodų bendrijoje „Piliakalnis“, kurio garaže buvo rasti vogti prabangūs automobiliai,
teisiškai priklauso vieno iš įtariamųjų, E. Z. (gim. 1975 m.), jau penkis
kartus teisto dėl įvairių nusikalstamų veikų) uošviui R. Ž., (gim. 1958 m.). Gauta pirminė informacija apie tai, kad
namu naudojosi E. Z. su žmona E. Z. Be to, R. Ž ir jo sutuoktinė K. Ž turėjo nemažai ir kito 2006-2008 metais įgyto
nekilnojamo turto: sklypų, sodų namų.

ŠAKIAI

ŠAKIŲ RAJONO SPORTO KLUBŲ SĄJUNGOS
SPORTO ŠVENTĖ
Šakių rajono sporto klubų sąjungos SPORTO ŠVENTĖ skirta Valstybės dienai paminėti. 10 val. dalyvių registracija,
iškilmingas varžybų atidarymas. Kovos menų parodomosios programos. 11 val. štangos spaudimo varžybos, Šakių
J.Lingio parke. Futbolo varžybos sporto klubo „Audra“ aikštyne, Badmintono varžybos Šakių JKSC salėje.
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RASEINIŲ R.

ĮMONĖ ŽVALGOSI PLĖTROS GALIMYBIŲ
REGIONE
Investuotojai žvalgosi po Raseinių rajoną ir ieško tam tinkamo sklypo.
Investuotojai pageidauja, kad sklypas nebūtų industriniame parke,
greta kitų gamybininkų ar šalia pat miesto. Įmonė nori įsikurti atokiai,
kadangi nori turėti ramią tvarkingą kaimynystę bei vietos potencialioms
tiekėjų gamykloms. Įmonė nori įsikurti šalia pagrindinių transporto
arterijų. Sklypas turėtų būti 20-30 ha dydžio, tinkamas statyboms,
turėtų būti 8 MW elektros prieiga.
Jei kas galite tokį sklypą pasiūlyti, tai padarykite adresu indre.antanaitiene@raseiniai.lt

KAUNAS

NAUJOVĖS NEMUNO SALOJE: TINKLINIO
AIKŠTELĖS, PAPLŪDIMYS IR APŠVIETIMAS
Jau netrukus paplūdimio tinklinį bus galima žaisti pačiame Kauno
centre. Pietinėje Nemuno salos dalyje bus įrengtos keturios tinklinio
aikštelės, taip pat – ir smėlio paplūdimys. Šią savaitę pradėtus darbus
planuojama užbaigti liepos mėnesio pradžioje.
Šiuo metu saloje vyksta paruošiamieji žemės darbai. Vėliau formuojant tinklinio aikšteles ir paplūdimį į salą bus vežamas gamtinis
smėlis. Šioje salos vietoje bus įrengtas apšvietimas, bus pastatytos
apsauginės tvorelės. Paplūdimyje bus pastatyti suoliukai, biotualetas,
taip pat bus įrengtos persirengimo kabinos.
„Visus darbus planuojame užbaigti liepos mėnesį pradžioje“, - teigė Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Aloyzas Pakalniškis.
Pasak Kauno mero pavaduotojo, visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ atstovo Povilo Mačiulio, ateityje
Nemuno sala pasikeis neatpažįstamai.

KLAIPĖDA

STUDENTAMS – STIPENDIJOS UŽ MIESTUI
AKTUALIUS BAIGIAMUOSIUS DARBUS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi sutartimi su Klaipėdos
universitetu, įsteigė pinigines premijas Klaipėdos universiteto studentams už miestui
aktualius ir pritaikomuosius darbus.
2015 m. premijoms yra numatyta skirti 2896 eurų, iš viso bus skirtos 5 premijos už komisijos pripažintus aktualius ir/ar reikšmingus miestui bei turinčius pritaikomąjį pobūdį
darbus. Pirminė darbų atranka bus atlikta nustatyta Universiteto vidaus tvarka. Vertinti
Savivaldybėje gali būti pateikta iki 20 darbų iš įvairių mokslo sričių.
Darbų autoriai, pretenduojantys gauti piniginę premiją, darbus turi pateikti Savivaldybės
Informavimo ir e. paslaugų skyriaus vyr. specialistei I. Zelmikaitytei (Liepų g. 11, Klaipėda,
116 kabinetas). Darbai bus priimami nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d.

ŠIAULIAI

KVIEČIAME DALYVAUTI „SAULĖS NAKTYJE“!
Liepos mėn. 6–11 dienomis Šiauliuose šurmuliuos VI
tarptautinio folkloro konkurso–festivalio „Saulės žiedas“
dalyviai iš Lietuvos ir užsienio šalių (Azerbaidžiano,
Australijos, Kosta Rikos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos,
Rusijos, Ispanijos, Turkijos, Šri Lankos, Latvijos). „SAULĖS NAKTIS“ – vienas „SAULĖS ŽIEDO“ renginių.
Mes laukiame visų Jūsų – kuriančių tradicinį ir šiuolaikinį
meną, kuris gali skleistis ramioje vasaros nakties apsuptyje!
Pastabos:
Kino kūrėjus informuojame, kad amfiteatre bus galimybė
demonstruoti savo filmus.
Jei esate pasirengę Didžiajai renginių scenai, prašome
pateikti Jus apibūdinančią medžiagą, kitas nuorodas, informaciją Jūsų renginio ar koncerto įgarsinimui.
Planuojama, kad dvejose pėsčiųjų gatvės vietose bus galimas elektros tiekimas. Todėl prašome anketoje pateikti
informaciją, koks bus Jūsų pasirodymas. Organizatoriai: VO „Baltų centras“, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių
kultūros centras, Šiaulių universitetas, Šiaulių turizmo informacijos centras.

PALANGA

MUZIKINIO FONTANO ATIDARYMAS
Šeštadienį, birželio 20 d., 23 val. Nepriklausomybės aikštėje palangiškių ir miesto svečių
laukė įspūdingas reginys - muzikinio fontano atidarymas. Maždaug valandos trukmės
programoje, kurioje - ugnis, muzikos, vandens ir šviesų šou, užburė tiek mažuosiusus,
tiek ir vyresnius žiūrovus.

PLUNGĖ

„PRIPUČIAMAS“ NAKTINIS KINAS
GRUMBLIUOSE
„PRIPUČIAMAS“ NAKTINIS KINAS GRUMBLIUOSE
Birželio 28 d. 22.20 val., Grumblių kaime, prieš mokyklą, vyks naktinio kino seansas KOMEDIJA „ŠVENTA KARVĖ“.
Žiūrovai turi pasirūpinti kėdutėmis ir pledais, kad kuo patogiau įsitaisę galėtumų
mėgautis kinu, o organizatoriai žada gerą nuotaiką.
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PASAULYJE

ES pradeda karinę misiją Viduržemio
jūroje
Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį oficialiai
leido pradėti pirmąjį etapą karinėje operacijoje prieš žmonių kontrabandininkus Viduržemio jūroje, pranešė pareigūnai.
Pirmieji laivai ir lėktuvai, kurie dalyvaus žvalgybos duomenų rinkimo
operacijose, turėtų prisijungti prie šios misijos per ateinančią savaitę,
nurodė pareigūnai.

ESBO: ginkluotė iš konflikto zonos
Ukrainoje dar neatitraukta
Speciali ESBO
monitoringo misija
Ukrainoje skelbia, kad
sunkioji ginkluotė iš
konflikto zonos dar
neatitraukta, o savaitės pabaigoje Donecko oro uosto rajone
vyko intensyvūs kovos
veiksmai.
Stebėtojai teigia
penktadienį Donecke užfiksavę sunkiosios ginkluotės perdislokavimo
atvejų ir beveik pusantro šimto sprogimų. Tarptautiniai stebėtojai
taip pat pabrėžia apie įtemptą situaciją Širokino rajone, kur tęsiasi
susišaudymai.

Lietuvos pašonėje – Maskvos
karinis koziris
Rusija telkia kariuomenę ir ginklus, taip pat ir raketas, galinčias
nešti branduolines galvutes, į vakarinę Kaliningrado dalį tokiu lygiu,
kad regionas dabar yra vienas iš labiausiai militarizuotų Europoje.
NATO pareigūnas, sutikęs bendrauti su „Radio Free Europe/ Radio
Liberty“ anonimiškumo sąlyga, teigė, jog Maskva dislokuoja „tūkstančius karių, įskaitant mechanizuotas ir jūrų pėstininkų brigadas, karinę
aviaciją, modernias tolimojo nuotolio oro gynybos sistemas ir šimtus
šarvuočių teritorijoje“. Militarizuota veikla Kaliningrade, kuris neturi
sausumos sąsajos su Rusija ir ribojasi su Europos Sąjungos narėmis
Lietuva bei Lenkija, sukėlė nerimą Vilniuje ir Varšuvoje, kuris girdėti
Briuselyje ir Vašingtone.

Rygos centre – gėjų eitynės
Šeštadienį perpiet Rygos centre
vyko seksualinių
mažumų eitynės
ir „Antiglobalistų“ piketas.
„EuroPride
2015“ eitynių dalyviai ėmė rinktis Rygos centre,
Elizabetės gatvėje, prieš 13 valandą. Tuo tarpu prie Laisvės paminklo susirinko šių eitynių priešininkai.
Eitynių priešininkas Rygos centre prie Aukščiausiojo teismo pastato
sudegino vieną LGBT judėjimo simbolių – vaivorykštės vėliavą. Kaip
praneša naujienų agentūra LETA, vyriškį sulaikė policija. Rygos centre
su vaivorykštės vėliavomis ir lydimi garsios muzikos pražygiavo keli
tūkstančiai „EuroPride 2015“ eitynių dalyvių. Jie perėjo centrinėmis
Rygos gatvėmis ir susirinko Vermano parke. Eitynių dalyviai rankose
laikė vėliavas ir plakatus su LGBT simbolika, nešėsi balionus, buvo
pasirišę spalvotus šalikus. Taip pat buvo galima pastebėti įvairių šalių
vėliavas, tarp jų – Latvijos ir Rusijos. Didelė grupė gatvėmis nešė
ilgą vaivorykštės vėliavą. Didžioji dalyvių dalis dėvėjo kasdienišką
aprangą, eitynėse nepastebėta neįprastai apsivilkusių žmonių.
Eitynėse dalyvavo įvairaus amžiaus žmonės, taip pat senjorai ir vaikai. „EuroPride 2015“ stebėjo už geležinių užtvarų susirinkę žiūrovai,
kurių buvo palyginti nemažai. Tuo pačiu metu prie Laisvės paminklo
susirinko keletas šio renginio nepalaikančių žmonių. Vienas jų rankose
laikė Latvijos vėliavą ir plakatą su užrašu „Mes prieš homoseksualumo
propagandą“. Saugumą prižiūrėjo apie 200 policijos pareigūnų. „EuroPride 2015“ eitynės Latvijos sostinėje Rygoje vyko tą pačią dieną,
kaip ir aktyvistų grupės, pasivadinusių „antiglobalistais“, piketas.
Pastarieji pasisako prieš lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų
(LGBT) iniciatyvą. Latvių LGBT organizacijos „Mozaika“ atstovė
Kristine Garina žurnalistams anksčiau sakė, kad dalyvių negąsdina
protestai prieš planuojamas eitynes. „Panašios eitynės – demokratijos
dalis. Jų tikslas yra parodyti, kad pasaulyje yra ir tokių žmonių“, kalbėjo ji.
Eitynėse dalyvavo apie kelis tūkstančius dalyvių iš įvairių šalių, taip
pat ir aukštas pareigas užimantys asmenys. „Antiglobalistų“ pikete
planavo dalyvauti apie 50 žmonių. Eitynės vyko 14 - 15 valandomis, o
vėliau, iki 18 val., numatytas seksualinių mažumų atstovų susirinkimas.
Šaltinis Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Naminiai ledai

KAUNO R. ŪKININKAI NEĮPRASTAI DŽIOVINA
VAISIUS

Ingredentai:
Grietinė arba grietinėlė 500 ml,
1 indelis kondensuoto pieno,
1 mažas šaukštelis vanilinio cukraus arba kvapai pagal skonį.
Pasirinktinai: šaldytos uogos,
kakava, šviežios uogos.
Gaminimas:
Viską gerai suplakti su plaktuvu
ir užšaldyti. Skanaus.

SODININKYSTĖ

Naudingi patarimai sodininkams
Norite didesnio derliaus? Štai naudingi patarimai, padėsiantys nepatyrusiems sodininkams.
Nevertėtų pupelių, žirnelių, česnakų laistyti
dilgėlių nuoviru – toks
sprendimas neduos jokios naudos. Jeigu norite,
kad moliūgų vaisiai augtų
didesni, ant vieno moliūgo palikite tik 2-3 vaisių
užuomazgas. Liepos viduryje nuo salierų šaknų atsargiai nukapstykite žemę ir
nuvalykite jas skudurėliu. Po 15-50 minučių vėl užkapstykite žemėmis. Laistyti
derėtų tik po 2-3 dienų. Kopūstus nuo kopūstinių drugelių ir kitų kenkėjų puikiai
apsaugo krapai, kalendros, salierai, medetkos. Norite užsiauginti gardžių ir
didelių česnakų? Tuomet pirmoje birželio pusėje česnakus iš pradžių laistykite
sūdytu vandeniu – 2 valgomieji šaukštai druskos dešimčiai litrų vandens.
Prastai auga morkos? Taip pat padės sūdytas vanduo – dešimčiai litrų vandens
reikia vieno valgomojo šaukšto druskos.
Agurkams reikia daug dėmesio ir priežiūros – ypač žydėjimo ir vaisių brandinimo laikotarpiu. Tačiau, vos prasidėjus žydėjimui, laistyti juos derėtų rečiau
– žydėjimui pasibaigus, laistyti gausiau ir dažniau. Tokia kaita padės greičiau
užaugti vaisiams, jie bus didesni ir gardesni. Vėsa ir didelis dienos bei nakties
temperatūrų skirtumas – pagrindinės priežastys, kodėl agurkams gali trūkti
skonio. Dar vienas agurkų priešas – sausra. Kepinant karščiams, agurkams
reikia daug vandens, tačiau svarbu ir purenti dirvą. Geriausias augančių agurkų
bičiulis darže – krapas. Agurkų žiedų žiedadulkės, temperatūrai pakilus aukščiau
30 laipsnių karščio, miršta, todėl karštomis dienomis žydinčius agurkus būtina
šlakstyti vandeniu. Kuo ore daugiau anglies dioksido, tuo didesnio derliaus
bus galima tikėtis. Todėl šiltnamio dirvą naudinga tręšti mėšlu. Jeigu vasaros
pradžioje paprikos užmezgė kelis vaisius, sustojo žydėjimas, tuos vaisius derėtų pašalinti. Pašalinus šias nenaudingas vaisių užuomazgas, paprikos turėtų
sužydėti nauja jėga ir sezono pabaigoje subrandinti gausų derlių. Auginant
paprikas, labai svarbu reguliariai purenti dirvą – šios daržovės šaknims deguonis
labai svarbus.
Skaitykite daugiau: Delfi.lt

MITYBA

Smalsūs ir novatoriški, aukštąjį
žemės ūkio specialistų išsilavinimą turintys Žydrūnė ir Dainius
Sungailos įrodė, kad uogų, vaisių ir
daržovių liofilizacija (džiovinimas
šalčiu) yra puikus būdas išsaugoti
jų maistinę vertę ir kokybę.
Kauno rajone, šalia Raudondvario
gyvenanti Sungailų šeima, pasinaudojusi Europos Sąjungos parama,
pirmoji Lietuvoje įsigijo brangią
pramoninę džiovinimo įrangą. Ir
nenusivylė nauja ūkininkavimo
niša. Jiems dėkingi pirkėjai, sveiko
maisto parduotuvėse įsigiję specialiose vakuuminėse pakuotėse
lietuviškos sveikos produkcijos.
Mat didžiosiose šalies prekyvietėse
panašių yra, tik tai importinė, o
ne Lietuvoje užauginta produkcija. Kaip ir daugumos braškių
augintojų, Žydrūnės ir Dainiaus
Sungailų verslas prasidėjo prieš
keliolika metų 20 arų sklypelyje.
„Kadangi patys esame žemės ūkio
specialistai, veterinarijos gydytojai,
sodietiškų darbų nesibaidome, tad
braškių plotas kai kuriais metais
būna ir 1,5 ha, ir 2 ha, – pasakoja
„ŪP“ pašnekovai. – Uogų derlius,
nelygu sezonas, kinta, nes įvairių
veislių ir įvairaus amžiaus laukai
dera nevienodai. Kasmet sodiname
naujų veislių daigų, kad derlius
nenuviltų mūsų, o uogų išvaizda ir
skonis patiktų pirkėjams.“
2003 m. papildę ūkininkų gretas,
braškių augintojai ėmė mąstyti,
kaip įveikti darbų sezoniškumą,
kad ir veiklos, ir pajamų būtų visus
metus.
„Įdėją pakišo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vykęs seminaras apie vaisių bei uogų
perdirbimą ir vieną iš technologijų
– liofilizaciją. Instituto mokslininkas Pranas Viškelis pasakojo, jog
specialia įranga galima džiovinti
jau sušaldytas uogas, vaisius ar

atskiras daržoves, – prisimena nesenus įvykius D. Sungaila. – Kiek
pasvarstę ir pasinaudoję ES parama, liofilizacijos įrangą įsigijome
Didžiojoje Britanijoje. „Pirmiausia
žaliava paruošiama šaldyti: nuplaunama, nulupama ar nuskutama, jei
reikia, supjaustoma griežinėliais ar
kubeliais, sluoksniuojama dėžutėse ir sušaldoma šaldiklyje. Taip
paruošta produkcija jau didesnėje
taroje laikoma šaldytuve, o vėliau
džiovinama liofilizatoriuje. Svarbiausia šios technologijos sąlyga
– žema (-40-60 °C) temperatūra ir
vakuumas. Džiovinant produkciją,
suledėję skysčiai žemoje temperatūroje išgaruoja. Drėgmės lieka tik
1-2 proc., vaisiai ar uogos tampa
lengvi ir traškūs, išlaikę savo formą
(nesusiraukšlėję), spalvą, dydį, skonį. „Džiovinimo metu nenaudojami
jokie konservantai, ilginantys vartojimo laiką ar gerinantys kokybę,
– patikslina Žydrūnė. – Apdorojant
įprastu terminiu būdu, produktuose
lieka apie 25 proc., o džiovinant
šalčiu – 100 proc. vitamino C. Planuojame plėsti liofilizuotų produktų
asortimentą: tam tinka didžioji dalis
sodo uogų ir vaisių, grybai, bananai
su ananasais, kai kurios daržovės

– paprikos, svogūnai, morkos,
topinambai. Taip pat mėsa, žuvis,
netgi išgarinus sultis, gaunamas
miltelių pavidalo koncentratas.
Yra galimybė įvairesnių uogų
auginti patiems, daržovių nesunku
nusipirkti, tačiau ruošiantis plėtrai
reikia patalpų produkcijai apdoroti
ir laikyti, šaldytuvų, įvairios pagalbinės įrangos, o svarbiausia – patirties, – teigia Žydrūnė ir Dainius.
Ūkininkai pabrėžia, kad įranga
kainavo kelis šimtus tūkstančių
litų, be to, liofilizacijos metu suvartojama daug elektros energijos.
Tad galutinis produktas kokybiškas,
bet brangus. Vartotojams siūloma
produkcija sufasuota specialiuose
vakuuminiuose pakeliuose ir, pavyzdžiui, braškės kainuoja 7,5-8
Lt/30 g. Jų galima įsigyti sveiko
maisto parduotuvėlėse. Pasak D.
Sungailos, apie liofilizacijos įrangą
svajoja daugelis sveikų ir natūralių
produktų gamintojų, bet kol kas ši
technologija labai brangi ir sunkiai
prieinama.
Šaltyje džiovintos produkcijos
asortimentas: braškės, paprikos,
agrastai, morkos, grybai ir gervuogės.
Skaitykite daugiau: Delfi.lt/

SVEIKATA

KAI NORISI TIKTAI RAMYBĖS...

10 prieskonių, kurie efektyviai tirpdo
kilogramus ir neleidžia jiems sugrįžti
Juodieji pipirai padeda
deginti kalorijas, kuminai
– atsikratyti nereikalingų
kilogramų, ciberžolė –
nepriaugti svorio. Apie
šiuos ir kitus prieskonius
ir jų naudingąsias savybes
pasakoja britų leidinys
„The Daily Mail“.
Jei iki maudynių sezono
norite sulieknėti, ko gero teks atsisakyti žalumynų dietos, o vietoj salotų pradėti valgyti prieskoniais skanintus troškinius. Ekspertų teigimu, prieskoniai,
naudojami Indijos ir apskritai Azijos virtuvėje, pagreitina medžiagų apykaitą,
malšina apetitą ir netgi neleidžia riebalų ląstelėms atsinaujinti po to, kai atsikratoma nereikalingų kilogramų. Jų teigimu, vien kasdien suvalgius šaukštelį
kuminų, galima atsikratyti pusantro kilogramo, o suvalgius aštrų patiekalą,
pagardintą pipirais ir aitriąja paprika, sudeginama tiek pat kalorijų, kiek jų
sudeginama 20 minučių pasivaikščiojus.
Mitybos ekspertė ir knygų autorė dr. Marilyn Glenville išvardijo dešimt
prieskonių, kurie padeda atsikratyti nereikalingų kilogramų – nuo sibirinio
ženšenio šaknies, kuri pagreitina medžiagų apykaitą, iki Kajeno paprikų ir
ciberžolių, kurios degina riebalus, ir kiaulpienių, kurios slopina apetitą.
1. Ženšenis.
2. Kajeno paprikos.
3. Cinamonas.
4. Juodieji pipirai.
5. Kiaulpienės.
6. Garstyčios.
7. Ciberžolė.
8. Imbieras.
9. Kuminai.
10. Kardamonas.
Skaitykite daugiau: Delfi.lt

Kai pavargstame, labai norisi
pabūti ramioje aplinkoje, tyliai
pasėdėti, pasvajoti, atsipalaiduoti.
Tačiau yra žmonių, kurie gyvena
toliau nuo gatvės, būna visiškoje
tyloje, tačiau galvoje jaučia keistą
ūžesį, ausyse - spengimą, švilpimą.
Tokie garsai labai vargina, neleidžia
pailsėti ir kelia nerimą. Žmogus ima
galvoti apie rimtą ligą, svarsto, jog
galbūt galvoje vystosi koks nors
auglys ir t. t. Taigi, kas sukelia
tokius nemalonius pojūčius? Medikai negali įvardyti tikslių šio
negalavimo priežasčių - jos gali būti
labai įvairios. Ūžesį ausyse gali sukelti kraujo apytaka vidinės ausies
kraujagyslėse, klausos nervo ligos
ar netgi kai kurių vaistų vartojimas.
Paprastai tokiems sunegalavusiems
asmenims galima patarti kreiptis į
gydytoją, tačiau galima pasiūlyti ir
liaudiškų gydymosi priemonių...
Dings ūžesys, pagerės klausa
Ūžesys ausyse sumažės, jeigu ryte
ir vakare į jas įlašinsite po keletą
lašų šviežiai spaustų svogūnų sulčių. Ūžesį galvoje turėtų mažinti ir
tokia žolių mišinio arbata. Reikės
mėtų lapų ir gudobelės žiedų arba
dobilų žiedų ir šliaužiančiosios žiemės žolės. Vaistažoles sumaišome
lygiomis dalimis. Tuomet du valgomuosius šaukštus mišinio suberkime į termosą ir užpilkime dviem
stiklinėmis verdančio vandens.
Palaikius per naktį, ryte antpilą

nukošiame ir geriame po pusę stiklinės keturis kartus per dieną pusę
valandos prieš valgį. Be to, varginantį ūžesį ausyse gali panaikinti
skiestas obuolių actas su medumi.
Jį reikėtų gerti tris kartus per dieną
bevalgant. Šis gėrimas labai gerina
klausą, papildo organizmo atsargas
mineralais ir skystina kraują.
Prašviesės galva, pagerės atmintis
Kad sumažėtų ar visai išnyktų
ūžimas galvoje, būtina stiprinti
kraujotaką, gerinti galvos smegenų
veiklą. Tai padaryti padės dobilų
antpilas. Beje, reikėtų valgyti daugiau graikinių riešutų ir migdolų - jie
labai gerina smegenų veiklą. Kraujagysles puikiai valo kaštonų žiedų ir
smulkintų pušų spyglių arbata, stipri
melisos arbata, užplikyta termose ir
palaikyta kelias valandas (ją reikėtų
gerti prieš valgį po 50 gramų visą
mėnesį), arba lygiomis dalimis
sumaišytas skystas medus, alyvų
aliejus ir citrinų sultys. Dar galima
pasigaminti ir vartoti kitus kraujagysles puikiai valančius mišinius.
Valgomąjį šaukštą tarkuotų krienų
sumaišyti su stikline grietinės. Kasdien reikėtų suvalgyti po šaukštą
šios masės tarp valgymų. Tokiu būdu
kraujagysles reikėtų valyti mėnesį.
Ūžimą galvoje mažina, kraujagyslių sklerozę gydo ir šermukšnio
žievė. Reikėtų 200 gramų paprasto
šermukšnio žievės užpilti puse

litro vandens ir virinti ant nedidelės ugnies net dvi valandas. Taip
pagamintą arbatą reikėtų gerti po
20-30 gramų prieš valgį tris kartus
per dieną. Galvos ūžesį taip pat
gerai malšina obuoliai, obelų lapų ir
obuolių žievelių arbatos. 20 gramų
džiovintų obelų lapų užpilti stikline
verdančio vandens, palaikyti 10
minučių. Beje, bendrą žmogaus
savijautą labai gerina paprasčiausi
dalykai. Štai reikėtų įprasti rytais
prieš pusryčius išgerti stiklinę šilto
vandens su šviežiai išspaustomis
citrinų sultimis. Toks gaivinantis
gėrimas padeda pašalinti iš galvos
ir viso organizmo aterosklerozines
nuosėdas. Taigi, suskaudus galvą ar
pajutus ūžesį, neskubėkime bėgti į
vaistinę pirkti vaistų nuo skausmo.
Išbandykime labai paprastas, bet
veiksmingas liaudiškas priemones.
Šaltinis: www.tv3.lt
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ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

GENIALI IDĖJA, KAD VIA BALTICA KELYJE Trikojės skraidyklės kūrėjai: „Galėsite
skristi kaip džedajai iš Žvaigždžių
BŪTŲ MAŽIAU MIRČIŲ
karų“
Statistika byloja, kad labai daug sunkių avarijų užmiesčio
keliuose įvyksta rizikingai lenkiant lėčiau važiuojančias transporto priemones. Bet kai kelias 2 eismo juostų, o tu pasiveji
„fūrą“ (vilkiką) arba dar blogiau – ištisą jų vilkstinę, rizikos
laipsnis išauga keliagubai.
Pasirodo, ta pati problema ypač aktuali ir Argentinoje, kur
egzistuoja šimtai kelių tik su dviem eismo juostomis. „Samsung“ padalinio Argentinoje darbuotojai nusprendė, jog su šia
problema reikia kažką daryti. Vilkiko priekyje jie sumontavo
filmavimo kameras, o vilkiko velkamos puspriekabės durelių
pritvirtino keletą ekranų. Priekyje sumontuotos kameros filmuoja vilkiko užstojamo kelio vaizdą ir transliuoja jį tiesiogiai į
puspriekabės gale įrengtus ekranus, kad situaciją užstojamame kelyje matytų paskui vilkiką važiuojantys vairuotojai.

AUTOMOBILIS, KURIS 100 KM/H PASIEKIA PER
2,7 SEK
Amerikiečių kompanija „Rezvani Motors“ sumeistravo
naują, lengvą ir pasiutusiai greitą rodsterį „Beast“. Jo
kėbulas „nuaustas“ iš anglies pluošto ir yra užmautas ant
austriško sportinio automobilio „Ariel Atom“ pagrindo.
Rezvanio „žvėris“, nors atrodo gan agresyviai ir „kietai“,
sveria tik 748 kg. Vieno tokio automobilio surinkimas
užtrunka nuo 8 iki 12 savaičių. Rodsterį siutina 2,4 l benzininis motoras, siekiantis nei daug, nei mažai – 500 AG.
Iš vietos iki 100 km/h žvėriukas įsibėgėja tik per 2,7 sek.,
o pamatęs medžiotojų būrelį, gali skuosti 265 km/h greičiu.
Sportiškai asketiškame salone išsiskiria iš anglies pluošto
susuktas vairas ir specialios, kūną apglėbiančios sėdynės.

AUTOMOBILIS, KURIS SKAITYS VAIRUOTOJO
MINTIS
„Jaguar Land Rover“ kompanija paskelbė, kad kuria naują technologiją, kuri skanuos vairuotojo smegenų darbo intensyvumą ir lygins
jį su širdies darbu, kurį matuos per sėdynėje sumontuotus sensorius.
Kaip rašo britų „Autoexpress“, ši sistema, skanuojant smegenis, leis
nustatyti, ar vairuotojas pavargęs, ar yra išsiblaškęs, o gal ima snūduriuoti.„Jaguar Land Rover“ tikina, kad nenaudos iki šiol tradiciškai
naudotų sensorių, kurie buvo būtinai uždedami ant žmogaus galvos,
kad išmatuotų smegenų darbą. Anot kūrėjų, dabartinės technologijos
leidžia, kad tokie sensoriai būtų sumontuoti ant vairo. Tokius sensorius
iki šiol naudojo tik NASA.

Vilniaus senamiestyje iškilmingai pristatytas naujas išskirtinio dizaino
automobilis „Mazda CX-3“. Demonstruojami trys skirtingų komplektacijų
modeliai pasižymėjo kompaktiškumu bei elegantiška išvaizda. Naujieji
„Mazdos CX-3“ automobiliai išlaikė „Kodo“ dizaino filosofiją. Išraiškingas
mašinos priekis, bet glotnios formos automobiliui suteikia patrauklią formą.
Šis nedidelis krosoveris prestižiniuose „Red Dot“ apdovanojimuose buvo
pripažintas už savo išskirtinį eksterjero dizainą.
Info: Delfi.lt

TEMA

KIEK AUTOMOBILIO REMONTUI IŠLEIDŽIA
LIETUVOS VAIRUOTOJAI?
niškai per metus remontui išleidžia
nuo 301 iki 700 eurų (64 proc.). Iki
100 eurų per metus tenka išleisti tik
5 proc. vairuotojų, nuo 101 iki 300
eurų – penktadaliui.
Pasak „UniCredit Leasing“ Lietuvoje pardavimų direktoriaus Aurimo
Kuncos, vairuotojai periodiškai
skiriantys nemažai lėšų automobilio
remontui turėtų neprarasti budrumo ir įvertinti, ar jo išlaikymas
netampa nuostolingas. „Itin retais
atvejais automobilis sugenda taip,
kad remontas ekonomiškai netikslingas, tuomet priimti sprendimą
keisti automobilį būna paprasta.
Tuo tarpu, kai išlaidos nuolatiniam
remontui pasiskirsto per ilgą laiką,
galima ir nepajusti, kaip senesnis
automobilis tampa „aukso vertės“.
Pasitaiko atvejų, kai važiuojama
senesniu automobiliu, tačiau jo
eksploatacijai skiriama tiek lėšų ir
pinigų, kad ekonomiškai racionaliau

Po 5-10 metų Žemėje vėl gali būti
tikrų tikriausių dinozaurų
Paleontologas Jackas Horneris,
dirbęs filmo „Jurassic World“ (ir
visos „Jurassic Park“ filmų serijos)
kūrėjų komandoje ketina sukurti
tikrų tikriausią dinozaurą. Ir tai
– visai ne juokai, rašo businessinsider.com.
Tiesa, skirtingai nei filme, mokslininkas nerado gintare užkonservuotos dinozauro DNR grandinės,
pagal kurią būtų galima klonuoti šį priešistorinį gyvį. Tačiau, anot J. Hornerio,
tai – ne vienintelis būdas sukurti dinozaurą. Mūsų planetoje daugybė gyvių,
kurie yra tiesioginiai dinozaurų palikuonys: paukščių. O jei paklaustumėte
paleontologo, tai jam paukštis ir būtų dinozauras. Tiksliau – plunksnuotasis
dinozauras.

Fujitsu sukūrė pirmąjį pasaulyje
telefoną su akies rainelės skeneriu

VILNIUJE PRISTATYTAS IŠSKIRTINIS MIESTO
VISUREIGIS „MAZDA CX-3“

Sugedus automobiliui 4 iš 10
vyriškosios lyties vairuotojų jį remontuoja patys, dalis jų į pagalbą
pasikviečia draugą ar giminaitį. Nepaisant įdedamų pastangų savarankiškai pašalinti gedimus, remontui
kasmet išleidžiama suma sudaro ne
taip ir mažai – nuo 301 iki 700 eurų.
Ekspertai atkreipia dėmesį, jog
didesnes sumas remontui išleidžia
senesnių automobilių savininkai.
Apklausos duomenimis, 4 iš 10
vairuotojų automobilius remontuoja patys, kiek mažiau nei pusė
jų į pagalbą pasikviečia draugą
ar giminaitį. 35 proc. vyriškosios
lyties vairuotojų automobilius taiso
pas meistrą garaže ir tik penktadalis
savo transporto priemonę remontuoti veža į oficialų automobilių servisą.
Dažniausiai patys ar su draugu, giminaičiu remontuoja mažųjų miestų
gyventojai (65 proc.).
Didžioji dalis vairuotojų viduti-

Skraidantys motociklai, įsiminę iš „Žvaigždžių karų“ ketvirtojo epizodo, „Džedajaus
sugrįžimas“ (1983 m.), gali būti
visai netoli realybės: Vengrijoje
kelių entuziastų kuriamas aparatas sėkmingai išbandytas, ir, jų
teigimu, nuo idėjos iki prototipo
pagaminimo ir pirmojo pakilimo
truko tik devynis mėnesius.
Pavadintas „Flike“, šis keleivio sėdėjimo poza motociklą primenantis aparatas yra šešių rotorių kopteris.
Įdomu, kad jį varo ne vidaus degimo variklis, o elektros akumuliatorius,
kurių turėtų pakakti 15-20 minučių skrydžio.

būtų įsigyti apynaujį ar net naują
automobilį“, – pasakoja A. Kunca.
Jis atkreipia dėmesį, kad automobilio ekonomiškumą reikėtų vertinti
skaičiuojant ne tik remonto, bet
ir eksploatacijos išlaidas – degalų
sąnaudas, draudimą ir t. t. Taip pat
reikėtų atsižvelgti ir į tokius rodiklis,
kuriuos sunkiau įvertinti finansiniais
skaičiais – kiek laiko praleidžiama
automobilį remontuojant pačiam,
kiek nepatogumų patiriama, kai
negalima naudotis sugedusiu automobiliu, galų gale – kiek komforto
suteikia turimas automobilis.

Japonų kompanija Fujitsu
oficialiai anonsavo pirmąjį
pasaulyje išmanųjį telefoną
su akies rainelės skeneriu.
Jis vadinasi Arrows NX
F-04G, jo prekyba užsiims
vietos mobiliojo ryšio operatorius NTT DoCoMo, o
kaina be sutarties sudarys
665 eurus.
Puslapio NextPowerUp teigimu, išmanusis telefonas naudoja akies rainelės
skenerį Iris Passport, kuris leidžia atblokuoti telefoną vien tik žvilgsniu.

Australas, iš savižudybės gniaužtų
ištraukęs mažiausiai 160 gyvybių
Netoli Sidnėjaus esančio stataus skardžio gyvenęs Donas Ritchie
45-erius buvo tikras angelas sargas žmonėms,
kurie prie skardžio ateidavo su ketinimais
pasitraukti iš gyvenimo.
D. Ritchie gyveno prie
gyvenimo išvargintiems
australams puikiai žinomos vietos Watsonso įlankoje, vadinamos „Plyšiu“.
Oficialiai D. Ritchie „ištraukė“ 160 nusižudyti nusprendusių asmenų, tačiau
angelo sargo artimieji sako, kad tokių atveju buvo daugiau kaip 400 – tiesiog
ne visi atvejai buvo užregistruoti.

„Nanoform“ informaciją saugos
kelis tūkstantmečius
Pasirodė neįprastas projektas
– skaitmeninė laikmena, kuri
gali tūkstančius metų saugoti
duomenis. Startuoliai iš Grenoblio tvirtina, kad prietaisas
nebijo vandens, ugnies, rūgšties
ir kitų nepalankių aplinkos
poveikių. Lyginant su USB
kaupikliais, CD, DVD diskais
ir kitomis laikmenomis, „Nanoform“ pranašesnis ne tik daug didesniu stabilumu, bet taip pat nebijo jokių
mechaninių pažeidimų.

Šaltinis: Technologijos.lt
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05:15 Stilius. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
11:55 Apokalipsë.
Antrasis pasaulinis
karas.
12:50 Bëdø turgus. (k.)
13:40 Klausimëlis.lt.
14:00 Þinios.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro.
17:35 Meilë kaip
mënulis.
18:30 Ðiandien.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Stilius.
21:50 Ðlovës dienos.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Sprogstanti Saulë.
00:30 Puaro.
02:15 Laba diena,
Lietuva. (k.)
03:10 Naisiø vasara. (k.)
04:00 Auksinis protas.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
13:15 Lietuviø dokumentika. (k.)
14:05 Donato ir Raimundo
Banioniø kûrybos
vakaras. (k.)
15:25 Valdovø rûmai.
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 Senjorai, sukruskim.
19:40 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:52 Aviukas Ðonas.
21:00 ARTi.
21:30 Istorijos detektyvai.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Lietuviðko kino
vakaras. Streikas.

06:15 "Uþdrausta meilë".
08:45 "Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova".
09:10 "Tikri pabaisos".
09:35 "Dreikas ir Dþoðas".
10:00 "Mano puikioji
auklë".
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:00 "Naidþelo Sleiterio
vakarienë". (k.)
11:35 "Natûralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein". (k.)
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Akloji". (k.)
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".
22:50 "Mentalistas". (k.)
23:45 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7.
00:45 "Dûmas".

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:55 "Dþonis Testas". (k.)
07:25 "Anèiukai
Duoniukai". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Mergina ið
Alabamos. (k.)
11:05 Rembo sûnus. (k.)
12:55 Kaip liûtukas ir
vëþlys dainà dainavo.
13:05 "Dþonis Testas".
13:35 "Kung Fu Panda".
14:00 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Draugiðkas
patarimas".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Ðeimos gelbëtoja".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Gaujos vyrukai.
00:00 "Visa menanti".
00:55 "Alkatrazas".
01:50 "Grubus þaidimas".
02:45 Programos pabaiga.
02:50 Lietuva Tavo delne.

06:55 Ðeimos reikalai.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:55 Simpsonai.
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 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 Niujorko ðeðëlyje.
01:25 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:15 Po kupolu.

06:00 "Policija ir Ko".
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 "Policija ir Ko". (k.)
08:55 "Dþiungliø princesë
Ðina". (k.)
09:50 "Muchtaro
sugráþimas".
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:50 "Runkeliø sala".
14:50 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Ðokoladinës
blondinë.
23:10 "Taikinys".
00:05 "Mentalistas". (k.)
01:00 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)

05:15 Emigrantai. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
11:55 Stilius. (k.)
12:45 Specialus tyrimas.
13:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
14:00 Þinios.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro.
17:35 Meilë kaip
mënulis.
18:30 Ðiandien.
19:05 Auksinis protas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Emigrantai.
21:50 Ðlovës dienos.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Sprogstanti Saulë.
00:30 Puaro.
02:15 Laba diena,
Lietuva. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Teatras. (k.)
13:20 Lietuviø dokumentikos meistrai.
14:15 A. Rekaðius. Baletas
„Aura“. (k.)
15:45 Prisiminkime.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:50 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
19:15 Molio Motiejukas.
19:40 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:52 Aviukas Ðonas.
21:00 Kultûros savanoriai.
21:30 Linija, spalva, forma.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Elito kinas.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)
01:00 Dabar pasaulyje.

06:15 Dienos programa.
06:20 "Uþdrausta meilë".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova".
09:10 "Tikri pabaisos"
09:35 "Dreikas ir Dþoðas".
10:00 "Mano puikioji
auklë".
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:05 Naktis ir diena.
Vilnius (k).
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Bûrëja". (k.)
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 Þinutë butelyje.
23:40 "Mentalistas". (k.)
00:35 Naktis ir diena.
Vilnius.
01:35 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:55 "Dþonis Testas". (k.)
07:25 "Kung Fu Panda".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
10:00 24 valandos. (k.)
11:10 Yra, kaip yra.
12:15 Nuo...Iki....
13:15 "Dþonis Testas".
13:45 "Kung Fu Panda".
14:10 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Að pasilieku".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Ðviesus paveikslas".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Prezidento lëktuvas.
00:35 "Visa menanti".
01:30 "Alkatrazas".
02:25 "Grubus þaidimas".
03:20 Programos pabaiga.

06:55 Ðeimos reikalai.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:55 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Paskutinis ið
Magikianø.
11:00 Ta proga!..
12:00 Dràsios ir þavios.
12:30 Transformeriai.
Praimas.
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.
19:30 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 Baimës álanka.
00:10 Dirbtinis intelektas.
01:05 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:00 Po kupolu.

06:00 "Policija ir Ko".
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 "Policija ir Ko". (k.)
08:55 "Komisaras
Aleksas".
09:50 "Komisaras
Aleksas".
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:50 "Runkeliø sala".
14:50 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Mûsø prieðai.
23:00 "Taikinys".
23:55 "Mentalistas". (k.)
00:50 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
01:55 Bamba TV. S.

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 Emigrantai. (k.)
12:45 Giminës po 20
metø. (k.)
13:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
14:00 Þinios.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro.)
17:35 Meilë kaip
mënulis.
18:30 Ðiandien.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Þiemos karas.
23:10 Vakaro þinios.
23:25 Imperija.
00:50 Puaro.
02:30 Laba diena,
Lietuva. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Linija, spalva, forma.
(k.)
13:15 ARTi. (k.)
13:45 Kultûros savanoriai.
(k.)
14:20 Ðv. Petro ir Povilo
baþnyèioje. (k.)
14:30 Muzika gyvai.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora.
18:45 Koncertuojanti
Europa.
19:40 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:50 Visu garsu.
21:35 Legendos.
22:20 Geofaktorius.
22:30 LRT aukso fondas.
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. Lemiama
kova".
09:10 "Tikri pabaisos".
09:35 "Dreikas ir Dþoðas".
10:00 "Mano puikioji
auklë".
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:05 Naktis ir diena.
Vilnius. (k.)
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Bûrëja". (k.)
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 Midsomerio
þmogþudystës III.
Valkatos mirtis.
23:10 "Detektyvë Rizoli".
00:05 "Mentalistas". (k.)
01:00 "Dûmas".

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:40 "Garfildas".
06:55 "Dþonis Testas". (k.)
07:25 "Kung Fu Panda".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
10:00 24 valandos. (k.)
11:10 Yra, kaip yra. N-7.
12:15 Nuo...Iki....
13:15 "Dþonis Testas"
13:45 "Kung Fu Panda".
14:10 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Pirmosios meilës
auka".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Princas ir elgeta".
21:30 Þinios.
22:10 Valstybës prieðas.
00:50 "Alkatrazas".
01:45 Sveikatos ABC
televitrina. (k.)
02:15 Programos pabaiga.
02:20 Lietuva Tavo delne.

06:55 Ðeimos reikalai.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:55 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Paskutinis ið
Magikianø.
10:30 Paskutinis ið
Magikianø.
11:00 Griûk ið juoko.
12:00 Dràsios ir þavios.
12:30 Transformeriai.
Praimas.
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 Aplink pasaulá su
þvaigþde.
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Raudonos ðviesos.
00:55 Dirbtinis intelektas.

06:00 "Policija ir Ko".
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 "Policija ir Ko". (k.)
08:55 "Komisaras
Aleksas".
09:50 "Laukinis".
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:50 "Runkeliø sala".
14:50 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Seni liûtai.
23:40 "Taikinys".
00:35 "Mentalistas". (k.)
01:30 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:35 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegas.
12:00 Kastlas.
13:00 6 kadrai.
13:30 Nauja norma.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Naða Raða.
21:30 Kriðtolinës
kaukolës.
23:15 Pakeisti likimai.
01:15 CSI Majamis.
02:15 Programos pabaiga.

07.20 Reporteris.
07.50 Pasaulis X .
08.50 „Albanas“.
09.55 „Sukèius“.
11.00 „Air America“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Dingæs pasaulis“.
14.05 „Genijai ið
prigimties“.
14.55 „Miestelio
patruliai“.
16.00 Þinios.
16.20 „Tigrø sala“.
17.00 Þinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
19.25 „Sukèius“.
20.25 „Ðerifas“.
21.30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22.30 Reporteris.
22.52 Ádomi Lietuva.
23.00 „Pragaras ant ratø“.
00.00 „Sukèius“ .
01.00 Reporteris.
01.30 „Miestelio
patruliai“.
02.15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
03.00 „Pragaras ant ratø“.
03.40 Reporteris.

05:15 Bëdø turgus. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Imperija.
12:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (k.)
13:15 Klausimëlis.lt.
13:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
14:00 Þinios.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro.
17:35 Meilë kaip
mënulis.
18:30 Ðiandien.
18:57 Sportas.
19:00 Orai.
19:05 Aguonø laukas.
20:00 Vasara su LRT
muzika.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo!
22:40 Roninas.
00:45 Auksinis balsas.
01:50 Puaro.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Legendos. (k.)
13:15 Visu garsu. (k.)
14:00 Ðoblës kino klubas
pristato. Lernavan. (k.)
14:30 Dþiazo muzikos
vakaras. (k.)
15:30 Senjorai, sukruskim.
16:10 Mûsø miesteliai. (k.)
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Muzikinis linkëjimas.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
21:00 Pasaulio dokumentika.
21:30 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Þmogþudystë
rudeniniame
Miunchene.
00:15 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 "Þmogus-voras".
09:35 "Dreikas ir Dþoðas".
10:00 "Mano puikioji
auklë".
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:05 Naktis ir diena.
Vilnius. (k.)
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Bûrëja". (k.)
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.
Baltosios naktys.
22:45 SNOBO KINAS
Arnas. Riteris
tamplierius.
01:25 "Mentalistas". (k.)

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:40 "Garfildas".
06:55 "Dþonis Testas". (k.)
07:25 "Kung Fu Panda".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
10:00 Yra, kaip yra.
11:10 Valanda su Rûta.
13:15 "Dþonis Testas".
13:45 "Kung Fu Panda".
14:10 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos. N-7.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Vyrai juodais
drabuþiais 2.
21:15 PREMJERA
Greitojo reagavimo
bûrys. Ugnies audra.
23:05 Anakonda.
00:50 Valstybës prieðas.
(k.)
03:15 Programos pabaiga.
03:20 Lietuva Tavo delne.

06:55 Ðeimos reikalai.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:55 Simpsonai.
08:25 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Paskutinis ið
Magikianø.
10:30 Paskutinis ið
Magikianø.
11:00 Aplink pasaulá su
þvaigþde.
12:00 Dràsios ir þavios.
12:30 Transformeriai.
Praimas.
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 Hortonas.
21:10 Terminalas.
23:50 Tûnàs tamsoje.
01:50 Þmogþudystë
pasienyje.

05:50 Policija ir Ko.
06:45 Muchtaro
sugráþimas.
07:40 Policija ir Ko.
08:40 Seni liûtai.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas.
13:50 Runkeliø sala.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Patrulis.
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Tekenas.
23:15 Gyvi numirëliai.
00:35 Mentalistas.
01:30 Prokurorø
patikrinimas.
02:35 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegas.
12:00 Kastlas.
13:00 6 kadrai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Avarijø TV.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:30 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:30 Mergina su drakono
tatuiruote.
02:30 Nusidëjëliai.
04:20 Programos pabaiga.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvë.
07.20 Reporteris.
07.50 Taip gyvena
þvaigþdës!
08.50 „Albanas“.
09.55 „Sukèius“.
11.00 „Air America“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Moterø daktaras“.
14.05 „Genijai ið
prigimties“.
14.40 TV parduotuvë.
14.55 „Miestelio
patruliai“.
16.00 Þinios.
16.20 „Tigrø sala“.
17.00 Þinios.
17.20 „Viskas apie
gyvûnus“.
18.00 Reporteris.
18.25 „Kobra 12“.
19.30 „Vera. Pasakø
sekimas“.
21.30 „Komendanto
valanda“.
23.30 „Tai Chi nulis“.
01.30 „Vera. Pasakø
sekimas“.
03.00 „Komendanto
valanda“.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegas.
12:00 Kastlas.
13:00 6 kadrai.
13:30 Nauja norma.
14:00 Nauja norma.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Nauja norma.
21:00 Naða Raða.
21:30 Magiðkasis Maikas.
23:50 Jauna pilnametë.
01:30 Naða Raða.
02:30 Programos pabaiga.

07.04 TV parduotuvë.
07.20 Reporteris.
07.50 Nuoga tiesa.
08.50 „Albanas“.
09.55 „Sukèius“.
11.00 „Air America“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Dingæs pasaulis“.
14.05 „Genijai ið
prigimties“.
14.40 TV parduotuvë.
14.55 „Miestelio
patruliai“.
16.00 Þinios.
16.20 Ðiandien kimba.
Laida þvejams.
Vedëjai E. Muliuolis ir
S. Vigraitis.
17.00 Þinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
19.25 „Sukèius“.
20.25 „Ðerifas“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
22.52 Paþangi Lietuva.
23.00 „Pragaras ant ratø“.
00.00 „Sukèius“.
01.00 Reporteris.
01.30 „Miestelio
patruliai“.

09:15 Teleparduotuvë.

07.00 Programa.
07.20 Reporteris.
07.50 Patriotai.
08.50 „Albanas“.
09.55 „Sukèius“.
11.00 „Air America“.
12.00 „Klounas“.
13.00 „Dingæs pasaulis“.
14.05 „Genijai ið
prigimties“.
14.55 „Miestelio
patruliai“.
16.00 Þinios.
16.20 „Tigrø sala“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis.
19.25 „Sukèius“.
20.25 „Ðerifas“.
21.30 Pasaulis X.
22.30 Reporteris.
23.00 „Pragaras ant ratø“.
00.00 „Sukèius“.
01.00 Reporteris.
01.30 „Miestelio
patruliai“.
02.15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
03.00 „Pragaras ant ratø“.

09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegas.
12:00 Kastlas.
13:00 6 kadrai.
13:30 Nauja norma.
14:00 Nauja norma.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Univeras.
21:00 Naða Raða.
21:30 Nusidëjëliai.
23:40 Labas rytas, þudike.
01:25 CSI Majamis.
02:25 Programos pabaiga.
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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.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà S. Daukanto g. (V a.,
34 kv. m, nebrangiai, reikalingas
remontas, 8 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 614 15 565.
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 su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (II a., 45
kv. m). Tel. 8 615 59 488.
1 k. butà Kæstuèio g. (V a., 34
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 11 500 Eur,
tualetas ir vonia atskirai, plastikiniai langai). Jurbarkas, tel.
8 677 70 370.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a., 38 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 9 500 Eur). Nenuomoju.
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio (I a., 37 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, 9 500 Eur. Tualetas
ir vonia vienoje patalpoje,
maþi mokesèiai uþ ðildymà).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
2 k. butà (II a., medinis namas, daliniai patogumai,
maþi mokesèiai, 4 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 83 395.
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 Jurbarko centre (III a.,
37 kv. m). Tel.: 8 629 51 265, 8
612 44 957.
2 k. butà Smalininkuose, Stoties
g. 2,5 (II a., 50 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
5 900 Eur. Netoli parduotuvë).
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 Smalininkuose (51 kv. m,
suremontuotas, vietinis ðildymas,
ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.
2 k. butà Smalininkuose (prie
Nemuno, apðildomas krosnimi, yra
duðas, tualetas). Tel. 8 686 01 315.
2 k. butà Naujamiestyje, Birutës g
(IV a., 54 kv. m, IV aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 13 500 Eur. Prie
didþiosios „Maximos“). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 255.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g. (III
a., 36 kv. m, V aukðtø name, 9 900
Eur, miesto centre, kambariai
14,73 ir 8,14 kv. m). Jurbarkas, tel.
8 647 44 823.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (IV
a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai,
dvejos medinës durys, virtuvëje
normalus remontas, 20 273,40
Eur). Jurbarkas, tel.: +353 876 942
799, +370 644 76 494.
3 k. butà Lauko g. 2A (VI a.,
pakeisti langai, durys, reikalingas
remontas, kaina derinama). Tel.
8 675 06 155.
3 k. butà Smalininkuose (IV a.,
53,26 kv. m, su patogumais, du
balkonai). Tel. 8 698 34 968.
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.
Antràjá namo aukðtà Kauno g.,
miesto centre (reikalingas remontas). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis, 2
700 Eur, iðtinkuotas). Jurbarkas,
tel. 8 515 35 882.
Garaþà prie Imsrës (mûrinis, yra
duobë ir rûsys, elektra). Jurbarkas,
tel. 8 687 21 889.
Garaþà Mokyklos g. (2 650 Eur,
iðtinkuotas ir rûsys). Jurbarkas, tel.
8 615 35 882.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis).
Jurbarkas, tel. 8 636 36 683.
Kioskà Gedimino g. (18 kv. m, medinis) parduodu arba iðnuomoju.
Jurbarkas, tel. 8 618 83 689.
Gyvenamàjá namà miesto centre
(su ûkiniais pastatais ir namø
valda, 19 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 59 633.
Gyvenamàjá pastatà su
komercinëmis patalpomis miesto
centre (700 kv. m, tinka vykdyti
ávairià komercinæ veiklà ir gyventi).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Komercinës paskirties patalpas
Kæstuèio g. (18 kv. m, pusrûsyje).
Tel. 8 652 30 229.

Mediná namelá netoli Nemuno
(daliniai patogumai, 2 a þemës, 32
000 Eur) ir 2 k. butà (mediniame
name, daliniai patogumai, 16 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.

Sklypà Jurbarke (15 000 Eur, 15
a, namø valda, komunikacijos,
prie pat Kalnënø uosto. Iki miðko
20 metrø. Rami, graþi vieta!).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.

Mûriná dviejø aukðtø namà su rûsiu
(vasarinë, ûkiniai pastatai, 17 a, netoli uþtvanka). Girdþiai, Jurbarko
r., tel. 8 686 12 555.

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

Mûriná namà Liepø g. (15,5 a,
mûrinis ûkinis pastatas, garaþas,
trifazis, ðulinys). Tel. 8 614 38 592.
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., Paðaltuonio k.
(I a., medinis, 17 300 Eur, ûkinis
mûrinis + medinis, 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 Skirsnemunëje, Nemuno g.
24 (mûrinis, pusë ûkinio pastato,
kaina sutartinë). Kreiptis á Vanytæ
Valdà.
Namà Smalininkuose (16 a þemës,
mûrinis, vietinë kanalizacija, vanduo, plastikiniai langai, sodas,
ûkinis pastatas, reikia remonto, 26
000 Eur). Tel. 8 618 23 231.
Namelá (32 kv. m, mûrinis, rûsys,
miesto vandentiekis, 12 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namo dalá (I a., medinis, 7 000 Eur,
be patogumø, miesto centre, reikia
remonto, yra vienas kambarys,
virtuvë, sandëliukas, prieangis).
Jurbarkas, tel. +370 602 97 793.
Pusæ namo Obelø g. Jurbarkas, tel.
8 614 05 211.

pliusoreklama@gmail.com

Sodà Greièiuose, „Serbentos“
bendrijoje (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 Panemunës soduose (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 Smukuèiuose (medinis namelis su baldais, 6 arai þemës, stiklinis
ðiltnamis, netoli uþtvanka, kaina
sutartinë). Tel. 8 610 37 848.
Sodybà Jurbarko r., Girdþiuose
(graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 20 000 Eur, áruoðta,
su ûkiniais pastatais, vienkiemyje).
Puikus privaþiavimas. Jurbarkas,
tel. 8 686 14 786.
Sodybà Skirsnemunëje (1 ha
þemës, 8 000 Eur). Tel. 8 637 84
715.
Sodybà Veliuonos sen., Jurbarko r.
(yra ûkinis pastatas, gyvenamasis
namas, mûrinis rûsys, 40 arø sodas,
kaina sutartinë). Tel. 8 615 92 727.
Sodo sklypà Greièiø k. (graþi aplinka, ðalia miðkas, 7 a, su nameliu
árankiams, pigiai). Jurbarkas, tel.
8 600 49 939.

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
nuolat vaþiuoja autobusas, 34 000
Eur). Tel. 8 645 38 575.

Sodo sklypà Smukuèiuose (7,2 a
sklypas, su nedideliu nameliu Nr.
169). Jurbarkas, tel. +370 636
84 728.

Sklypà 1 km nuo Jurbarko, netoli
pagrindinio kelio (30 arø namø
valda, 6 000 Eur, galima derëtis).
Skubiai. Tel. 8 686 70 469.

Sodo sklypà su nameliu
Meðkininkuose (10 arø þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 16 611.

Sklypà Dainiø k., Jurbarko r.
(1 000 Eur). Dalá sklypo netoli
Dainiø uþtvankos. Jurbarkas, tel.
8 625 22 558.

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

Sklypà Skirsnemuniðkiø 3 k. (graþi
aplinka, 1 150 Eur). 16 a ir 20 a
sklypus netoli pagrindinio kelio.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.

Sklypà Jurbarke (15 000 Eur,
komercinës paskirties, 50 a, prie
pagrindinio kelio Jurbarkas-Ðakiai,
Kiduliø miestelyje). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.

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 Naukaimio k., Skirsnemunës
sen. (2,6 ha, naudingumo balas 61).
Tel. 8 616 41 686.
Þemës sklypà ðalia Smukuèiø (2
ha, 1 ha – 3 500 Eur). Tel. 8 611
59 331.
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Þemës sklypà „trikampyje“, V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 942 799,
+370 644 76 494.

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

Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a

Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 1 160 Eur). Parduodami
gyvenamosios valdos þemës sklypai
Jurbarke. Tel. 8 630 63 556.

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

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

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a

Þemës sklypà V. Kudirkos g. (12,6
arø). Tel. 8 646 38 294.

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.

Þemës sklypà Rûtø g. (10 arø).
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo statybai (15 arø, 6 000 Eur). Jurbarko
r., tel. 8 630 98 315.
Þemës sklypà Kauno g., miesto
centre (6 arai, yra galimybë nusipirkti þemës ðalia). Jurbarkas, tel.
8 676 79 689.

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

n u o m o j a
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., su
baldais ir buitine technika).
Jurbarkas, tel. 8 687 21 889.
Ieðkome nuomai buto ar namo statybininkø apgyvendinimui. Siûlyti
ávairius pasiûlymus. Jurbarkas, tel.
8 653 69 999.

Kaune ir rajone
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.

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.
Ràstiná namà Kiduliuose (6 kambariai, patogumai, ûkinis pastatas,
garaþas, lauko virtuvë, 35 000
Eur). Ðakiø r., tel. 8 603 62 248.
Sklypà Ðakiu r., Kiduliuose (16
000 Eur, 50 a, komercinës paskirties). Prie pat kelio JurbarkasÐakiai. Ðakiai, tel. 8 656 88 332.

NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

2 k. butà Ðiauliuose, centre (IV a.,
19 000 Eur). 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.

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.

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.

2 k. butà D. Poðkos g. (III a., 50
kv. m, 1991 m. statybos, priklauso
bendrijai „Þiedas“). Tauragë, tel.:
8 612 17 978, 8 682 16 709.
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 Lauksargiuose, Parko
g. 6 (10 000 Eur), galima derëtis.
Tauragës r., tel. 8 671 30 531.
2 k. butà M. Maþvydo g. (IV a.,
V a. name, labai ðiltas, vidinis
plastikiniai langai, ðarvo durys,
su baldais, rûsys, sutvarkyta santechnika, apðiltintas ir ástiklintas
plastikiniais langais, balkonas,
rami vieta, 33 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 612 58 349.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà miesto centre (I a., tinka
komercinei veiklai, 38 kv. m, prie
pagrindinës gatvës). Tauragë, tel.
8 648 83 039.

+Parduoda arba iðnuomoja
sodybà Dapkiðkiø k., butà Vasario
16-osios g., garaþà Bernotiðkës g.
Tauragë, tel.: 8 670 66 122, 8 647
44 303.

2 k. butà SKUBIAI Tarailiø mikrorajone (ramioje, graþioje vietoje,
netoli PC MAXIMA, mokykla,
darþelis, be tarpininkø). Tauragë,
tel. 8 652 14 640.

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.

2 k. butà su daliniais patogumais
(ávestas vanduo, kanalizacija, autonominis ðildymas, 8 a þemës, 10 000
Eur). Tauragë, tel. 8 616 56 577.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 3865 (VI a., 27,34 kv. m, kambarys ir
virtuvë, su visais baldais ir buitine
technika). Tauragë, tel.: 8 446 70
302, 8 657 33 663.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38 (IX a., 28 kv. m, IX aukðtø
name, mûrinis, 7 700 Eur. Miesto
centras, balkonas. Reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8 605
04 961.

Ðiauliuose ir rajone
p a r d u o d a

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.

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

k e i è i a

BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.

Namà Klaipëdos rajone (vieno
aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv. m,
vidaus kvadratûra 30 kv. m, naujas
stogas, 3 000 Eur). Klaipëda, tel.:
+370 612 31 184, +370 671 70 425.

3 k. butà Rusnëje (IV a. plytinis namas, vidurinë laiptinë,
laiptinëje 2 butai, renovuotas
stogas, laiptinëje plastikiniai langai, balkonu, sandëliukas rûsyje,
yra þemës, 22 000 Eur), galima
derëtis Ðilutës r., tel.: 8 688 48 505,
8 680 90 560.

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

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

Namà Klaipëdos r. (dviejø aukðtø,
apðiltintas, reikalingas remontas,
10 x 5 kv. m, 3 000 Eur). Klaipëda,
tel.: +370 612 31 184, +370 671
70 425.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a

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.

Kituose miestuose ir rajonuose
p e r k a

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas, plastikiniai langai, tinka komercinei
veiklai, 32 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 26 799.

2 k. butà Ðakiø 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 Ðaliø r., Kiduliuose
(neárengtas, 200 kv. m, mûrinis,
29 arai, ûkinis pastatas su rûsiu).
Tel.: 8 629 51 265, 8 612 44 957.
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1 k. butà Moksleiviø al. (V a. ið
penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 654 92
440, +371 296 53 427.

1 k. butà Vytauto g. 88 (II a., III
aukðtø name, mûrinis, 17 500
Eur, renovuotas namas kaina 13
000, 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 J. Tumo-Vaiþganto g. (V
a., ðarvo durys, plastikiniai langai,
ástiklintas balkonas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.
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 Birutës g. (IV a., 57 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, 42 000
Eur, su baldais ir buitine technika, yra „Oreo“ kondicionierius,
vandens boileris). Tauragë, tel. 8
659 65 190.
2 k. butà Miðko g. (IV a., 50 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 30 500 Eur, tvarkingas,
plastikiniai langai, ðarvo durys).
Tauragë, tel. 8 653 37 877.
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 Tauragës r., 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 mikrorajone, Moksleiviø
al. 5 (I a., 480 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, 24 700 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 32 722.
2 k. butà Vasario 16-osios g. 5 (IV
a., su daliniais baldais). Tauragë,
tel. 8 670 05 378.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (II a.,
48 kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas,
32 000 Eur). Tauragë, tel. 8 699
67 090.
2 k. butà Gedimino g. 29a (II a., 51
kv. m, IX aukðtø name, blokinis, 24
000 Eur. Plastikiniai langai, ðarvo
durys, rakinama laiptinë). Tauragë,
tel. 8 658 60 259.
2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I a.,
55 kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
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, 24 500 Eur.
Apðiltintas balkonas, ðarvuotos
durys, tvarkingas. Geri kaimynai).
Tauragë, tel. 8 699 900 95.

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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67 kv.
m, renovuotas). Tauragë, tel. 8
652 59 512.
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 Tarailiø mikrorajone (III
a., 63,1 kv. m, su baldais ir buitine
technika, signalizacija, ðarvo durys,
plastikiniai langai, centralizuotai á
butà teikiamos dujos, internetas,
kabelinë, netoli PC MAXIMA,
28 600 Eur). Tauragë, tel. 8 610
89 961.
3 k. butà Miðko g. (III a., 65 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 27 000 Eur. Tvarkingas,
ðiltas, vidurinis, langai á abi puses,
didelis rûsys). Tauragë, tel. 8 606
02 026.
3 k. butà Moksleiviu 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.
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.
4 k. butà Vilkyðkiuose (sename
name, su daliniais patogumais, 99
kv. m, ðalia namo yra 13 arø sodas,
ir 5 arai dirbamos þemës, 20 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 614 36 216.
4 k. butà J.Tumo-Vaiþganto
g. 122a (II a., 73 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
37 700 Eur). Nuotraukas atsiøs
tik susidomëjusiam asmeniui.
Tauragë, tel. 8 685 19 928.

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.
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.
Garaþà „Rato“ bendrijoje (18,1
kv. m, rûsys 12,48 kv. m, 2 800
Eur). Tauragë, tel. 8 644 52 882.
Gretimus þemës sklypus po 17,5
a ir 35 a miesto plëtros zonoje,
0,5 km nuo Tauragës (padarytas
detalusis planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas,
atvesta elektra, 1a 800 Eur). Tel.:
8 616 56 577, 8 687 36 507.
Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.
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Namà Mitaujos take, geroje, ramioje vietoje (akligatvis, ðiltas
namas, ðiuolaikiðkai suplanuotas,
125 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 244.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro
þemës). Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Namà Tauragës r. (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 Tauragës r. (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.
Mûriná namà miesto centre,
Strazdo g. (vieno aukðto su
mansarda, 6 arai þemës, miesto
vandentiekis, kanalizacija, 46
000 Eur), galima iðsimokëtinai.
Tauragë, tel. 8 633 59 259.
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 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 Tauragës r., Maþonø sen.,
Sungailiðkiø k. (83 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, 27 000 Eur, su
ûkiniais pastatais). 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.
NEBRANGIAI namà Tauragës
priemiestyje Butkeliuose (mûrinis,
16 arø þemës, netoli miesto centro,
gali gyventi 2 ðeimos, 53 000 Eur).
44 arø þemës sklypà prie Jûros
senvagës, Senvagës g. pabaigoje.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.

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

Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas).
Tauragë, tel.: 8 446 70 427, 8 699
47 615.

Namà Jaunimo g. 6 (1,5 aukðto,
apðiltintas, pakeisti langai, 84 000
Eur). Tauragë, tel. 8 621 75 463.

Puse namo Skaudvilëje (3 kambariai, virtuve, plastikiniai langai,
rûsys, 2 ûkiniai, yra þemës, galima
iðsimokëtinai). Tauragës r., tel. 8
616 44 978.

Namà Joniðkës soduose (2 a.,
nebaigtas árengti, 15 arø þemës,
galimas keitimas á 2 k. butà).
Tauragë, tel.: 8 446 54 757, 8 620
49 986.
Namà Kunigiðkiuose (medinis,
renovuotas). Darþinæ (16 x 28 m,
nusiardymui arba su 26 arø þeme).
Tauragë, tel. 8 643 49 607.
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.

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 Eur). 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 Joniðkje, „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, „Dobilo“ bendrijoje, SKUBIAI (6 500 Eur, 6 a, su
nameliu 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, salia 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
39 746.
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Pigiai parduodamos
beržinės malkos 3 m.
ilgio. Tauragė. tel. 8 613
22 204.
Sodybà Dabrupinës k., Þygaièiø
sen., Tauragës r. (44 000 Eur, medinis gyvenamasis namas, trifazis,
6,80 ha þemës, 4,90 ha miðko,
upelis (viskas viename plote),
geras privaþiavimas). Tauragë, tel.
8 687 92 716.
Sodybà Taurø k., Tilþës pl. (graþi
aplinka, 30 a sklypas). Tauragë, tel.
8 698 53 065.
Sodo sklypà Joniðkëje (su nameliu,
6 arai, ûkinis pastatas, stiklinis
ðiltnamis, vanduo, aptvertas).
Tauragë, tel. 8 699 57 363.
Þemæ (þemës ûkio paskirties 1 km
nuo Tauragës, 60 arø, 1 aras - 200
Eur). Tauragë, tel. 8 645 24 446.
Þemæ Didkiemio k. (þemës ûkio
paskirties, ant Jûros upës kranto).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemæ Maþonø sen. (4,5 ha) ir
þemæ Pagëgiø sav. (þemës ûkio paskirties, 42 ha, su sodyba, gyvuliais,
technika, 150 000 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 650 60 906.
Þemës sklypai 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 Laisvës g. (13 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Lauksargiø sen.,
Aukðtvilkiø k. (2,68 (ha, þemës
ûkio paskirties). Tauragë, tel. 8
673 08 673.
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.

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

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

Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro, su
visom komunikacijom, prie miðko).
Tauragë, tel. 8 652 42 695.
Þemës sklypà Skaudvilëje, Sodø
g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500
Eur). Tauragës r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà Stragutës k. (1,86 ha,
prie kelio link Joniðkës kapiniø, 1
km iki asfalto, su ûkiniu pastatu, su
trifaziu elektros ávadu ir vandens
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 praeinanèiomis
komunikacijomis, graþi, rami vieta,
arti MAXIMA, NORFA, 9 arai,
16 000 Eur). Tauragë, tel. 8 615
13 160.
Þemës sklypà (1,17 ha) Kalpokø
k., apie 3 km iki Tauragës. Geras
privaþiavimas. Tauragë, tel. 8 650
67 636.
Þemës sklypà (gyvenamosios
paskirties, 12,6 a) prie Jûros upës,
Ramovës g. 25. Tauragë, tel. 8 687
40 563.
Þemës sklypà Tauragë. Iðnuomoja
2 ha þemës sklypà Meistrø g. 2a,
Norkaièiø k. Tauragës r. Tauragë,
tel. 8 656 10 710.
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, þemës, 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.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 654 87 362.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Dvi karves (trijø ir penkiø verðiø).
Ðilalë, tel. 8 622 85 360.
Erþiliukà (1 m., jaukus, turi pasà,
450 Eur). Tel. 8 614 90 235.
Juodmargæ verðingà karvæ.
Tauragës r., Skaudvilë, tel. 8 603
10 646.
+Iðnuomoja komercinës paskirties
patalpas miesto centre (I a., 56 kv.
m, namas renovuotas). Tauragë,
tel. 8 657 51 747.

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

+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.

Profesionalià el. gitarà HONER
L75, garso stiprintuvà DAP P-2000
(naujas, 2 kW). Tauragë, tel. 8 646
43 057.

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

Ðaldytuvà-vitrinà „Snaigë“, geros
bûklës. Tauragë, tel. 8 656 59 278.

+Kambariø nuoma. Tauragë, tel.
8 644 26 113.
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.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà. Tauragë,
tel. 8 689 23 080.
Pora be vaikø iðsinuomotø
tvarkingà 1-2 k. butà. Esame be
þalingø áproèiø, dirbantys, galime
nuoma mokëti kelis mënesius á
prieká. Tauragë, tel. 8 644 29 708.
Tvarkinga pagyvenusi moteris
iðsinuomotø 1 k. butà su patogumais, pageidautina I a. Tauragë,
tel. 8 652 17 657.

d o v a n o j a
Pievà nusiðienauti (25 ha).
Tauragës r., tel. 8 650 14 728.
Pievà nusiðienavimui Ridikiðkës
k. (3,35 ha). Tauragë, tel. 8 638
49 372.

p a r d u o d a

Satelitinæ lëkðtæ su áranga (naudota, 35 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 658 47 479.

Televizoriø (35 cm ástriþainës, 10
Eur). Klaipëda, tel. 8 683 59 247.

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.
Dvigulæ lovà (be èiuþinio, su
spintelëmis). Tauragë, tel. 8 688
42 968.

+Miðkà su þeme iðsikirtimui. Galiu
konsultuoti nustatant miðko vertæ.
Tauragë, tel. 8 699 12 013.
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta, þemës
gràþinimo iðvadas, atsiskaitau
pirkimo dienà. Tauragës r., tel. 8
699 82 177.
Ieðkome pirkti 2-3-4 kambariu
butà arba namà, namo dalá, su galimybe iðsimokëti per kelerius metus. Yra pradinis ánaðas. Tauragë,
tel. 8 653 86 020.
Jauna ðeima pirktø 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.

n u o m o j a

p e r k a

Malkas (lapuoèiø, supjautos, 120
Eur). Jurbarkas, tel. 8 654 19 641.
Obliø ir el. pjûklà. Tauragë, tel. 8
681 52 821.
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.

+Iðnuomoja 1 k. butà miesto centre, maþi mokesèiai. Tauragë, tel.
8 616 11 323.
+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.

Buitinius dujø balionus (1 vnt. - 15
Eur). Tauragë, tel. 8 636 95 515.

+Iðnuomoja komercines patalpas
J. Tumo-Vaiþganto g. 120-26 (55
kv. m). Tauragë, tel. 8 656 60 987.

„Draþice“ el. vandens ðildytuvà
(100 l talpos, 70 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 620 64 007.

p a r d u o d a

Karvæ. Tauragë, tel. 8 655 10 490.

Plastikines taras su metaliniais padëklais (1 000 l, ðvarios,
iðplautos, tinka vandeniui, melasai,
kurui, skystoms tràðoms, 35-55
Eur), kanalizacijai, nuotekoms
(15-25 Eur). Tauragë, tel. 8 643
63 943.

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.
Kumelaitæ (2 m., 1 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 04 474.
Kvieèiai, mieþiai, aviþos. Tauragë,
tel. 8 614 54 006.
Oþiukus ir oþkytes, pentardaspatarðkas. Nebrangiai. Gali
atveþti. Jurbarko r., tel. 8 606
54 025.

Pieningà pirmaverðæ karvæ.
Tauragë, tel. 8 654 23 606.

Telyèià (pieninë, atsives spalio
mën., 600 Eur) ir telyèaitæ, 400
Eur. Tel. 8 658 76 477.
Telyèaites (2014-05 gimimo,
neapsëklintos, 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.
Triuðius, ðvieþiai rûkytus laðinius
nuo 4 Eur, viðtø kiauðinius, tinka
perinti, Zaneno veislës oþkà,
oþkos pienà. Tel. 8 685 32 765.
Triuðiø pateles (mësinës, flamandø veislës). Jurbarko r., tel. 8 638
54 790.
Verðingà telyèià (verðiuosis
rugsëjo 8 d., 700 Eur). Tel. 8 615
91 431.
Vo k i e è i ø a v i g a n i ø v e i s l ë s
ðuniukus. Nebrangiai. Ðilalë, tel.
8 629 73 282.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus
(grynaveisliai, 75 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 641 06 095.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Urmu „Cream“ drabuþius,
moteriðkas sukneles, palaidines,
avalynæ, rankines, nuo 50 kg imamas kiekis, galima pasiþiûrëti, 6
Eur. Jurbarkas, tel. 8 690 20 240.
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.
Jûriná konteinerá. Siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 611 12
005.

p a r d u o d a
+Grûdus (kvieèiai, 1 cnt - 7 Eur),
vasariniø grûdø miðiná (1 cnt - 6
Eur). Tauragës r., tel. 8 687 96 649.
5sav.parsiukai 868563767
Anglø nubijø veislës oþiukà ir
grynaveislius vokieèiø aviganiø
veislës ðuniukus. Tel. 8 680 93 591.
Bekonus (uþauginti savo grûdais).
Tauragës r., tel. 8 652 83 445.

Brangiai superka visoje Lietuvoje
raguoèius: telyèias, karves, bulius. Sveria. Moka priedus.
Patys iðsiveþa. Sumoka iðkarto.
Pasikrauna patys. Perveþa gyvulius. Panevëþys, tel. 8 680 41 510.

d o v a n o j a
Kaèiukus ir Siamo veislës
katæ. Patys valgo, geri, graþûs.
Jurbarkas, tel. 8 675 69 752.
Kalæ (3 m., vokieèiø aviganiø
veislës). Tauragë, tel. 8 657 84 900.

Bulves (paðarinës ir maistinës,
didesná kieká). Tauragë, tel. 8 623
69 174.
Dviejø savaièiø telyèaitæ
(baltnugarë). Tauragës r., tel. 8
674 01 521.

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

Metalines konstrukcijas (15 m
ploèio) ir sienines keramzitines
plokðtes (40 cm storio, su langais,
3 m aukðèio). Tauragë, tel. 8 641
40 317.
NEBRANGIAI! Stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), plastmasinæ
statinæ (200 l talpos). Tauragë, tel.
8 631 45 192.
Plastikiná langà (geros bûklës,
1,55 x 138 cm). Tauragë, tel. 8 650
32 516.
Plytas (silikatinës, naudotos, 500
vnt.). Tauragë, tel. 8 656 59 278.
Sausus grebëstus stogui (35 x
70 x 5000, 3,3 kub. m, 560 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 95 334.
Silikatines plytas (3 000 vnt.).
Tauragë, tel. 8 616 59 849.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.
Statybinës sàramos plokðtes (6
vnt.). Tauragë, tel. 8 638 49 372.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
Uosines medþio masyvo grindis
(lentutës plotis 15 cm, 15 Eur/
1 kv. m, turime ir siauresniø, be
tarpeliø). 50 procentø PIGIAU
nei rinkos kaina. Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.

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

d o v a n o j a
Birþelio 15 d. Tauragëje, prie Jûros
upës, vieðbuèio „Banga“ pamestas
automobilio RENAULT kortelinis raktas. Radusiam atsilyginsiu.
Tel. 8 607 08 923.

Statybiná betono lauþà. Tauragë,
tel. 8 616 27 971.

Vilkiko paslaugos Jurbarke ir
aplink, galiu tempti dvi maðinas,
kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8
643 32 184.

p a r d u o d a

Vieniðas vyras gali priþiûrëti
sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 615 92 727.

AUDI A8 (2,5 l, dyzelinas, sidabro
sp., odinis salonas, 2 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 616 00 787.

Perka miðkà, atlieka visus miðko
ruoðos darbus. Ðilalë, tel. 8 688
17 142.
Visø markiø automobilius, mikroautobusus, sunkveþimius, gali
bûti nevaþiuojantys ar dauþti.
Dokumentai sutvarkomi, atsiskaitymas vietoje visoje Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 646 54 556.

p e r k a

Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþame. Tel. 8 674
24 111.
Malkas (drebulës, miðkaveþis
20 kub. m, 550 Eur, atveþame).
Tauragë, tel. 8 656 88 658.

Palydovinæ lëkðtæ (4 galvuèiø),
vaikiðkà veþimëlá su priedais.
Kaina sutartinë. Jurbarko r., tel.
8 606 54 025.

Pirmametæ þolæ (smidrai, dobilai,
motiejukai, rulonuose plëvele).
Adakavas, tel. 8 610 65 270.

Dvigulæ tachtà arba nedidelá
kampà, nedideles spintas, virtuviná
staliukà, pastatomas virtuvines
spinteles. Jurbarkas, tel. +370
647 23 844.

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

Karvæ (antraverðë, rami, minkðta
melþti, duoda 25-26 l pieno, galima rinktis ið dviejø). Jurbarkas,
tel. 8 631 45 235.

Geros bûklës dvigulá miegamàjá
kampà, 25 Eur. Tauragë, tel. 8
600 28 124.

Lovà (dvigulë, 1,40x2 m, su
èiuþiniu, 175 Eur), virtuviná
komplektà (geros bûklës, 450
Eur), viryklæ (dujos, elektra,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
609 15 155.

GALIMYBĖ ĮSIGYTI SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.

NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines
svarstykles (ákraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.

Pieninës karvës, ávairios verðeliø
vados. Banda Jurbarko rajone.
Kaina sutartinë, tartis telefonu.
Jurbarkas, tel. 8 679 77 799.

Kampà „Þalgiris“ (su 2 foteliais
ir staliuku, labai geros bûklës, 150
Eur). Jurbarkas Jurbarkas, tel. 8
655 44 847.

NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI GERAI SVEIKATAI, SVORIUI SUREGULIUOTI,
ENERGIJAI, GROŽIUI IR JAUNATVIŠKUMUI.

Karves (su treèiu ir ðeðtu verðiu,
þala ir juodmargë, 1 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.

Funkcinæ-elektrinæ slaugos lovà
(geros bûklës, maþai naudota, visos
funkcijos veikia nepriekaiðtingai),
kartu su èiuþiniu profilaktikai nuo
pragulø. Turiu tualetà-këdæ, 460
Eur. Jurbarkas, tel. 8 671 99 561.

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

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

Karves (4 vnt., rinktis ið bandos).
Ðilalës r., tel. 8 694 64 426.

Palmæ (didelë, graþûs lapai).
Jurbarkas, tel. 8 447 54 414.

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

p e r k a

Karves (4 vnt.). Tauragës r., tel. 8
674 75 198.

Dvigulæ lovà. Tauragë, tel. 8 650
32 516.

Minkðtà kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.

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

Karves (2 vnt., galima rinktis ið
6). Tauragës r. tel. 8 650 61 641.
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p a r d u o d a
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø, patalpas, kur daug tranzito,
garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg 100 Eur, 20 kg - 50 Eur). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.

AUDI

AUDI 80 (1992 m., 2,0 l, benzinas, signalizacija, centrinis,
liukas, TA iki 2016-04, 650 Eur).
Galima derëtis. Jurbarkas, tel. 8
606 06 845.
AUDI 80 B4 (1994 m., 2,0 l, benzinas, dujos, atlikta dujø patikra
4 m., 85 kW, mechaninë pavarø
dëþë pavarø dëþë, 4 durø, sedanas,
rida 265 000, TA iki 2017 m., raudonos sp., 750 Eur, + aliumininiai
ratai su vasarinëmis padangomis,
80 Eur). Tauragë, tel. 8 631 57 953.
AUDI 80 B4 (1992 m., 2,0 l, 85
kW, benzinas, dujos, 600 Eur).
Tel. 8 614 02 245.
AUDI A6 (1994 m., 2400 cm3, dyzelinas, 85 kW, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, sidabrinë sp., 4/5,
372 000 km, TA iki 2016-12, daug
privalumø, 1 400 Eur). Ðilalë, tel.
8 676 01 245.

Bituminæ stogo dangà „Onduline“
(75 nauji lapai, lapo kaina 6 eurai,
lapo matmenys 200 x 95 cm, spalva
ruda, 6 Eur). Tauragë, tel. 8 682
36 870.

AUDI C4 (1994 m., 2,5 TDI, 85
kW, TA, automatinë pav. dëþë,
draudimas, universalus, juodos
sp., signalizacija, el. langai, el.
stoglangis, lieti ratai, 799 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.

Elektra valdomà stogà, tvirtinamà
prie namo sienos. Jurbarkas, tel.
8 615 12 530.

BMW

Ávairi statybinë mediena.
Spygliuoèiø atraiþos (pakais
arba supjaustytos) ir pjuvenos.
Jurbarkas, tel. 8 687 87 093.
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.

p a r d u o d a
BMW 525 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 105 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, þalia sp.,
4/5, 250 000 km, daug privalumø,
600 Eur, viskas veikia 2,5 TDS,
iðregistruotas, nes buvo nenaudojamas). 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.
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CHEVROLET

Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.

p a r d u o d a
CHEVROLET (2011 m., 1,4 l,
benzinas, Lietuvoje neeksploatuotas, 3 300 Eur). RENAULT
SCENIC (1998 m., 1,6 l, benzinas,
TA, 500 Eur). Ðakiai, tel. 8 620
65 524.

Senà rusø gamybos automobilá
iki 1988 m. (VAZ, MOSKVIÈ,
LADA, VOLGA). Siûlyti ávairius
variantus. Siûlau gerà kainà. Tel.
8 639 93 090.

FORD
p a r d u o d a
FORD FIESTA (2009 m., 1100
cm3, benzinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna
sp., 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, lieti ratai,
TA, dvejiems 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.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB E200 (2 l, CDI, 2000 m., sedanas, tamsiai mëlyna sp., lieti ratai,
kondicionierius, TA, draudimas,
rida 170 000 km, priþiûrëtas, 2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.
MB SPRINTER 208 (1997 m.,
2,3 l, priedas þieminës padangos,
1 700 Eur). Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL OMEGA (2000 m., 2 l,
dyzelinas, sidabro sp., lieti ratlankiai, TA iki 2016 m., 1 150 Eur).
Ðilalës r., tel. 8 651 19 798.
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p a r d u o d a

SUZUKI
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, 2 150
Eur). Jurbarkas, tel. 8 640 35 470.
PEUGEOT 406 (2000 m., 2,0 l,
dyz., TA iki 2016, universalus,
kablys, lieti ratlankiai). Tauragë,
tel. 8 682 40 060.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1995
m., dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, heèbekas, sidabrinë sp., 4/5,
TA iki 2015-07, 3000 Eur, kablys).
Tauragë, tel. +370 678 37769.
RENAULT LAGUNA (2000
m., 2000 cm3, dyzelinas, 72
kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 4/5, 279
000 km, TA iki 2016-10, 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 618 39 746.

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 l, benzinas, sedanas, veliûras,
el. paketas, klimato kontrolë,
ðildomos sëdynës, autopilotas,
borto kompiuteris, ksenonas, lieti
ratai, þalias perl., orig. rida 99 000
km, serviso knygos, TA, 3 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

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

SEAT

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

p a r d u o d a

VOLKSWAGEN

SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas
perlamutras, veliûras, elektra,
klimato kontrolë, centrinis, signalizacija, ðildomos sëdynës, 1 850
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

p a r d u o d a
VW BORA (1999 m., 1,6 l, benzinas, sedanas, „high line“, 74 kW,
þalias perlamutras, el. komplektas,
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.
VW PASSAT („delfinas“, 1996 m.,
1,9 l, 66 kW, TDI, TA iki 2016-08,
universalus, liukas, signalizacija,
ekonomiðkas, tvarkingas, 1 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 56 458.
VW PASSAT (1993 m., 1,9 l, dyzelinas). Tauragë, tel. 8 690 76 767.
VW PASSAT (1995 m., 2,0 l, benzinas, dujos, 85 kW, universalus,
liukas, grotuvas, kablys, el. langai,
vairo stiprintuvas, TA iki 2016 m.,
mëlynos sp. draudimas, 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 23 010.

VW PASSAT (1997 m., dyzelinas,
81 kW, mechaninë pavarø dëþë, sedanas, mëlyna, 4/5, 240000 km, TA
iki 2016-10, daug privalumø, 1 550
Eur. Geras, tvarkingas automobilis). Jurbarkas, tel. 8 612 67 112.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas,
karavanas, 1 600 Eur). Tauragë, tel.
8 622 40 010.
VW POLO (2000 m., 1,4 l, benzinas, TA iki 2017-06-08, 2 sav.
Lietuvoje, 1 250 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 606 06 845.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8 657
84 900.

Automobiliná registratoriø
PRESTIGIO ROAD RUNNER
320 (naujas, garantija 2 m., 45
Eur). Tauragë, tel. 8 639 45 821.
Dujinæ árangà (veikianti, komplektas, su ápurðkimu varikliams).
Starterá su reduktoriumi. Radijo
aparatûrà. Dviratá (sulankstomas).
Kainos sutartinës. Jurbarkas, tel.
8 653 93 756.
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.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.

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

p e r k a
+ Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimu pats. Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið karto.
Tel. 8 677 66409.
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba skirti
ardymui. Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu laiku,
sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8 656 73 121.
+Perkame ávairius automobilius.
Galime atvaþiuoti bet kur Lietuvoje.
Skambinkite, pasiûlysime gerà
kainà. Sutvarkysime dokumentus.
Skambinkite bet kuriuo metu. Tel.
8 622 25 997.
+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.

p a r d u o d a
Motociklus DNEPR MT-10, MK
(originaliai suremontuoti). Tel. 8
675 11 551.

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

Kardanà su „terkðle“ ðienapjovei
(maþai naudotas), traktoriaus
MTZ starterá (24 voltø), VAZ
bagaþinæ ant stogo), grëblávartytuvà DOBILAS 3, traktorinæ priekabà (4 tonø, ant þiedo,
didþioji), traktoriaus MTZ-80
kapotà. Jurbarko r., tel. 8 690
61 290.
Kombainus dalimis: NEW
HOLLAND-135 (su ðiaudø
smulkintuvu), MASSEY
FERGUSON-625 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), MBVOLVO (su ðiaudø smulkintuvu),
NEW HOLLAND-145 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu). Tauragë,
tel. 8 638 32 767.
Lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,85 m, 500 Eur),
lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ (darbinis plotis 1,65 m, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 627 47 606.
Lenkiðkà ðieno grëblá, sunkiàsias
traktorines akëèias, vienos vagos traktoriaus plûgà, stambø
traktoriná veþimà, obuoliø sulèiø
spaudimo árangà. Tel. 8 689 57 293.
LËKÐTES (darbinis plotis 7 m, geros bûklës, 2 030 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 686 16 304.
Melþimo aikðtelæ (2 vietø),
ðëryklas, metalinius lovius (ávairiø
dydþiø), traktorinæ pakabinamà
dëþæ. Tauragë, tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus ir naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, suteikiame garantija, galime
pristatyti á namus. Tauragë, tel. 8
614 20 536.
Naudotà savaeigæ ðienapjovæ
PSKL72B PARTNER (darbinis
plotis 72 cm). Jurbarko r., tel. 8
686 23 721.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.
Krautuvà MTZ (modelis JUMZ,
38 kW, tvarkingas, vaþiuojantis,
yra TA, 8 200 Eur). Tauragë, tel.
+370 618 57 934.

p a r d u o d a
Arklinæ grëbiamàjà (geros bûklës,
galima tvirtinti ir prie traktoriaus). Tauragë, tel. 8 685 82 785.
Arklines: ðienapjoves, grëblávartytuvà, roges (ðlajos) ir kt. Tel.
8 675 11 551
Cisternà RÞ-1,8 (su vaþiuokle, 300
Eur), vienfazá melþimo aparatà
(su vienu melþimo bakeliu, 500
Eur)., svarstykles (sveria iki 200
kg). Tauragë, tel. 8 636 95 515.
El. iðoriná 3 t galios prekiø pakrovimo liftà (aukðtis 8,5 m, 1 900
Eur). Tauragë, tel. 8 610 89 961.
Grûdø malûnà (nebrangiai, naudotas). Tauragë, tel. 8 690 76 767.
Javø kombainà JOHN DEERE
960 (360 m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 604 10 756.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105 (su
ðiaudø smulkintuvu), CLAAS
DOMINATOR-80 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), CLAAS
MERKATOR, NIVA (su ðiaudø
smulkintuvu). Tauragë, tel. 8 621
99 794.
JUMZ-6AL (TA, draudimas, 1
500 Eur), kultivatoriø (4 m,su
akëèiomis, 900 Eur), lyginimo volà
(4 m, su spygliais, 1 000 Eur), savadarbæ priekabà medienai veþti
(5 m, su dok., TA, draudimas, 900
Eur), grûdø malûnà (naujas, 400
Eur). Jurbarko r., tel. 8 696 70 703.

Priekaba 2PTS4 (verèia á tris puses,
metalinë, be dokumentø, 1 020
Eur). Tauragë, tel. 8 699 16 959.
Priekabà (vienaðë, miðkui veþti),
vokiðkà varstomàjá plûgà (3 korpusø), priekabos 2PTS4 cilindrà,
siurblá MÐA 50 (naujas). Tel. 8
616 41 686.
Rapsø stalà DON, pieno ðaldytuvà
(naujas, 800 l). Jurbarkas, tel. 8
699 55 304.
Ruloniná presà NEW HOLLAND
(2 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 651
24 988.
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 vartytuvà KH-4 (500 Eur),
dyzeliná variklá nuo elektros generatoriaus (naujas, 5,5 kW, 300
Eur), grëblá KUHN-7301 (2 500
Eur). Tel. 8 618 04 825.
T-6 ar T-25 variklá ir kitas jo
dalis. Variklis veikiantis, galima
iðbandyti, 350 Eur. Kelmë, tel. 8
685 64 376.
Traktoriø T-16 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Traktoriø MTZ-50. Tauragë, tel.
8 653 10 554.
Traktoriø MTZ-52 (80 variklis) ir
þemës ûkio padargus (kultivatoriø,
plûgà). Kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 615 56 725.
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Atliekame ávairius kapø apdailos
darbus - dedame trinkeles, taisome paminklus, klojame plyteles.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.

Traktoriø MTZ-50 (tvarkingas,
1 6000 Eur). Kelmë, tel. 8 685
64 376.
Traktoriø T-30-69 (1999 m., geros
bûklës, vieno ðeimininko, 3 900
Eur). Jurbarkas, tel. +370 655
03 350.
Traktoriø T-16 visà arba dalimis (geras variklis, tvarkingi
dokumentai), priekabà (verèia á 3
puses), priekabà rulonams veþti,
priekabà medienai veþti, kauðà
(kabinamas traktoriaus gale).
Tauragë, tel. 8 616 33 203

Ilgametæ patirtá turinti transporto ámonë atnaujina savo
automobilveþiø parkà. Mes
ieðkome energingø ir atsakingø
vairuotojø-ekspeditoriø, kurie
galëtø prisijungti prie dabartinës
komandos. Darbas po Europà.
Reikalavimai: CE kategorija,
E95 kodas, patirtis. Mes jums
siûlome: laiku ir stabiliai mokamà
atlyginimà, tvarkingà technikà,
visas darbui skirtas priemones,
socialines garantijas. Tel. 8 699
55 422.
Ámonei reikalingas mikroautobuso
vairuotojas. Jurbarkas, tel. 8 682
19 217.

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 10 819.
Suteikiame kapø apdailos paslaugas - trinkeliø klojimas, kapø
uþdengimas, paminklø taisymas.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.
Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, darbo. Tel.
8 654 45100.

Ámonë ieðko fasado ðiltinimo meistrø, pagalbiniø darbininkø. Laiku
mokamas atlyginimas, 1 000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.

Traktoriø T-16MG (1982 m.,
vaþiuojantis, TA 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.
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. Tràðø barstytuvà su kardaniniu velenu, traktorinæ vienaðæ
savadarbæ priekabà, dviejø aðiø
plûgà tinkantá traktoriams T-25,
T-40. Traktoriø T-25 (TA, 1993
m.). Tel. 8 636 02 630.

Reikalingas automobiliø këbulø
paruoðëjas daþymui. Tel. 8 652
04 185.
Reikalingas automobilveþio vairuotojas dirbti Europoje iki 1,5
mën. arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699 94 302.
Reikalingas tolimøjø reisø
vairuotojas marðrutu LietuvaSkandinavija-Lietuva. Laiku mokamas atlyginimas. Savaitgaliai
namie. Jurbarkas, tel. 8 615 44 567.
Reikalingas traktorininkas, melþëja, kombainininkas.
Suteikiamas gyvenamasis plotas. Reikalingas tinkuotojas.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Reikalingas þmogus darþui
nuravëti. Kiduliai, tel. 8 686 66 809.

Tvarkingà T-16 traktoriø (1991
m., su buldozeriu, 2 600 Eur).
Tauragë, tel. +370 673 55 930.

Reikalingas þmogus, galintis apkalti namà medþio lentelëmis. Tel. 8
640 41 906

Vakuuminá siurblá (rusø gamybos),
tràðø barstytuvà AMAZONE
(vokieèiø gamybos), MTZ-80
tarpinæ korpuso jungtá. Jurbarkas,
tel. 8 615 31 155.

Reikalingas þmogus (ðeima) gyventi ir dirbti ûkyje. Jurbarkas, tel. 8
685 54 743.

Vikðriná traktoriø T-70, 2 500 Eur.
Bulviø sodinamàjà, keturvagë, 300
Eur. 3 tonø vandens sistemà su 12
vietø girdykla, 1 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 616 00 787.

p e r k a
Traktorinës priekabos 2PTS-1
iðvertimo cilindrà (2-jø pakopø).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

SKUBIAI reikalinga moteris
priþiûrëti kapà. Jurbarkas, tel. 8
646 31 285.

40 m. vyras sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus Jurbarko rajone.
Tel. 8 628 84 878.
40 m. virëja ieðko darbo Jurbarke.
Tel. 8 698 84 846.
41 m. moteris ieðko darbo, gali
ravëti darþus, tvarkyti sodybà.
Tauragë, tel. 8 633 99 145.

+Reikalingas BC kategorijos
vairuotojas. Tauragë, tel. 8 686
46 270.
Ieðkom sàþiningos moters ligoniui
priþiûrëti. Jurbarkas, tel. 8 447
54 333.
Ieðkomas trinkeliø klojëjas.
Darbas Vilniuje. Apgyvendiname.
Laiku mokame atlyginimà. El.
p. uabzemsta@gmail.com, tel. 8
625 61 818.

46 m. moteris ieðko darbo. Gali
priþiûrëti senelius arba vaikus.
Siûlyti ávairius variantus. Tel. 8
610 02 662.
Kasame vandens ðulinius. Kasu,
valau, gilinu, surandu vandens
gyslà, gaminame þiedus, klientui
pageidavus, pristatom, darbai
vyksta visoje Lietuvoje. Klaipëda,
tel. 8 625 47 059.
Moteris, turinti darbo patirties,
dirbusi Airijoje vaikø darþelyje,
priþiûrëjusi 5 m. senelius,
priþiûrëtø 1-2 vaikuèius arba senukus. Tauragë, tel. 8 689 48 128.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras glaisto, daþo, tapetuoja,
deda skystà tapetà. Jurbarkas, tel.
8 612 52 691.

+Atlieku visus santechnikos
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Gaminame montuojame kaminø
ádëklus nuo 23 Eur. Montuojame
pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro katilais,
krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.
+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas, medienos ir malkø ruoðimas.
Gali kapoti malkas. Turi savo
árangà. Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+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.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, mikrobangø krosneles
ir kità buitinæ technikà. Atvyksta
á namus. Suteikia garantijà.
Tauragë, M. Valanèiaus g. 18,
tel.: 8 686 32 976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. El. p.
www.Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83
265, 8 616 08 020.
D E N G I A M E
REMOMTUOJAME STOGUS,
ATLIEKAME 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.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai.
Automobilis su liftu. Jurbarkas,
tel. 8 677 97 077.

Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá. Yra
kranas, kauðas. Jurbarkas, tel. 8
676 87 593.
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.

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

Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà. Tel. 8
673 57 197.

Pilame pamatus tvoroms, namams
(naudojam skydus) su savo ar
uþsakovo medþiagomis. Taip pat
atliekame mûro ir stogo darbus.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.

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

PRITRÛKOTE GRYNØJØ?
SUTEIKIAME PASKOLAS
GRYNAISIAIS IKI 2000 EURØ.
Tauragë, tel. 8 676 28 262.

Nuomojame ðventines palapines,
paviljonus. Apðvietimas, grindys,
stalai, suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
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Horoskopai
p
Šią savaitę jūsų
laukia malonios permainos. Kontaktai ir
susitikimai šiomis
dienomis iš jūsų atima daug laiko,
bet artimiausiu metu iš to turėsite
naudos. Geriau atsisakykite padėti
draugams, jei matysite, kad tai ne
jūsų jėgoms. Viduryje savaitės
daug dėmesio skirsite dvasiniam
pasauliui. Sekmadienį jūs sugebėsite išspręsti nesusipratimus,
kylančius šeimoje ar tarp draugų,
tuo įgydami aplinkinių palankumo.
Dabar puikus laikas kolektyvinei veiklai, susitikimams su
draugais, bendriems
projektams. Daug naudos gali
atnešti atnaujintos senos pažintys ir
dalykiniai ryšiai. Nuo trečiadienio
visą savo energiją panaudokite
darbo problemoms, kurioms reikia
aktyvumo ir užsispyrimo, spręsti.
Tvarkydami nedarbinius reikalus
verčiau nesiimkite itin aktyvių
veiksmų, nedarykite spaudimo aplinkiniams, eikite į kompromisus.
Būkite kantresni bendraudami su
giminėmis.

ateinanèiai savaitei (06-29 - 07-05)

Pasistenkite neskubinti įvykių. Susitaikykite su tokia
situacija, kokia ji
yra. Žvaigždės mano, kad šią
savaitę svarbiausia nesiblaškyti ir
ramiai spręsti klausimus iš eilės.
Pasistenkite mažiau kalbėti pats,
kad netaptumėte apkalbų objektu.
Padėkite kolegoms darbe, bet neleiskite užlipti ant galvos. Antroje
savaitės pusėje galite susirasti naujų dalykinių partnerių. Pirmadienį
tinkamas metas planuoti išvykas ir
komandiruotes. Trečiadienį gausite
naujos įdomios informacijos, o
penktadienį sėkmingi bus dalykiniai susitikimai. Poilsio dienas
geriau praleisti už miesto, gamtoje.
Jūsų ryžtingumas
ir aktyvumas padės
įgyvendinti didžiąją
dalį planų ir sumanymų. Viena iš svarbiausių užduočių
šią savaitę - gerai sutarti su partneriais. Žvaigždės sako, kad jums
pakaks energijos organizuoti ir
koordinuoti partnerių ar pavaldinių
veiksmus. Jums gali pasiūlyti stažuotę užsienyje. Pasistenkite nieko

svarbaus nesuplanuoti trečiadienį,
nes šią dieną būsite linkęs elgtis
lengvabūdiškai. Antroje savaitės
pusėje galite susilaukti nemotyvuotų pretenzijų iš artimų žmonių.
Pagal galimybes
darbus apribokite
iki minimumo, neužsikraukite to, kas
nebūtina. Pirmadienį ir taip teks
gerokai pasistengti, nes svarbus
darbas pareikalaus iš jūsų greitos
reakcijos ir atsakingumo. Jei leisite sau atsipalaiduoti, rizikuosite
netekti unikalaus šanso. Antradienį
siūloma neplepėti be reikalo, kad
neišprovokuotumėte konflikto tarp
artimųjų. Penktadienį jus užklups
lavina naujų darbų, bet dėl to
neturėtumėte praleisti savaitgalį
darbe - sveikatos nenusipirksite
už pinigus, nors ir labai didelius.
Savaitės pradžia
sėkminga beveik visomis prasmėmis.
Būtų gerai objektyviai įvertinti savo galimybes ir
teisingai paskirstyti laiką ir jėgas.
Kitu atveju darbas gali užimti be-

veik visą jūsų laiką. Ketvirtadienį
gali atsirasti skubių ir nenumatytų
darbų, kurie pareikalaus iš jūsų
dėmesio. Tądien būkite atsargesni:
lengvai pasiduosite iliuzijoms.
Antroje savaitės pusėje geriau
vengti emocijų, kad nesusidarytų
nereikalingų problemų. Šeštadienį
pasikvieskite draugų - vakaras bus
puikus.
Besiplečiantys ryšiai ir pažintys atveria
didesnes galimybes,
kita vertus, šiek tiek
jaukia jūsų planus, kelia chaosą.
Šiaip ar taip, jūsų pozicijos ir autoritetas stiprėja, ateities perspektyvos
vis šviesesnės. Daug įdomaus ir
įvairaus darbo. Nuo savaitės vidurio
nevenkite pakeisti aplinką - žvaigždės palankios kelionėms.
Pirmadienis ir antradienis - ramios dienos, norėsis pabūti
vienam, pamedituoti.
Trečiadienį įvykių gausės - smulkūs
kasdieniai rūpesčiai, darbai, artimųjų rūpestėliai Į svaitės pabaigą
galite pasijusti tarsi visu greičiu
skriejančioje karuselėje. Savaitgalį
laukia netikėti įvykiai, nevedusiųjų
- nuotykiai.

Reikalai gali
pasisukti ne visai
taip, kaip tikėjotės.
Perspektyvos bus
ganėtinai miglotos. Jei jūs nepasitikite tuo, ką darote, verčiau
neskubėkite. Elgdamiesi apdairiai
galite išvengti daugelio problemų
ateityje. Netaupykite laiko miego sąskaita. Planuodami ateitį,
numatykite bent keletą variantų,
kad netikėtos kliūtys jūsų neužkluptų nepasiruošusio. Antradienis ir trečiadienis labai tinkami
kokiam nors kilniam darbui. Šią
savaitę reikia būti atsargiam bet
kokiems siūlymams - galimos
provokacijos. Penktadienį kuo
mažiau bendraukite su kaimynais
ir giminėmis.
Pasistenkite ištaisyti klaidas, kol
turite tokią galimybę. Jūsų pasiekimai darbe labai
priklausys nuo to, kiek įdėsite
jėgų. Galvokite daugiau apie tai,
ką darote ir kalbate: artėja metas,
kuomet klaidų daryti nebeturėsite
teisės. Antradienį pasistenkite
išlaikyti pusiausvyrą ir kontroliuokite savo emocijas. Penktadienis atneš energetinį ir kūrybinį
pakylėjimą: išnaudokite protingai
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šį laiką. Vaikai gali nudžiuginti jus
savo pasiekimais.
Neverta iš anksto jaudintis dėl artėjančių permainų.
Pirmadienį vertėtų
susiplanuoti šios savaitės darbus,
antraip neišvengsite chaoso. Šeštadienį galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio.
Sekmadienis - labai tinkama diena
baigti nebaigtus ar seniai užmestus
darbus. Įvykių raida labai priklausys nuo jūsų požiūrio į problemą:
nepasiduokite pesimizmui.
Šią savaitę išlikite
ramūs ir pasitikintys
savo jėgomis. Reikalai profesinėje veikloje pagerės tik dėl jūsų užsispyrimo
ir pasiaukojimo. Atsiras noras ne tik
pagerinti savo įvaizdį, bet ir skirti
dėmesio vidiniam pasauliui. Savaitės pradžia pakankamai palanki
jums: antradienį parodyta iniciatyva
bus sėkminga. Šeštadienį gerai
viską pasverkite prieš priimdami
kokius nors sprendimus. Kai kurios
šeimyninės problemos jums sukels
krūvas rūpesčių, o kai kurios bus sėkmingai išspręstos tik jums įsikišus.
Sėkmingiausia diena - sekmadienis.

JUOKAI

24. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Glositas. Vapatis. Arinas. Milibaras. Batas. Kirišima. Inis. Salatis. San. Aras.
Araratas. SS. IS. Atbara. Ar. Rokas. Sala. Šturmanai. Nagai. Abiakis. Bet. Kart. Saksas. Ei.
Alanta. Sati. Ausim. Sais.
Horizontaliai: Labirintas. Koranas. Ubas. Sitis. Arika. Kinas. Mast. Tas. Trakai. Las. Sabonis. Karakas. Larai. Eu. Vikaras. Bis. Alita. Ne. Piritas. Tam. Ibisa. An. Otaš. Salakas. “Iris”.
Ragana. Asamas. Arti. Sanskritas.
Pažymėtuose langeliuose: Napoleonas.
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.

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

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Du pagyvenę vyrukai kalbasi:
- Klausyk, ką labiau norėtum
turėti: trisdešimt tūkstančių litų
ar tris vaikus?
- Tris vaikus.
- Kodėl?
- Todėl, kad turiu penkis.
*****
Mama šaukia Petriuką pro
langą:
- Petriuk, greičiau grįžk namo,
tėtis nesusitvarko su namų darbais.
*****
- Ar galiu tavo nuotrauką pasidėti spintoje?
- O kam?
- Kad vaikai saldainių neimtų.
*****
Knygyne:
- Man reikalinga knyga „Vyras
- moterų valdovas“.
- Fantastiką parduoda kitame
skyriuje!
*****
Vyriokas į autoservisą atvilko
subjaurotą automobilį. Mechanikas apžiūrinėja, kasosi pakaušį.
Vyriokas:
- Supranti, čia žmona dideliu
greičiu trenkėsi į stulpą…
Mechanikas:
- O kelis kartus?
*****
Komisija atvažiuoja į psichiatrinę ligoninę apžiūrėt lignonių
ir žiūri, kad visi ligoniai bėgioja
su vairais rankose. Ateina pas
direktorių, klausia:
- Kodėl visi ligoniai pas jus
bėgioja su vairais?

Direktorius iš seifo išsitraukia
vairą ir sako:
- Važiuojam pažiūrėt.
*****
Kalbasi du draugai:
- Žinai, mano šuo moka meluoti.
- Netikiu...
- Reksai, kaip sako katė?
- Au au!
- Matai?
*****
- Ateikite su žmona pas mus per
Naujuosius Metus.
- Ačiū, bet mes negalėsime...
- O, tai labai miela iš jūsų pusės.
*****
Mama sugrįžo iš atostogų.
Klausia sūnaus:
- Na, kaip, ar tėtis labai liūdėjo,
kai manęs nebuvo?
- Pradžioje neliūdėjo, bet paskutines dvi dienas darėsi vis
liūdnesnis ir liūdnesnis...
*****
Skęsta laivas. Visi jau vandenyje, bando laikytis už visokių
plaukiančių daiktų. Vienas vyriškis įsikimba už durų su užrašu
„Baras“. Po minutėlės prie jo
priplaukia žmona ir sako:
- Žinojau, kur tavęs ieškoti...
*****
Vyras netikėtai grįžta namo.
Žmona meilužį slepia po lova.
Vyras atsigula ir jau beužmingant
išgirsta kažkokius garsus iš po
lovos. Vyras mieguistai:
- Šarikai, ar čia tu?
- Aš, - atsako „Šarikas“ ir lyžteli
„šeimininko“ ranką.

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 1,45 Eur/5 Lt) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 26 D. 18 VAL. - LIEPOS 16 D.
Platelių dvaro svirne Antano Bernatonio tapybos
ant langinių paroda.
BIRŽELIO 27 D. 11 VAL. PETRINĖS - Platelių
miestelio šventė.
BIRŽELIO 28 D. 12 VAL. PETRINĖS - Platelių
miestelio šventė.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 28 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
vakaronė. Groja „Dainai“.
LIEPOS 2 D. 17 VAL. Šiaulių bulvaro vasara
amfiteatre.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 28 D. 13 VAl. Kėdainių kultūros
centre, Šventė „Šėlkim, vasara, kartu“ su vaikų
popchoru PERLIUKAS.
BIRŽELIO 28 D. 14 VAl. Kėdainių kultūros
centre meditacija pagal Sahadža joga.
BIRŽELIO 30 D. 20 VAl. Susitikimai „Vasara
Kėdainiuose“ Ramybės skvere. Roko vakaras su
roko grupėmis TITUS ir AGONIJA iš Jonavos.
KRETINGOJE IR RAJONE
BIRŽELIO 28 D. 20 VAL. Kretingos kultūros
centre šokių vakaras „Kam per 40“.
BIRŽELIO 28 D. 11 VAL. „Šv. Petro ir Povilo
atlaidai bei Darbėnų miestelio šventė“.
PALANGOJE
BIRŽELIO 26 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre DOMINO teatras, spektaklis „2 VYRAI.
1 TIESA“.

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 l.p.ligita.m@zilinskis.com , ekskavatorininkas,
traktorininkas, vairuotojas, autošaltkalvis tel.8 614 80 151,
UAB „Jognita“ vairuotojas el.p. jognita1976@gmail.com,
UAB „Tilta“ atestuotas bendrųjų statybos darbų vadovas el.
p. info@tilta.lt, AB Lietuvos paštas pašto viršininkas Eržvilko
pašte el. p. karjera.klaipeda@post.lt, UAB „Jurbarko duona“
gamybos darbininkas, kepėjo padėjėjas tel.8 659 85 023,
Jurbarko rajono savivaldybės administracija Jurbarko miesto
seniūnija socialinis darbuotojas Jurbarkas, Kauno g. 25, „KLI
LT“ UAB technikas, pagalbinis darbininkas el. p. aurimas.
grimaila@kli.lt, UAB „Eglėšakis“ floristas tel. 8 616 11 665,
Aurimo Balčiūno įmonė autoelektrikas tel.8 685 86 865.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS bendrosios praktikos slaugytojas dietistas tel. 8 449 58 539, UAB
„Žydrutis“ pardavėjas tel. 8 687 81 635, UAB „eKopija“
valytojas tel. 8 614 77 393, UAB „Kvistija“ degalinės operatorius tel. 8 656 14 347, UAB „Viktomas“ prekių grupės
vadybininkas tel. 8 686 77 606, UAB „Šilalės autobusų
parkas“ autobuso vairuotojas tel. 8 616 96 048, UAB „Martista“ ekskavatorininkas tel. 8 652 70 889, UAB „Apšvieta“
apdailininkas tel. 8 615 13 612, AB Šiaulių bankas klientų
aptarnavimo vadybininkas tel. 8 686 09 750, UAB „Gilibera“
barmenas-padavėjas tel. 8 699 40 410, Ūkininko Remigijaus
Laurinavičiaus ūkyje pagalbinis darbininkas tel. 8 656 48 107,
UAB „Senasis malūnas“ rūkyklos darbininkas tel. 8 650 40
065, UAB „Kauno aibė“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 650
99 599, UAB „Erman Group“ žuvininkystės įmonės darbininkas tel. 8 655 37 017, UAB „Adrijus“ grindinio klojėjas tel. 8
601 92 676, UAB „Furelas“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8
610 47 103, UAB „Ryto gaja“ barmenas-padavėjas tel. 8 603
19 955, UAB „Kaltveža“ sunkvežimio vairuotojas tel. 8 679
95 229, UAB „Bikava“ automobilių šaltkalvis tel. 8 616 93
515, UAB „Geožemė“ geodezininkas-žemėtvarkininkas tel. 8
612 55 782, UAB „Maneo“ plataus profilio statybininkas tel.
8 677 36 548, AB „Lietuvos paštas“ laiškininkas tel. 8 449 74
295, Irenos Alijošienės prekybinei komercinei firmai „Agava“
pardavėjas konsultantas tel. 8 687 81 636.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Bonsa“ degalinės operatorius el. p.
degaline.bonsa@gmail.com, Tauragės moksleivių kūrybos centrui neformaliojo švietimo pedagogai (teatro,
choreorgrafijos,gitaros studijos ir kt.) el. p. mkc@zebra.
lt, UAB „Zemrena“ šaltkalvis mechanikas sunkvežimių
remontui tel. 8 698 38 246, UAB „Sigma trans“ autošaltkalvis
sunkvežimių remontui tel. 8 685 66 726, UAB „Molupis ir
ko“ kepėjas, įrengimų priežiūros mechanikas Paberžių g. 8,
Tauragė, UAB „Autologistica Biedermann LT“ logistikos
specialistas el. p. andrius@biedermannsl.es, UAB „Palink“
pardavėjas (-a) tel. 8 688 70 321, UAB „Aladora“ tarptautinių
krovinių vežimo vairuotojai tel. 8 698 29 460, UAB „Senasis
Rambynas“ padavėjai – barmenai, virėjas tel. 8 656 49 020,
Lietuvos ir Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“
televizijos laidų reporteris (-ė) el. p. administrator@tvk.lt,
UAB „Ardabas“ plataus profilio statybininkas tel. 8 699 57
317, UAB „Valdasservis“ pardavėjas tel. 8 685 29 109, UAB
„Mozita“ braižytojas – konstruktorius el. p. rasa@vadco.
com, UAB „Taubaldis“ baldų projektuotojas – dizaineris tel.
8 698 08 867, AB „Modest“ šaltkalvis el. p. CV@vilkyskiu.
lt, UAB „Alterna – auto“ pardavėjas – vadybininkas el.
p. ingav@alternaauto.lt, UAB „Valjotė“ manikiūrininkas,
kosmetikas (-ė), ratų montuotojas – balansuotojas tel. 8
699 12 014, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS,
PERDIRBIMO BEI REALIZAVIMO KOOPERATINĖ
BENDROVĖ „STRAGUTIS“ barmenas tel. 8 616 00 787,
AB Lietuvos paštas slaptas pirkėjas, laiškininkas, vairuojantis automobilį el. paštu karjera.klaipeda@post.lt, UAB
„Makveža“ pardavėjas konsultantas iel.p. nfo26@mokivezi.
lt, UAB „Ievos medis“ stalius-staklininkas tel. 8 679 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. 8 634 65 922, AB „Vilkyškių
pieninė“ sūrių gamintojai el. p. cv@vilkyskiu.lt, UAB
„Vilartina“ sandėlininkas-virėjas. Grožio salonui pardavimo
vadybininkas, kirpėjas, manikiūrininkas el. p. vilartina@
gmail.com, UAB „Rimsauga“ apsaugos darbuotojas Pagėgiuose tel. 8 612 90 949, UAB „VM WOOD“ automobilinio
krautuvo vairuotojas tel. 8 603 33 394, UAB „Apšvieta“
pastatų fasado apdailininkai tel. 8 615 13 612, UAB Etada –
Freedom pardavėjas – konsultantas parduotuvei „Gerduva“
el. p. tadas@agv.lt, S. Maziliausko įmonei „Medinėja“ stalius
tel. 8 612 44 760, UAB „Brolenta“ gaterininkas, medienos
apdirbimo staklių operatorius tel. 8 615 58 623.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.

BIRŽELIO 27 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre spektaklis „Urvinis žmogus“.
BIRŽELIO 28 D. 18 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre šeimos teatro „Lino lėlės“ spektaklis „LIETUVIŠKA PASAKA APIE TRIS SESERIS“.
BIRŽELIO 29 D. 18 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre šeimos teatro „Lino lėlės“ spektaklis „VILKAS IR OŽIUKAI“.
BIRŽELIO 30 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre NEBYLUS KINAS IR GYVA MUZIKA.
LIEPOS 1 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre DOMINO teatras | premjera VYRŲ LAIŠKAI
(ELEKTRIKUI, TĖVYNEI IR KREPŠINIUI)
LIEPOS 1 D. 19 VAL. Monikos Linkytės ir Vaido
Baumilos koncertas Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių
al. 1, Palanga.
LIEPOS 2 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre
choro JAUNA MUZIKA koncertas.
LIEPOS 2 D. 19 VAL. Jurgos Šeduikytės koncertas
Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 2 D. „Birutės parko istorijos atspindžiai“
Palangos Birutės parkas, Vytauto g. 15, Palanga.
LIEPOS 2 D. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas
„Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko rotonda.
KAUNE
BIRŽELIO 26 D. 16.30 VAL. Holokausto aukų
pagerbimas Miško g. 1.
Birželio 27 ir 28 D. 16 VAL.Vytauto Didžiojo
Karo muziejaus sodelyje skambėsVarpų muzikos
koncertas „Populiari muzika“ Karilionu skambins
Julius Vilnonis.
BIRŽELIO 30 D. 18 VAL. Programa „Saulėleidžių
aušros“, skirta Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo ir Jono Mačiulio-Maironio mirties
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi stogdengiai, virėjai, komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, CE kategorijos
vairuotojai, žuvies produktų pakuotojai, siuvėjai.
Vokietijoje reikalingi santechnikai, frezuotojai, asistentai fizikos laboratorijoje, elektros technikai, mechanikos technikai,
optinių įtaisų gamintojai, gamyklos darbuotojai.
Italijoje reikalingi fitneso/šokių treneriai, sporto treneriai,
mini club vedėjai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas. traktorininkas, žemės ūkio mašinų
mechanikas, apsaugos darbuotojas, automobilių mechanikas,
buhalteris, kokybės kontrolierius, sandėlininkas, siuvėjas,
gamybos darbų brigadininkas, svėrėjas, šaltkalvis, langų ir
(arba) durų montuotojas, pardavimo vadybininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, sandėlininkas, sunkvežimio vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdyno montuotojas, virėjas.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, automobilinio krano operatorius, automobilinio krautuvo vairuotojas,
automobilių mechanikas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
dešrų cecho darbininkas, indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius, kelių
transporto priemonių inžinierius, krovikas, maisto produktų
gamybos technologinės linijos operatorius, masažuotojas,
medienos pjaustytojas, medienos ruošos meistras, medinių
gaminių rūšiuotojas,
metalų apdirbimo technologas, muitinės tarpininkas, mėsos
išpjaustytojas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas, padavėjas, pardavimo
vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, personalo
specialistas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas, projektuotojas konstruktorius, rinkodaros specialistas [vadybininkas], siuvėjas, skardininkas, statybos inžinierius, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas dujomis, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: atliekų surinkėjas UAB „Ekonovus“ tel. 8 345
52 432, baldų pramonės darbininkas UAB „FLEMING
BALDAI“ tel. 8 345 42 236, fermos operatorius UAB IDAVANG tel. 8 685 85 047, laiškininkas AB Lietuvos paštas tel.:
8 345 62 245, 8 614 34 275, mechanikas UAB IDAVANG
tel. 8 638 32 289, medienos apdirbimo mašinų operatorius
UAB „Žilveda“ tel. 8 686 51 303, medžiagų sandėlio sandėlininkas AB „LYTAGRA“ tel. 8 682 63 569, nekvalifikuotas
melžėjas UAB „GRŪDUVA“ tel.: 8 345 51 139, 8 656 07
831, pardavimo vadybininkas UAB RIKO PREKYBA tel. 8
641 61 360, pardavėjas kasininkas UAB „GULBELĖ“ tel. 8
659 38 682, vairuotojas ekspeditorius A. ŽILINSKIO IR KO
UAB tel. 8 614 80 151, valytojas UAB „Socialinė integracija“
tel. 8 699 01 102.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius,
akmens apdailininkas, apdailininkas, apmušalų siuvėjas,
apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, architektas, asmeninis
sekretorius [padėjėjas], auklėtojas, autobuso vairuotojas,
automatikos inžinierius, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldų apmušėjas, baldų dizaineris, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios
praktikos slaugytojas, brokerio padėjėjas, buhalterijos
tarnautojas, buhalteris, chemijos laborantas, darbininkas
aukštybininkas, darbų vadovas, degalinės operatorius, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo
bendrovės padalinio vadovas, elektrikas, elektrinio krautuvo
vairuotojas, elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros
elektromonteris, elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos inžinerijos technikas, elektroninės įrangos montuotojas,
etikos mokytojas, finansų analitikas, floristas, gamybos
meistras, gamyklos [įmonės] padienininkas, geodezininkas,
gydytojas odontologas, gydytojo odontologo padėjėjas,
grindinio klojėjas, indų plovėjas (rankomis), informacinių
technologijų ir ryšių saugumo specialistas, informacinių
technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius, interjero
dizaineris, izoliuoto jas, juvelyras, kambarinė, kartoninių
gaminių surinkėjas, kasininkas, kepėjas, kepėjo padėjėjas,
kiosko pardavėjas, kirpėjas, kokybės kontrolierius, kompiuterijos mokytojas, konditeris, konstrukcijų inžinierius, krovikas,
laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba) durų
montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas, lietuvių kalbos
mokytojas, logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas,
lopšelio-darželio auklėtojas, manikiūrininkas, matematikos
mokytojas, matininkas, mechanikas remontininkas, medžiagų
inžinierius, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
metalo šlifuotojas, mikroautobuso vairuotojas, muzikos
mokytojas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,

metinėms paminėti Maironio lietuvių literatūros
muziejuje (Rotušės a. 13).
LIEPOS 2 D. 21.30 VAL. Juozas Grušas – drama
HERKUS MANTAS Kauno pilyje. Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai.
JURBARKE IR RAJONE
BIRŽELIO 27 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
BIRŽELIO 29 D. 10 VAL. Jurbarko kultūros
centre kraujo donorystės akcija.
TAURAGĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 26 D. 20 VAL. prie Dacijonų bendruomenės namų – šventė „Daci Joninės“.
BIRŽELIO 28 D. 11.30 VAL. Parke prie Žygaičių seniūnijos – kraštiečių šventė ,,Liepos jau
kvepia medumi“.
BIRŽELIO 30 D. 19 VAL. Sartininkų kultūros
namuose – vaikų piešinių paroda „Mano kraštas
– mano pasaulis“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 28 - LIEPOS 2 D. Paršežerio stovyklavietė, Požerės km., Laukuvos sen., Etnokultūros
kūrybinės dirbtuvės.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 26 D. 16 VAL. Dailės akademijos
Kauno skyriaus studentų darbų parodos pristatymas M.B.Stankūnienės menų galerija.
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pakuotojas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas
kontrolierius, pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų
apšiltintojas, pastatų statybos inžinierius, pastolių statytojas,
pašto siuntų skirstytojas, patologijos ir teismo medicinos
diagnostikos technologas, personalo atrankos specialistas,
pirkimo agentas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų dažytojas, plytelių klijuotojas,
plytų mūrininkas, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas,
prekybos salės darbuotojas, prekybos salės vadybininkas,
produkto vadybininkas, programuotojas, projekto administratorius, psichologas, radiologinės diagnostikos technologas,
restorano salės administratorius, restorano virėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas,
siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skalbyklos mašinų operatorius,
skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, socialinis darbuotojas, stalius, stalius dailidė,
statybos inžinerijos objektų braižytojas, statybos inžinierius,
statybos projekto vadovas, statybų dailidė, stogdengys,
stropuotojas, sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas, šaldymo įrenginių technikas, šaltkalvis,
šaltkalvis surinkėjas, šeimininkė, šilumos tinklų priežiūros
šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, techninių dokumentų inžinierius, technologijų
technikas, tekintojas, tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir
avalynės gamybos mokytojas, teritorijos valytojas, tiekimo
ekonomistas, ūkvedys, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
vamzdyno montuotojas, vėdinimo ir oro kondicionavimo
sistemų šaltkalvis, verslo konsultantas, vertėjas, vidaus
santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešbučio
kambarinė, viešbučio valytojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), vyriausiasis
buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, auklėtojas,
autobuso vairuotojas, automobilių šaltkalvis, baldžius,
bendrųjų statybos darbų vadovas, buhalteris, chemijos
inžinierius, ekspeditorius, konstruktorius, laivų statybos
technikas, langų ir (arba) durų montuotojas, lietuvių kalbos
mokytojas, matematikos mokytojas, mechanikas, mechanikas
remontininkas, metalinių gaminių surinkėjas, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, mokytojo padėjėjas, muzikos mokytojas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas, nekvalifikuotas surinkėjas, pagalbinis
darbininkas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas,
pirkimo agentas [vadybininkas], plytelių klojėjas apdailininkas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], siuvėjas, socialinis darbuotojas,
stalius, statybos inžinierius, suvirintojas, suvirintojas elektra,
šaltkalvis suvirintojas, šilumos energetikos inžinierius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
turizmo vadybininkas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
vamzdžių klojėjas, virėjas, visuomenės sveikatos specialistas,
vyriausiasis buhalteris, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, elektrinių elektros įrangos techninės
priežiūros elektromonteris, geodezininkas, gintaro šlifuotojas, gyvulininkystės specialistas, gręžinių gręžimo įrangos
operatorius, grindinio klojėjas, izoliuotojas, krovikas, metalo
apdirbimo staklių operatorius, nekvalifikuotas apželdinimo
darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, pašto padalinio
vadovas, plataus profilio staklininkas, projekto vadovas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], santechnikos sistemų
ir įrenginių montuotojas, skardininkas, šaltkalvis, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, žuvies
pusgaminių ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: baseino prižiūrėtojas, bendrosios praktikos slaugytojas, dailės mokytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojas, kambarinė, kiosko pardavėjas, muzikos ir atlikėjų
meno mokytojas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, plytelių klojėjas apdailininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], sargas, virtuvės
darbininkas, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automobilių šaltkalvis, barmenas padavėjas, dažytojas purškėjas {išskyrus statybą},
ergoterapeutas, grindinio klojėjas, izoliuotojas, kepėjas,
lopšelio-darželio auklėtojas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo vadybininkas, santechnikas, šaltkalvis
suvirintojas, traktorininkas, ūkvedys, virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris,
elektrotechnikas, grindinio klojėjas, kambarinė, slaugytojo
padėjėjas, valytojas, virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

2014 M. BIRŽELIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
2015 m. birželio 24 d., trečiadienis
Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelis (Liepų g. 12)
Programa
12 val. „Vidudienio varpai“
Kęstutis Kačinskas (karilionas), Stanislovas Žilevičius (karilionas).
Dalyvauja Andrius Rekašius (perkusija).
12 valandą festivalio pradžią paskelbs „Vidudienio varpai“,
kuriuos prakalbins klaipėdiečiai karilionininkai Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius. Jau daugiau nei ketvirtį amžiaus
jie ištikimai tarnauja karilionui, skleidžia jo muziką. Pasak K.
Kačinsko, „Klaipėdos karilionas – pasaulinio lygio instrumentas,
kuriuo verta didžiuotis miestui ir miestiečiams.“ Klaipėdiečių
programoje – originalios ir jų pačių aranžuotos kompozicijos
karilionui.
15 val. „Popietės varpai“
Olesia Rostovskaja (karilionas, elektronika, Rusija).
Programoje: Vasilij Zinovjev, Peter Bulakhov, Anton Rubinštein, Konstantin Sydorovič, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Michail
Glinka, Olesia Rostovskaja.
18 val. „Vakaro varpai“
Giedrius Kuprevičius (karilionas), Julius Vilnonis (karilionas).
21 val. „Nakties varpai“ Stanislovas Žilevičius (karilionas).
Klaipėdos kamerinis orkestras. Meno vadovas Mindaugas
Bačkus.
Solistai: Beata Ignatavičiūtė (sopranas), Giedrius Gelgotas
(fleita).
„Nakties varpai“ 21 valandą vainikuos festivalio programą.
Karilionu vėl skambins Stanislovas Žilevičius.
Tobias Carron yra vienas žymiausių Švedijos fleitininkų, kurio
scenos partneriais buvo orkestras „Maskvos virtuozai“, Švedijos
radijo simfoninis orkestras ir kiti garsūs kolektyvai. Daug koncertuojantis atlikėjas taip pat dėsto Stokholmo karališkajame
muzikos koledže ir vadovauja Sandvikeno kamerinės muzikos
festivaliui.
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
LIEPA
25 d. šeštadienis 18.00 val.
Prie Klaipėdos miesto paminklo „Arka“. „Ore“. Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro baleto trupės atviros repeticijos.
Renginys nemokamas.
30 d. ketvirtadienis 19.00 val.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g. 19, Klaipėda.
PREMJERA
„Divizija“. 2 dalių šokio spektaklis Arūno Daugėlos romano
„Divizija“ motyvais.
Iki liepos 16 d. bilieto kaina 9, 50 €, vėliau – 12, 50 €.
RUGPJŪTIS
2 d. sekmadienis 20.00 val. Palangos senoji gimnazija
„Altorių šešėlyje“. 2 dalių šokio spektaklis pagal V. MykolaičioPutino romaną „Altorių šešėly“.
Iki liepos 19 d. bilieto kaina 9, 50 €, vėliau – 12, 50 €.
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.

Ar grožis tave įkvepia? Mes siūlome tau ypatingą galimybę:
* Atrodyk puikiai! Sužinok daugiau apie grožį ir sutaupyk, pirkdama
(-as) aukštos kokybės gaminius lojalaus kliento kainomis.
* Užsidirbk pinigų! Rekomenduok gaminius savo draugams ir šeimos
nariams arba sukurk savo verslą.

Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.

PR

Kiekvieną vasaros mėnesį „Tele2“ pridės
gigabaitą duomenų
Vasara – ilgų vakarų ir atostogų metas, tad naršyti
ir bendrauti galime daugiau. O kad naršymo laisvės
neaptemdytų netikėtai pasibaigęs mobiliojo interneto
duomenų kiekis, kiekvieną vasaros mėnesį „Tele2“
klientus nudžiugins papildomu gigabaitu duomenų.
Kaip niekad geras laikas naršymui
„Pastebėjome, kad per atostogas naršyti norisi daugiau,
todėl papildomų duomenų savo klientams tiesiog pridedame prie jau turimo duomenų paketo. Papildomas gigabaitas – pakankamai daug, kad užtektų ne tik naujienų ir
„Facebook“ naršymui, bet ir muzikos klausymui ar video
peržiūrai internete. Taigi, visą vasarą laisvės ir pramogų
bus daugiau, o išlaidų ir rūpesčių – mažiau“, – pasakojo
Daiva Matukienė, „Tele2“ prekinio ženklo vadovė.
„Tele2“ klientai, turintys mokėjimo planus su 1 GB
ar daugiau interneto duomenų, papildomą gigabaitą už
0 Lt/Eur galės pasiimti ir birželį, ir liepą, ir rugpjūtį.
Taigi, dabar kaip niekad apsimoka turėti planą su mobiliuoju internetu. Tuo labiau, kad „Tele2“ planų pasirinkimas pritaikytas įvairiausiems poreikiams ir galimybėms – galima imti planus su 1GB, 3GB, 5GB, 10
GB duomenų. Muzikos gerbėjai noriai renkasi „Deezer“ planus su 1 arba 1,5 GB.
Norint pasinaudoti papildomo gigabaito paslauga klientams tereikės apsilankyti svetainėje http://narsyk.
tele2.lt/ ir užsisakyti 1GB duomenų paketą uz 0 LT/EUR. Pasiūlymas galioja paslaugoms visoje Lietuvoje.
Spartus internetas net ir kelyje
Labai smagu, kai viskam pakanka interneto duomenų, bet dar smagiau, kai yra ne tik duomenų, bet ir neįtikėtinai greitas internetas. Su sparčiuoju 4G ryšiu filmus, muziką ir kitokį aukštos kokybės interneto turinį
galima pasiekti akimirksniu.
„Tele2“ 4G ryšys dabar jau yra prieinamas daugiau nei 70 proc. šalies gyventojų ir veikia 60 šalies miestų.
Taigi, greitas internetas pasivys jus, kad ir kur atostogausite.
Be to, 4G ryšiu jau padengtas magistralinis kelias nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir kelias iki Panevėžio, taip
pat – beveik visas kelias tarp Panevėžio ir Šiaulių, bei į Rygą iki sienos su Latvija. Tad nuobodžiauti neteks,
net jei esate kelyje.
„Tele2“ 3G tinklo aprėptis šiuo metu sudaro 97–99 proc. Lietuvos teritorijos.
Plačiau apie „Tele2“ pasiūlymus, jų galiojimą bei sąlygas galima sužinoti artimiausiame „Tele2“ salone
arba interneto svetainėje www.tele2.lt
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