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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Nuo liepos 1-osios keičiasi
privalomojo sveikatos draudimo
įmokų sumos
2015 m. birželio 29 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad
dėl nuo liepos 1 dienos pasikeitusio minimaliojo darbo užmokesčio, kuriuo
patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (toliau - MMA) dydis - 325
eurai, keičiasi ir pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
nuostatas apskaičiuojamų mokėtinų privalomojo sveikatos draudimo (toliau - PSD) mėnesinių ir metinių įmokų sumos ūkininkams, savarankiškai
besidraudžiantiems gyventojams ir tiems, kurie vykdo individualią veiklą
pagal verslo liudijimą.

Nuo liepos 1d. nebeprivaloma skelbti
kainų dviem valiutomis
Nuo liepos 1-osios prekybininkai gali kainas skelbti vien eurais arba,
savo noru, ir toliau dviem valiutomis, perskaičiuodami oficialiu kursu (1
euras=3,45280 lito).
Finansų ministerija primena, kad kainas litais ir eurais pagal Euro įvedimo
Lietuvos Respublikoje įstatymą buvo privalu skelbti nuo 2014 m. rugpjūčio
22 d. iki 2015 m. birželio 30 d. - kiek daugiau nei 10 mėnesių.
Kainos dviem valiutomis buvo rodomos tam, kad gyventojai greičiau
priprastų prie euro ir įsimintų oficialų keitimo kursą. Be to, tai buvo viena
iš priemonių, padėjusių apsaugoti vartotojus nuo galimo piktnaudžiavimo,
perskaičiuojant kainas.

Ką reikia žinoti dar turintiems litų
Nuo liepos 1 d. iki šių metų pabaigos 83 vietose visų šalies apskričių
centruose ir kai kuriuose kituose miestuose komercinių bankų padaliniai
toliau nemokamai keis grynuosius litus į eurus, bet tik banknotus. Lietuvos
banko kasos Vilniuje ir Kaune ir toliau nemokamai į eurus keis grynųjų litų
banknotus bei monetas, tai bus daroma neribotą laiką.
2015 m. birželio 30 d. apyvartoje buvo Lietuvos banko išleistų 1,82 mlrd.
Eur (91,1 proc. visų grynųjų pinigų pagal vertę) ir dar negrįžusių į Lietuvos
banką 0,61 mlrd. Lt (8,9 proc. grynųjų). Iki šiol nepakeista Lietuvos banko
į apyvartą išleistų 12,1 mln. vienetų įvairių nominalų litų banknotų ir 864,9
mln. vienetų litų monetų ir centų. 71 proc. negrįžusių litų monetų ir centų
monetų sudaro 1, 2 ir 5 ct monetos.

Priimtos miškininkams ir miško
savininkams svarbios Miškų įstatymo
pataisos
Praėjusią savaitę Seime priimtos miškininkams ir miško
savininkams svarbios Miškų
įstatymo pataisos.
Bene svarbiausia naujiena
miško šeimininkams – tam tikrų draustinių, rekreaciniuose
ir kituose antros miškų grupės
miškuose bus leidžiami pagrindiniai atrankiniai kirtimai
nelaukiant medyno gamtinės brandos. Kultūriniuose rezervatuose numatyta
leisti vykdyti būtinus specialiuosius kraštovaizdžio formavimo ir kitus
kirtimus, genetiniuose draustiniuose esantys miškai priskiriami apsauginių
miškų grupei atsižvelgiant į tai, kad juose būtina intensyvesnė ūkinė veikla
nei kituose draustiniuose.
Taip pat pagreitinamos miškų priskyrimo miškų grupėms procedūros.

Vyriausybė pritarė privalomo
priešmokyklinio ugdymo įvedimui
Vyriausybė patvirtino švietimo
įstatymo pataisas, kuriomis nuo
2016 m. rugsėjo
1 d. įvedamas
privalomas priešmokyklinis ugdymas. Pataisos toliau bus teikiamos
tvirtinti Seimui.
Atsižvelgdama
į tai, kad 22 savivaldybės nesugebės pasiruošti privalomam priešmokykliniam ugdymui ir
įrengti daugiau kaip 110 naujų priešmokyklinio ugdymo grupių iki 2015
metų rugsėjo mėnesio, Švietimo ir mokslo ministerija pasiūlė privalomo
priešmokyklinio ugdymo įteisinimą nukelti į kitų mokslo metų pradžią.
Planuojama, kad nuo 2016 metų rugsėjo priešmokyklinis ugdymas būtų
privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6
m. Šiuo metu priešmokyklines grupes jau lanko daugiau kaip 95 procentų
šešiamečių.
Šaltinis Delfi.lt

MIESTO AIKŠTĖJE – VANDENS KRANELIS
Nuo šios savaitės Tauragėje, Pilies aikštėje, kur vyksta įvairūs
renginiai tauragiškiai ir miesto svečiai galės atsigaivinti geriamuoju
vandeniu. Tauragės rajono savivaldybės kontroliuojama bendrovė
„Tauragės vandenys“ tam įrengė vandens kranelį. Pastarasis, neįskaičiavus darbo, atsiėjo 350 eurų.
Švenčių metu žadama pasirūpinti vienkartinėmis stiklinėmis, o
eilinę dieną norintys atsigaivinti, tara vandeniui turi pasirūpinti patys.
Manoma, kad per sezoną – nuo gegužės iki spalio gyventojai iš
kranelio aikštėje sunaudos tik apie 10 kub. m vandens.
Pilies aikštėje šiltuoju metų laiku veikia lauko kavinė.

JURBARKAS

JAUNIMO PARKAS – NAUJŲ GALIMYBIŲ ERDVĖ
Netrukus miesto gyventojams bus atvertas Jaunimo parkas Naujamiestyje.
Pasisekė, kad šio parko projektą rengė žymus architektas, docentas, Vilniaus
Gedimino technikos universiteto Architektūros katedros dėstytojas Arnoldas
Gabrėnas. Jurbarkiečius jau keletą metų džiugina jo suprojektuota Jurbarko
naujoji biblioteka.
Idėja suprojektuoti parkelį gimė ištyrus bendrą Jurbarko situaciją. Greta
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos yra dvaro parkas, greta
Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos – Imsrės upės viešoji erdvė, o Naujamiesčio mokykla tokios galimybės neturėjo. Praeityje buvę architektai
jau vienaip ar kitaip mėgino panaudoti šią puikią erdvę, atsiradusią tarp S.
Daukanto gatvės ir privačių valdų. Situacija pasirodė palanki ir tuo, kad visiškai greta yra Jurbarko Naujamiestis,
kurio vidaus erdvės dar tik tvarkomos. Jaunimo šioje vietoje yra tikrai daug, o jiems kokybiškai leisti laiką nėra kur.
Naujamiesčio mokyklos mokiniams atsiranda puiki galimybė greta turėti šiuolaikiškai įrengtą parką.

ŠILALĖ

ŠIEMET MINĖSIME DURBĖS MŪŠIO 755 METINES
Šių metų liepos 13 dieną sukanka 755 metai, kada žemaičiai, greičiausiai
vadovaujami Karšuvos kunigaikščio Almino, pasiekė pergalę Durbės mūšyje.
2014 m. gruodžio 18 d. Seimo nario Valentino Bukausko teikimu, Seimas
plenariniame posėdyje priėmė Atmintinų dienų įstatymo pataisą (projektas
Nr. XIIP-2243), kuria nutarta papildyti Atmintinų dienų sąrašą, įtraukiant ir
Durbės mūšio pergalės dieną. Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte,
pasiūlymas buvo pateiktas, atsižvelgiant į Durbės mūšio svarbą Žemaitijos, Lietuvos, Rytų Pabaltijo ir iš dalies Europos istorijai ir siekiant, kad būtų išsaugota
seniausio europinio Lietuvos istorinio-etnokultūrinio regiono Žemaitijos ir Lietuvos istorinė atmintis. Pagaliau, po
755 metų, šis svarbi mūsų Tautai diena susilaukė tinkamo įvertinimo.

ŠILUTĖS R.

KINTŲ MUZIKOS FESTIVALIS KETVIRTĄ KARTĄ
SUBURS MUZIKOS GURMANUS
Tarptautinio dėmesio sulaukęs Kintų muzikos festivalis jau ketvirtąjį kartą sugrįš į pamarį. Šių metų festivalio dėmesio centre – žymaus, 80-metį švenčiančio estų kompozitoriaus Arvo Pärt muzika. Vilniaus miesto rotušėje vykusi
spaudos konferencija buvo pradėta būtent šio kūrėjo muzika, kurią atliko Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO.
Liepos 1-17 d. vyksiantis Kintų muzikos festivalis žada išskirtinę programą.
Pasidalinti mintimis apie festivalį atvyko Kintų muzikos festivalio įkūrėja ir direktorė Audra Juodeškienė, kompozitorius NI&Co dirigentas ir vadovas bei Kintų Muzikos Festivalio meno vadovas Gediminas Gelgotas; Šilutės rajono
savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Vilniaus savivaldybės choro „Jauna muzika“ vadovas Vaclovas Augustinas.
Festivalio įkūrėja ir direktorė A. Juodeškienė džiaugėsi, kad renginys, gimęs iš asmeninės iniciatyvos per keturis
metus tapo tarptautiniu bei pripažinimą pelniusiu festivaliu: „2014 m. Šilutės savivaldybė pripažino festivalį strateginiu reprezentaciniu renginiu. Taip pat šiais metais tapome EFA (Europos Festivalių Asociacijos) pilotinio projekto
EFFE („Europa Festivaliams Festivaliai Europai“) nariu, kaip renginys, atitinkantis aukštus muzikinius kriterijus.

ŠAKIAI

MIESTO VARPAI PRIMENA ŠAKIŲ ISTORIJĄ
Penktadienį šventiškai paskelbtos oficialios pirmojo Šakių miesto skvero
rekonstrukcijos etapo pabaigtuvės. Gausus būrys šakiečių vedini smalsumo
atėjo į degintu granitu ir zanavykiška simbolika puoštą aikštę, kurios centre- 24
darniai sukabinti kariliono varpai ir trykštantis fontanas. Visu gražumu varpais
suskambo „Ave Marija“, po to aikštę ir fontaną su varpais pašventino Lukšių
parapijos klebonas V.J. Insoda ir Šakių evangelikų liuteronų parapijos klebonas
V. Kelertas.
Pasak renginyje kalbėjusio rajono mero Juozo Bertašiaus, galbūt kažkam keista, kad visas miesto skveras nerekonstruotas iš karto. Pavyzdžiai rajone rodo, kad galima pagražinti miestą ir etapais, atsiradus papildomų lėšų. Mero padėkos
raštai buvo įteikti skvero projekto autoriams – IĮ „Atkulos projektai“, mažajai bendrijai „Virmalda“, atlikusiai darbus.

RASEINIŲ R.

KREPŠINIO ATIDARYMO ŠVENTĖ AKSTINUOSE
Saulėtą penktadienio popietę Akstinų ir aplinkinių kaimų gyventojai, maži
ir dideli, skubėjo į Krepšinio aikštelės atidarymo šventę. Mums, jaunimui ir
vyresniesiems, sportuojantiems, šios aikštelės labai reikėjo.
Į šventę atvyko LR Seimo narys D. Ulickas, Raseinių rajono savivaldybės
mero pavaduotoja G. Rašimienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas J.
Kurlavičius, Savivaldybės tarybos narė G. Kveselienė, Pagojukų seniūnijos
seniūnas A. Valantinas.
Į susirinkusiuosius kreipėsi Akstinų kaimo bendruomenės pirmininkė Z.
Baltrušaitienė, kuri akcentavo krepšinio aikštelės svarbą kaimo gyventojų užimtumui, priminė aikštelės kūrimo eigą,
padėkojo Raseinių savivaldybės administracijai, jos buvusiam pavaduotojui A.Braukliui, Pagojukų seniūnijos seniūnui
A. Valantinui, komunalinio ūkio vadovui B. Mauragui ir kt., talkinusiems rengiant aikštelę.
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KAUNAS

VALSTYBĖS DIENOS RENGINIŲ PROGRAMA
KAUNE
Kaune vyksiantys Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos renginiai praturtins miesto kultūrinį gyvenimą. Pateikiame
renginių programą.
Liepos 2 d., ketvirtadienis. 21.30 val. Juozo Grušo – HERKUS
MANTAS Kauno pilyje. Liepos 5 d., sekmadienis. 20 val. XIV-asis
tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje 2015“. Liepos 6 d.,
pirmadienis
10 val. Šv. Mišios šv. Mykolo arkangelo (Įgulos) bažnyčioje. 12 val.
Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, Valstybės dienos
minėjimas, Karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 12 val. Projektas „Misija Lietuva“: Lietuvos istorinių vėliavų
pakėlimas ir Tautiškos giesmės giedojimas Kauno pilies vidiniame kieme ir S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome
prie memorialo. 16 val. Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos nuleidimo ceremonija. 20 val. XIV-asis tarptautinis
festivalis „Operetė Kauno pilyje 2015“. 21 val. Tautiškos giesmės giedojimas Kauno pilyje.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE - NET DU KRUIZINIAI LAIVAI
Paskutinę šio mėnesio dieną (birželio 30 d.) Klaipėdoje lankėsi
net du kruiziniai laivai – kruizinei linijai „Oceania Cruises“ priklausantis 239,30 m ilgio laivas „Marina“ bei „Princess Cruises“
linijoms priklausantis 181 m ilgio laivas „Ocean Princess“.
Antrą kartą šį sezoną Klaipėdoje besisvečiuojantis kruizinis
laineris „Marina“ į Klaipėdą atplukdė 1223 turistus bei 771 įgulos
narį. Kruizą po Baltijos jūros šalis pasirinko turistai iš 42 šalių,
iš kurių didžioji dauguma – turistai iš JAV, Didžiosios Britanijos,
Honkongo, Australijos, Kanados ir kitų šalių. Kruizinis laivas
švartuojamas prie Centrinio Klaipėdos terminalo krantinės.
660 turistų į Klaipėdos uostą atvyko kruiziniu laivu „Ocean
Princess“. Didžioji dauguma taip pat turistai iš JAV, Didžiosios
Britanijos, Kanados, Australijos, Meksikos bei Italijos. Laivas švartuojamas prie kruizinių laivų krantinės.

ŠIAULIŲ R.

BAŽNYČIOS BENDRUOMENĖ KVIEČIA ŠEIMAS
Į VASAROS STOVYKLĄ
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenė
kviečia šeimas į Šeimų vasaros stovyklą, kuri vyks rugpjūčio 9 – 15 dienomis vyks Angelų svetainės sodyboje
(netoli Kryžių kalno).
Stovykloje vyks įdomios lektorių paskaitos, susitikimai su žymiais žmonėmis, bus galimybė bendrauti
tarpusavyje, vyks kūrybiniai – meniniai užsiėmimai, bus
organizuojami žaidimai ir sportinės veiklos. Vaikams ir
jaunimui organizatoriai planuoja atskiras programas.
Stovyklaujančios šeimos gyvens savo palapinėse, maitinimu žada pasirūpinti organizatoriai (gali būti mokama
paslauga). Angelų svetainės teritorijoje yra tvenkinys, didelė pieva, žaidimų aikštelė.
Registruotis galima el. paštu: liuda.varneliene@gmail.comarba telefonu: 868242882.

PALANGA

PALANGOS BIRUTĖS PARKE NEBYLIAI
ATGIMSTA GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ ŠEIMOS ISTORIJA
Palangos Birutės parkas nuo ketvirtadienio, liepos 2 d., lankytojus stebins
nebyliai kurorto istoriją piešiančiais personažais – jau dešimtą sezoną vienoje
iš gražiausių kurorto vietų pristatomas projektas „Birutės parko atspindžiai“.
Kiekvieną liepos bei rugpjūčio ketvirtadienį nuo 18 val. iki 19.30 val. parke
netikėtai bus galima sutikti laisvalaikį leidžiančius grafus Tiškevičius, jų
šeimos narius bei svečius. Personažus, kuriuos įkūnys profesionalūs aktoriai,
parko lankytojai išvys didžiajame bei mažajame parteriuose, rožyne, besiirstančius didžiajame tvenkinyje, kitose parko vietose, vaikštančius, žaidžiančius
kroketą ar besivažinėjančius karieta. Netikėtai rūmų šeimininkus gali sutikti
ir po Birutės parke esantį Gintaro muziejų vaikštantys lankytojai.

TELŠIŲ R.

ŽINIŲ RADIJO PROJEKTO „TAI MES!“
FILMAVIMO KOMANDA APLANKĖ LUOKĖS
KAIMO BENDRUOMENĘ
Luokės kaimo bendruomenė tapo Žinių radijo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamo bendruomenių konkurso
„Tai mes!“ dalyve. Organizatorių dėmesį Telšių rajone patraukė 2003
metais įkurta Luokės kaimo bendruomenė, kuri puoselėja etnografines
tradicijas, išlaiko senelių, prosenelių tradicijas bei papročius.
Pasak Luokės kaimo bendruomenės pirmininkės Marytės Beleckienės, Luokės miestelyje veikia Amatų kiemelis, kuriame įrengta duonos ir bandelių kepyklėlė bei patalpos, pritaikytos edukacinei veiklai
plėtoti. Luokės bendruomenė vykdo etnoprogramą „Raganų kerai“ — ant Šatrijos kalno verdama žemaitiška
kiunke, Luokės folklorinis ansamblis „Šatrija“ (vadovė Vilija Benešienė) atlieka savo koncertinę programą su
mūsų krašto tradicijomis ir žaidimais.
Žinių radijo laidos filmavimo metu Luokės kaimo bendruomenės nariams teko išbandymas ne tik atskleisti savo
bendruomenės privalumus, pagrįsti, kodėl „ir kaime gyventi galima“, bet ir pagrįsti, kuo gi skiriasi bendruomenė
nuo eilinio žmonių susibūrimo.
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PASAULYJE

Europos Parlamentas naikina
roamingo mokesčius: stipriai pigs
tarptautiniai pokalbiai
Latvijos pirmininkavimo
ES Tarybai paskutinę dieną
pasiektas susitarimas nuo 2017
m. birželio 15 d. panaikinti
roamingo mokesčius ir atverti
prieigą prie interneto visiems
operatoriams. Europarlamentaro Antano Guogos nuomone,
šis sprendimas užtikrins galimybę Lietuvos piliečiams skambinti, siųsti
žinutes, naudotis internetu iš bet kurios ES šalies į Lietuvą tais pačiais
tarifais, kaip ir Lietuvoje. Sprendimas ypatingai svarbus ir apps‘ų kūrėjams
bei kitiems skaitmeninėje rinkoje dirbantiems verslams.
EP narys A. Guoga kartu su ALDE frakcija EP nuo pat kadencijos pradžios vykdė kampaniją „Ne - roamingo mokesčiui“. Jos tikslas – panaikinti
roamingo mokesčius ir užtikrinti interneto neutralumą.

Istorinis žingsnis: JAV ir Kuba
atkuria diplomatinius ryšius
JAV prezidentas Barackas Obama trečiadienį paskelbė apie diplomatinių ryšių su Kuba atkūrimą ir pavadino tai „istoriniu žingsniu“, po kurio
turi sekti kelis dešimtmečius galiojusio JAV embargo Kubai atšaukimas.
„Vėliau vasarą, (valstybės) sekretorius Johnas Kerry vyks į Havaną
oficialiai vėl iškelti Amerikos vėliavą virš mūsų ambasados“, – sakė
B.Obama. Kubos prezidentas Raulis Castro tą pačią dieną Havanoje
patvirtino, kad Vašingtonas ir Havana atidarys ambasadas liepos 20
dieną, pranešė Kubos televizija.
Pasak jos, R.Castro išsiuntė JAV prezidentui B.Obamai laišką, kuriame
rašoma, kad „Kuba nusprendė atkurti diplomatinius ryšius su Jungtinėmis Valstijomis ir atidaryti nuolatines misijas abiejose mūsų šalyse
2015 metų liepos 20 dieną“.

Viduržemio jūros regiono krizė:
fiksuojamas didžiausias pabėgėlių ir
migrantų skaičius
Didžioji dalis iš 137 000 žmonių, per pirmuosius 2015 m.
mėnesius per Viduržemio jūrą
patekusių į Europą, bėgo nuo
karo, konfliktų ar persekiojimo,
todėl Viduržemio jūros regiono
krizė pirmiausia yra pabėgėlių
krizė.
Trečdalis į Italiją ar Graikiją
jūra pabėgusių vyrų, moterų ir vaikų yra iš Sirijos, kurios piliečiams
beveik visame pasaulyje suteikiamas pabėgėlio statusas arba kita apsauga. Antroji ir trečioji šalys pagal pabėgėlių skaičių yra Afganistanas
ir Eritrėja, kurių piliečiams taip pat dažniausiai suteikiamas pabėgėlio
statusas.

Išpuolis Tunise: teroristas veikė ne
vienas
Tuniso pareigūnų teigimu, netoli Suso miesto 38 žmones nušovęs
nusikaltėlis veikė ne vienas, praneša BBC.
Vidaus reikalų ministerijos teigimu, teroristas Seifeddine Rezgui turėjo pagalbininkų, kurie padėjo įvykdyti išpuolį. Atsakomybę prisiėmė
„Islamo valstybė“. Po šios nelaimės turistų traukos centruose dislokuota
kariuomenės rezervistų, o apie 80 mečečių, tariamai propaguojančių
smurtą, bus uždarytos per šią savaitę.

JAV pripažino teisėtomis
homoseksualų santuokas visose
valstijose
JAV Aukščiausiasis Teismas
penktadienį pripažino, kad
homoseksualų santuokos yra
teisėtos visose JAV valstijose;
šis svarbus sprendimas yra
vienas iš labiausiai lauktų per
kelis dešimtmečius. Teismas
pareiškė, kad JAV konstitucija reikalauja, jog visose
valstijose būtų rengiamos ir
pripažįstamos tos pačios lyties asmenų santuokos.
Vėliavas iškėlę homoseksualai prie teismo rūmų džiugiai sutiko šį
istorinį sprendimą. JAV prezidentas Barackas Obama pagyrė Aukščiausiojo Teismo sprendimą, įteisinantį homoseksualų santuokas, kaip dar
vieną Baltųjų rūmų pergalę.
Šaltinis Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Gardūs užkandžiai svečiams
20 kąsnelių:
1 šaukštas alyvuogių aliejaus, 1
šaukštas šviežiai spaustų citrinos
sulčių, 1 šaukštas grūdėtųjų garstyčių,
150 g smulkiai sukapotos rūkytos
lašišos, 3 šaukštai smulkiai sukapoto
raudonojo svogūno, 1 šaukštas mažų
kaparėlių, 2-3 arbatiniai šaukšteliai
smulkintų krapų. Šiek tiek šviežiai
maltų juodųjų pipirų, 20 griežinėlių agurkų.
Alyvuogių aliejų, citrinos sultis, garstyčias suplakite šluotele iki vienalytės
konsistencijos. Tuomet įmaišykite lašišą, svogūnus bei kaparėlius. Suberkite smukintus krapus (truputį jų pasilikite papuošimui), pridėkite pipirų.
Masės uždėkite ant agurkų griežinėlių, puoškite krapais ir tiekite.

NAUDINGA ŽINOTI

Įspėjimai dėl dėlių: kada reikėtų
pasisaugoti?
Ežerų pakrantėse jau
knibžda dėlių. Nors dauguma žino, kad dėlės
yra naudingos ir gydo,
tačiau tikrai ne visos jų
rūšys. Todėl specialistai
perspėja būti atsargiems
ir pataria, ko su savimi
turėti gamtoje, kad dėlių įsisiurbimas nebūtų
baisus.
Gali ir pakenkti
Gydymu dėlėmis užsiimanti Aura Gorbikienė teigė, kad gydymui naudojamos tik medicininės dėlės, kurios yra retos ir įrašytos į Raudonąją knygą.
Jos yra auginamos specialiai, o kitos dėlės gali ir pakenkti.
„Tos dėlės, kurios kabinasi į žmogų, vadinamos kumeldėlėmis. Kumeldėlės
gali būti kažkiek pavojingos žmogui, tačiau nemanau, kad jos prisikabins
taip greitai. Nereikėtų vandenyje ilgai stovėti vienoje vietoje. Joms įsikabinus reikėtų su savimi turėti druskos ir jeigu ja pabarstysite įsikabinusią dėlę,
ji tuoj pat atsikabins. Jeigu važiuojate į vandens telkinius, kur pilna dėlių,
žiupsnelis druskos yra kaip apsisaugojimo priemonė“, - sakė A. Gorbikienė.
Anot specialistės, įsisiurbus dėlei nereikia panikuoti: „Jeigu įsisiurbė
medicininė dėlė, kuri gydo, ji tikrai jūsų neužkrės, o jeigu kumeldėlė, kuri
ėda dvėselieną, geriau žaizdą užpilti spiritu ar degtine, jodu ar peroksidu
ir dezinfekuoti.“
Pašnekovės teigimu, medicininės dėlės yra labai naudingos žmogui: „Jos
suleidžia apie 100 biologiškai aktyvių medžiagų. Jos savo seilėse turi įvairių
medžiagų, kurios teigiamai veikia žmogaus organizmą: naikina trombus,
didina kraujagyslių elastingumą, tirpina seną kalogeną ir padeda atsistatyti
naujam. Tai yra svarbu kraujotakai, šalina toksinus.“
Dėlių augintoja teigia, kad žmogus galėtų sau pakenkti paprastam vandens
telkinyje prisirankiojęs dėlių ir bandydamas jomis gydytis.

GROŽIS

METUSI VALDIŠKĄ DARBĄ, PRADĖJO AUGINTI
MĖTAS
Vaistažolių ir prieskoninių augalų auginimas ir rinkimas visada
buvo neatsiejama kaimo žmonių
gyvenimo dalis. Kad tai gali būti
puiki verslo idėja, imta kalbėti prieš
keletą metų.
Mokslininkai ir politikai ragino auginti ir rinkti kvapiąsias žoleles, nes
daugiau kaip šešiasdešimt procentų
Lietuvos rinkos užima atvežtinės
vaistažolės. Tačiau daugelis su entuziazmu į vaistažolių ir prieskonių
auginimo verslą nėrusių lietuvių
ilgainiui nuleido rankas – kruopščiai
surinktų ir išdžiovintų vaistingųjų
augalų supirkimo kainos juokingai
mažos. Vis dėlto žolininkai pripažįsta, kad tai galėtų būti puikus
bendruomenių verslas. Vienintelis
šiuo metu Panevėžio rajone oficialiai
registruotas vaistažolių ir prieskoninių augalų ūkis – Paliūniškyje
gyvenančios Milnoros Pšibušauskienės ir jos vyro Lino. Prieš keletą
metų į prosenelio statytus namus su
šeima persikėlusi gyventi M. Pšibišauskienė, metusi valdišką darbą,
ėmėsi auginti čiobrelius ir medetkas,
tačiau jų supirkimo kaina neatsvėrė
viso triūso.
Tada moteris prisiminė Prancūzijos, kur buvo išvykusi pagal
mainų programą studijuodama
Lietuvos žemės ūkio akademijoje
agronomiją, Liono botanikos sode
matytas įvairiausių rūšių mėtas.
Šie augalai ir tapo jos šeimos įkurto aromatinių žolynų ekologinio
ūkio vizitine kortele. Dabar šeimos
ūkyje Milnora ir jos vyras Linas
augina bene dešimties rūšių mėtas
– šokoladines, šveicariškas, garbanotąsias, bergamotines, marokines,
miškines, bananines, ananasines,
obuolines, odekolonines bei įvairius
prieskoninius augalus – raudonėlus,
mairūnus, bazilikus, pelėtrūnus,
dašius, čiobrelius, juozažoles. Anot
M. Pšibišauskienės, jeigu reikėtų

viską pradėti nuo pradžių, ji viską
dar gerai pergalvotų. „Vaistažolių
auginimas nėra sudėtingesnis verslas
nei bet kuris kitas, reikia ir žinių, ir
investicijų, ir sėkmės, bet jeigu viską
reikėtų pradėti iš naujo, dar gerai
pagalvočiau“. Per penkerius metus
verslas pasistūmėjo į priekį – šeima
augina tas vaistažoles ir prieskoninius augalus, kurie veši lietuviškoje
žemėje, įrengė prieskonių gamybos
liniją, įsigijo keletą žemės ūkio padargų. Tačiau ūkininkė pripažino:
reikėtų gerokai didesnių investicijų, kad būtų galima kalbėti apie
perspektyvas. Pagrindinė problema
yra surasti savo rinką. Vaistažolių
perdirbėjai išskėstomis rankomis
laukia lietuviškos produkcijos, bet
supirkimo kainos tokios mažos,
kad visiškai neapsimoka net auginti
vaistingųjų augalų. Už kilogramą
sudžiovintų vaistažolių perdirbėjai
moka tik apie dešimt litų, priklausomai nuo jų rūšies. „Vaistažolių
ir prieskonių auginimas remiasi
praktiškai tik rankų darbu. Kai įdedi
tiek triūso, negali tiesiog atiduoti
už dyką. Todėl daugelis vaistažolių
augintojų nuleido rankas“, – teigė
M. Pšibišauskienė. Visą užaugintą
produkciją ji stengiasi realizuoti per

įvairias muges, internetu ar sveiko
maisto parduotuvėlėse. Tačiau lietuviai vis dar įtariai žvelgia į bananais
ar šokoladu kvepiančias mėtas ar
vietinius prieskonius. Anot moters,
reikia nemažai laiko įtikinti žmones,
kad tai anaiptol ne sintetiniais kvapais apipurkštos, o visiškai natūralios, ekologiškai augintos arbatžolės.
Naujamiesčio seniūnijoje gyvenanti Audronė Kabelienė, savo
ekologiniame ūkyje daug metų auginusi medetkas ir ramunėles, šiemet
vaistažolių nebesodino. Į ligos patalą
atgulus vyrui ir nebetekus didžiausio
darbininko, nebeliko ir vaistažolių
ūkio. Samdyti žmogų, anot ūkininkės, kai surenkamų vaistažolių
kiekiai nedideli, o supirkimo kainos
itin mažos – neapsimoka. – savo
pastebėjimais dalijosi A. Kabelienė.
Tačiau, anot ūkininkės, vaistažolių
auginimas galėtų būti puikus verslas
bendruomenėms: rankų netrūksta, be
to, bendruomenės gali gauti paramą
įsigyti vaistažolių džiovyklą ar kitus
reikalingus įrenginius. Svarbiausia –
mėgti savo darbą. O norinčiųjų gerti
skanią, tikrai lietuvišką ir ekologišką
arbatą niekada netrūks.
Parengta pagal Linos Dranseikaitės
str., „Sekundė“

MITYBA

SVORIO METIMO KLAIDOS, KURIAS DARO VISI

Dilgėlės – plaukų grožiui ir sveikatai
Gražūs ir išpuoselėti plaukai – tai kiekvienos moters pasididžiavimas. Kad jie
būtų kuo gražesni, neretai išleidžiame
daugybę pinigų visokioms „stebuklingoms“ kaukėms ir šampūnams – visa
tai aktualiau žiemą, tačiau dabar, kai
dilgėlės želia tiesiog po kojomis, nepasinaudoti tokia proga tiesiog negalima.
Plaukų augimui
Išspauskite šviežių dilgėlių sultis,
įtrinkite į galvos odą; šiltai apvyniokite
ir palaukite 1 valandą, išplaukite su
vandeniu.
Saujelę susmulkintų šviežių arba džiovintų dilgėlių užpilkite 0,5 l verdančio vandens, palaikykite 7–10 valandų, nukoškite ir skalaukite švarius
plaukus (arba įtrinkite į šaknis).
Galite pasidaryti dilgėlių antpilo žiemai – tai gana veiksminga priemonė. 3 valgomuosius šaukštus susmulkintų šviežių arba džiovintų dilgėlių
užpilkite 100 ml degtinės, palaikykite keletą dienų ir nukoškite. Skystį
galite įtrinti į galvos odą arba atskiesti 1 arbatinį šauktelį 1 litru vandens
ir skalauti plaukus.
Saujelę šviežių susmulkintų dilgėlių užpilkite 2 stiklinėmis verdančio
vandens ir pusvalandį palaikykite karšto vandens vonelėje. Atvėsinkite ir
sumaišykite su 3 valgomaisiais šaukštais obuolių acto. Naudokite plaukų
skalavimui.
Nuo pleiskanų
Galvos oda nuo neatmenamų laikų gydoma dilgėlių aliejumi – jis ne tik
stiprina plaukus ir suteikia jiems sveikatos, tačiau taip pat apsaugo nuo
plonėjimo ir žilimo. Pasidarykite šios priemonės namuose: šviežias dilgėles
susmulkinkite elektriniu smulkintuvu arba sumalkite mėsmale, sumaišykite
su trupučiu alyvuogių aliejaus ir žiupsneliu druskos, palikite pastovėti 24
valandas. Tada nukoškite ir ištepkite galvą. Užsidėkite šiltą kepuraitę ir
palaukite 30–40 minučių. Išplaukite su šampūnu.
Šaltinis: Delfi.lt

Visi svorį metantys žmonės neišvengiamai daro klaidas ir dažniausiai to net nesuvokia. Štai dešimt
populiariausių.
1. Vartojama labai daug baltymų. Baltymai yra svarbu, tačiau
jeigu jų per daug, perteklius kaupiamas riebalų forma. Be to, daug baltymų turintys kokteiliai ir batonėliai
yra saldūs ir riebūs. „Tai dažna visų
Vakarų šalių, ne tik Lietuvos, bėda.
Mes vartojame per daug gyvūninės
kilmės baltymų, kurie, net ir liesi,
visada turi riebalų.
2. Valgoma per mažai daržovių.
Apmaudu, tačiau dauguma mūsų per
dieną nesuvartoja rekomenduojamos
pustrečios stiklinės daržovių. Kad
nereiktų dėl to sukti galvos, įtraukite
daržoves į kiekvieno patiekalo sudėtį: tai gali būti pjaustytas pomidoras
ant pusryčių skrudintos duonos ar
špinatai ant sumuštinio su kalakutiena. Jeigu sunku suskaičiuoti rekomenduojamas daržovių porcijas,
galimi keli variantai. Arba valgyti
tikrai daug – kelis šimtus gramų
daržovių prie vakarienės ir pietų
arba įtraukti daržoves į kiekvieną
valgymą.
3. Pusryčiams išgeriama vien
didelė stiklinė sulčių. Dauguma
sulčių kelia cukraus kiekį kraujyje, tad mūsų organizmas gamina
daugiau insulino. Vėliau aplankys
alkis ir persivalgysite. Per pusryčius
patariama valgyti daug ląstelienos

turinčius produktus, pavyzdžiui,
košes ir pilno grūdo duoną. Kalbant
apie dabar labai madingus žaliuosius
kokteilius, V. Kurpienė jų nerekomenduoja sveikiems visavalgiams,
o ypač – norintiems numesti svorį
ar turintiems antsvorio. Aišku, gali
būti įvairių specifinių situacijų, kai
tie žali kokteiliai gali būti naudingi,
kada žmogus negali valgyti, o reikia
suvartoti didelio tankio maistą,
kurio nereikėtų kramtyti“, - sako
mitybos specialistė.
4. Svorio metimo greičio pervertinimas. Dauguma per pirmąsias
dvi dietos savaites numeta daug
svorio. Tačiau vėliau kilogramai
taip greitai nebyra ir galite prarasti
ūpą. Po pirmųjų 2-3 savaičių svorio
metimas sulėtėja, bet tai yra natūralus procesas. Reikia toliau laikytis
plano, kol bus visiškai pasiekiamas
tikslas.
5. Nepakankamai miegama.
Apetito ir alkio hormonus stipriai
veikia tai, kiek jūs miegate. Pataupysite miego sąskaita ir labai tikėtina,
kad greitai valgysite viską iš eilės.
6. Po treniruotės leidžiama sau
prisikimšti. Naujausio tyrimo duomenimis, žmonės, kuriems buvo
pasakyta, kad ėjimas atliks mankštos
funkciją, vėliau suvalgė dvigubai
daugiau už tuos tyrimo dalyvius,
kurie buvo informuoti, kad einama
pasivaikščioti pramogai. Sportas turi
būti dėl sveikatos, ne dėl lieknėjimo,

ir į tai reiktų žiūrėti kaip į pramoginį
procesą.
7. Neįvertinamas turimas laikas.
Būna savaičių, kai sunku įterpti papildomą pusvalandį treniruotei, štai
kodėl gerai turėti atsarginį planą. O
formą palaikyti net dešimties minučių kardiotreniruotės vaizdo įrašas
„YouTube“.
9. Ignoruojami svarmenys. Jėgos
pratimai yra būtini, jeigu norite suaktyvinti savo medžiagų apykaitą.
Tik labai svarbu tuos pratimus atlikti
teisingai, o čia jau gali padėti treneris. Tad jeigu treniruojatės namuose,
rekomenduočiau bent kelis užsiėmimus padaryti kartu su treneriu, kad
jis paaiškintų principą.
10. Pasiduodama išsekimui. Populiariausias pasiteisinimas nenorint
sportuoti skamba taip: „Esu per daug
pavargęs“. Tačiau tai yra tikriausias
savęs mulkinimas. O jūs tiesiog imkite ir išeikite pasivaikščioti, ne koja
už kojos, bet truputėlį greičiau, tokiu
žingsniu, koks jums asmeniškai yra
priimtinas.
Parengė Jūratė Juršienė, Specialus
projektas „Judėk“ 2015 m.
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AUTONAUJIENOS

„ H O N D A C I V I C T Y P E R “ : S A M U R A J A U S Sukurta pirmoji holograma, kurią
galima paliesti pirštais
SUGRĮŽIMAS
Šio automobilio teko laukti net penkis metus – paskutinio
trečiosios kartos kultinio „Type R“, pagaminto naudojant
aštuntos kartos „Honda Civic“ platformą, gamyba buvo nutraukta dar 2010 metais. Markės gerbėjams teko apsišarvuoti
išties geležine kantrybe.
Didžiausias naujos kartos automobilio skirtumas tikriausiai
ne išvaizdoje, bet tame, kad pirmą kartą jame sumontuotas ne
atmosferinis, o turbobenzininis motoras. Tad jei ankstesnysis
„Type R“ galėjo pasigirti viso labo 201 AG, naujokas galios
kartelę pakėlė daugiau kaip pusantro karto – iki 310 AG ir 400
Nm. Su naujuoju 2.0 l motoru iki 100 km/val. penkių durelių
hečbekas įsibėgėja per 5,7 sekundes – žymiai greičiau nei
ankstesnysis modelis (pastarasis iki 100 km/val. įsibėgėdavo per 6,6 sekundes).

Tris matmenis vaizduojančios
interaktyvios hologramos Japonijos mokslininkų dėka tapo
realybe. Tyrėjai panaudojo itin
galingus ir greitus lazerius, kurie ore projektuojamas hologramas leidžia paliesti pirštais ir jas
pajausti, rašo Sciencealert.com.
Mokslininkai iš Tsukubos universiteto Japonijoje naudojo specialius femtosekundinius lazerius. Į pagalbą pasitelkus erdvinį šviesos moduliatorių,
veidrodį ir Galvano skenavimą, mokslininkai sugebėjo sukurti maždaug
kubinio centimetro dydžio figūrėles, kurių raiška nustačius aukščiausią
rezoliuciją siekė iki 200 tūkst. taškų per sekundę.

HIBRIDINIAMS AUTOMOBILIAMS IR
ELEKTROMOBILIAMS – LENGVATINIS PVM

Mokslininkai pirmą kartą žmogui
perpils laboratorijoje sukurto kraujo

Siūloma nustatyti lengvatinį 9 procentų PVM tarifą
naujiems hibridiniams automobiliams ir 0 procentų PVM
tarifą naujiems elektromobiliams.
Tai numatantį Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimo projektą antradienį Seimui pateikė „darbietis“ Darius Ulickas. Projektas sulaukė parlamentarų
palaikymo po pateikimo, už jį balsavo 31 Seimo narys,
1 buvo prieš, susilaikė 15 Seimo narių. Pasak Seimo
nario D. Ulicko, priėmus siūlomą projektą sumažės hibridinių automobilių ir elektromobilių kaina, ir tai taps
vienu iš veiksnių, skatinančių įsigyti ekologišką transporto priemonę - elektromobilį arba hibridinį automobilį.

Nors savanoriškai duodamo kraujo per pastaruosius kelis dešimtmečius gerokai padaugėjo, pasauliui jo
vis dar trūksta. Kadangi didesnis
donorų skaičius problemų išspręsti
nepadeda, mokslininkai sugalvojo
naują būdą, kaip užtikrinti reikiamą
kraujo kiekį – naudoti laboratorijoje
sukurtą kraują, rašo Iflscience.com.
Neseniai mokslininkai paskelbė pradedantys klinikinius bandymus. Pasak
Didžiosios Britanijos Nacionalinės sveikatos tarnybos, tyrimai bus pradėti
2017 metais. Jų metu savanoriams bus įlašinama po kelis arbatinius šaukštelius kraujo, o kita – kontrolinė grupė, gaus donorų kraują.

NAUJASIS „MERCEDES-BENZ“ GLC MODELIS – Kasdienybė mokslo akimis: kaip
ELEGANCIJA IR SPORTIŠKUMAS VIENAME
pakyla lėktuvai?
„Mercedes-Benz“ visuomenei pristatė patį naujausią GLC modelį. Tai
jo pirmtako GLK pagrindu sukurtas padidinto pravažumo automobilis,
kurio dizaine įsivyravo subtilios ir nuoseklios linijas.
Naujasis „Mercedes-Benz GLC“ automobilis tik iš pirmos pažiūros
atrodo pernelyg elegantiškai. Aptakus dizainas tik pridengia naujojo
GLC agresyviąsias linijas ir iš pirmo požiūrio yra elegantiškas. Vis
dėlto priekyje, gale ir šonuose po durelėmis esančios blizgaus metalo
automobilio dugno apdailos išduoda, kad šis automobilis yra pasirengęs
ir išvykoms bekele. Harmonija tarp grakštumo ir sportiškumo rafinuotai
išlaikoma ir automobilio salone – medžio, odos apdaila nepaliks abejingų, o išryškintos interjero detalės neleis užmiršti vairuojant galingą automobilį.

AUTOMOBILIO SISTEMA, KURI PADĖS IŠVENGTI
DUOBIŲ
„Jaguar Land Rover“ koncernas kuria automatinę automobilio sistemą,
kuri pati sugebės nustatyti duobes keliuose ir pakeis pakabos darbą taip,
kad viduje sėdintys keleiviai jų nepajustų.
Naujoji sistema, kurioje naudojama kelio dangą analizuojančių kamerų
sistema, šiuo metu montuojama į keletą „Range Rover Evoque“ modelių.
Jeigu ji pasiteisins ir veiks patikimai, jau artimiausiais metais ji gali būti
pradėta montuoti į visą gamą „Jaguar“ ir „Land Rover“ modelių.

TEMA

N A U J O V Ė , K U R I Ą P R I VA L Ė S D A R Y T I
AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAI IR PIRKĖJAI
Automobilių pirkėjai ir pardavėjai
nuo šių metų lapkričio privalės sudaryti rašytines sutartis.
Seimas antradienį priėmė atitinkamas Civilinio kodekso pataisas: už
balsavo 79 Seimo nariai, o 4 susilaikė. Sutartyje bus privalu nurodyti
duomenis apie transporto priemonės
ridą ir visus eismo ar kitus įvykius,
kuriuose per penkerius metus dalyvavo transporto priemonė. Visus
kitus privalomų nurodyti duomenų
apie transporto priemonę ir jos
trūkumus sąrašą turės patvirtinti
Vyriausybė.
„Reikia tų apynasrių, seniai jų reikėjo. Viskas čia gerai, bet svarbiausia – kad perkančiam žmogui būtų
pagalba. Jeigu „perekūpai“ ras, kaip
apeiti pataisas, o mašiną perkančiam
žmogeliui bus tik sunkiau, daugiau
biurokratijos, tai nėra gerai“, – savo
pastebėjimais apie Civilinio kodekso pataisas dalijosi vairavimo

instruktorius Artūras Pakėnas.
Jo manymu, svarbiausias dalykas
– naikinti automobilių perpardavinėtojų sugalvotą schemą, pagal kurią
galutinis mašinos pirkėjas Lietuvoje
įsigyja transporto priemonę iš vokiečio ar italo – buvusio savininko.
Taip automobilio perpardavinėtojas,
kuris galimai sutvarkė sudaužytą
automobilį ar koregavo jo kilometražą, dokumentuose nefigūruoja
ir paaiškėjus apgavystei, jis nuo
atsakomybės išsisuka.
Be to, pagal šią schemą veikiantys automobilių perpardavinėtojai
dokumentuose niekada netampa
mašinų savininkais bei išvengia
mokesčių.
A.Pakėnas neslėpė abejonių apie
tokios sistemos įgyvendinimą, kai
automobilis yra atvežamas iš užsienio – net ir sąžiningai dirbantis
perpardavėjas gali nežinoti visų
mašinos istorijos niuansų.

Jeigu lietuvis perpardavinėtojas
niekur nefigūruoja, dėl paaiškėjusių
neatitikimų „kauferyje“ vokiečio
juk niekas neieškos. „Vokietija tai
Vokietija, bet jeigu kokia Italija, iš
kur daug mašinų atvežama? – kalbėjo A.Pakėnas.
Jis teigė, kad reikėtų detaliai
svarstyti, kokius kriterijus būtų
privalu nurodyti pirkimo-pardavimo
sutartyje. Ridą – nesunku, tačiau
tiksliai įvertinti automobilio būklę
gali būti sunku. Jeigu tai turės vertinti automobilių servisai, mašinos
pardavimas pabrangs.

Daugelis sutiks, kad stebėti, kaip į dangų kyla
didžiuliai orlaiviai yra
velniškai įdomu, tačiau
ar susimąstėte, kaip visgi
šiems gigantams pavyksta
atsiplešti nuo žemės?
Lėktuvui atsiplėšti nuo
žemės padeda keliamoji
jėga, kuri pakilimo metu
viršija lėktuvo svorį. Taip
sako Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Antano Gustaičio
aviacijos instituto Aviacijos mechanikos katedros vedėjas doc. dr. Eduardas
Lasauskas.
Pasak E. Lastausko, lėktuvai pakyla, nes jų kūrėjai suteikia jiems tokią
formą, kad, judant ore, susidarytų keliamoji jėga.

3D spausdintuvai: tai beribių
galimybių sritis
Trūkstama detalė išradime, šachmatų figūrėlė ar laikrodis – tokius
daiktus šiandien savo surinktu trimačiu spausdintuvu (3D) jau gamina Kauno technologijos universiteto
(KTU) studentai, kurie norėtų, kad
ateityje tokį spausdintuvą turėtų
kiekvienas vartotojas.
Mokslas ir inovacijos žaibišku
greičiu žengia į priekį ir integruojasi
į žmogaus gyvenimą. Vienas tokių
pavyzdžių – 3D spausdintuvas, padedantis savo idėjas realizuoti vieno
mygtuko paspaudimu.

Kinas išmokė bites lipdyti kontūrinius
žemėlapius
Kinų menininkas Renas Ri nuostabiai suderina menininko talentą
ir pomėgį laikyti bites. Jo globojami vabzdžiai iš vaško sugeba nulipdyti įvairių žemynų ir valstybių
pavidalo korius.
Tam tikslui Renas Ri avilyje
patalpino pasaulio žemėlapį. O
tada provokuodavo bičių motinėlę
tame avilyje judėti tam tikromis
kryptimis ir į tam tikras avilio
vietas – kad bitės darbininkės korius lipdytų tam tikrose avilio vietose.
Šaltinis: 15min.lt, Technologijos.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Stilius. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:40 Rojus Lietuvoj.
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Juozas Paukðtelis.
11:05 Mûsø miesteliai.
13:45 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
14:40 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
15:05 Istorijos detektyvai.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
17:55 Bëdø turgus.
18:45 Delfinai ir
þvaigþdës.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
21:00 Ginto Abariaus
dainos.
23:05 Uþ borto.
00:55 Koncertas
„Broliai“. Grupë
„Skylë“."
02:30 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
03:20 Klausimëlis.lt. (k.)
03:35 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
04:00 Ginto Abariaus
dainos. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Teatras. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
(k.)
10:15 Kelias.
10:30 Pasimatuok
profesijà. (k.)
11:15 Geofaktorius.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mes – pasaulis.
Filmas-koncertas
„Pamestas vaikas“. 4
d."
14:45 Lietuviø
dokumentika.
15:30 Maestro Gintaro
Rinkevièiaus 55-eriø
metø sukakties
koncertas.
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:00 Þinios.
18:15 Muzika gyvai.
20:00 Remigijus
Baltruðaitis.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.
23:45 Roninas.
01:45 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 Mûsø maþieji
draugai.
11:30 Mûsø maþieji
draugai.
12:00 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:30 Ðios vasaros valgiai.
13:00 Sodininkø pasaulis.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Akloji.
17:25 Akloji.
18:00 Tabatos salonas.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Nemarus kinas.
Kino debiutantas.
23:00 Natali Holovëj
istorija.
01:25 Mentalistas.
02:20 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Zoro.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
08:55 Ponas Bynas.
09:30 Katinas, kuris mëgo
vaikðèioti vienas.
09:55 KINO PUSRYÈIAI
Misija "Karvës".
11:30 PREMJERA
Keturkojai detektyvai.
13:10 Operacija
"Dramblio pergabenimas".
15:20 Vedæs ir turi vaikø.
15:55 Vedæs ir turi vaikø.
16:25 Èiauðkutë.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS Lukas
Skruzdëliukas.
20:45 Holivudo
þmogþudysèiø skyrius.
23:05 PREMJERA
Pusvalandþio reikalas.
00:40 Vyrai juodais
drabuþiais 2.
02:15 Programos pabaiga.

06:00 LR himnas.
06:05 Klausimëlis.lt. (k.)
06:20 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
07:15 Ðventadienio mintys.
07:40 Rojus Lietuvoj.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Dþiungliø bûrys skuba
á pagalbà.
09:40 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:50 Maþasis princas.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
14:40 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:05 Pinigø karta.
16:00 Þinios.
16:15 Tikri vyrai. (k.)
17:00 Keliai.
17:30 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
19:30 Pasaulio panorama.
21:00 Lietuviø tautinio
kostiumo konkursas.
Ðventinis renginys
„Iðausta tapatybë“."
22:30 Lietuviðko kino
vakaras.
00:00 Þagarës vyðniø
festivalis 2014.
01:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.

08:05 Duokim garo!
09:30 ORA ET LABORA.
10:00 Ðventadienio
mintys.
10:30 Mûsø miesteliai.
11:30 Þinios.
11:45 Lietuvos regbio
septynetø rinktinës
geriausios rungtynës.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mokslo ekspresas.
13:15 Mokslo sriuba.
13:30 Piotro Èaikovskio
„Gulbiø eþeras“
graþiausiuose Lietuvos
gamtovaizdþiuose.
15:00 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
16:00 Kompozitoriaus,
choro dirigento
Liongino Abariaus
kûrybos vakaras
„Mano dainos Jums,
mylimos moterys“."
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Valdovø rûmai.
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Auksinis balsas.
21:00 LRT OPUS ORE.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Afrikos naktis
Vilniuje.

06:20 Dienos programa.
06:25 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 Mûsø maþieji
draugai.
11:30 Mûsø maþieji
draugai.
12:00 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:30 Ðios vasaros valgiai.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Bûrëja.
17:25 Nustebink mane.
18:40 Kas aprengs
nuotakà?
19:55 Nematomas
þmogus.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Dusulys.
22:50 Ðmëklos.
00:40 Atpildas.
02:25 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Zoro.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Katinas þvejys.
09:45 Kaèiukas vardu Au.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Delio safaris.
11:50 Kietas ðnipas.
13:30 Nokautas.
15:25 Vedæs ir turi vaikø.
15:55 Vedæs ir turi vaikø.
16:25 Èiauðkutë.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto.
20:30 KK2 vasara.
21:55 Karalius Artûras.
00:25 Laukinës aistros.
02:30 Greitojo reagavimo
bûrys. Ugnies audra.
04:10 Programos pabaiga.
04:15 Lietuva Tavo delne.

06:00 LR himnas.
06:05 Klausimëlis.lt.
06:20 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
06:45 Delfinai ir þvaigþdës.
08:15 Broliø Grimø
pasakos.
09:20 Maþoji ledi.
11:05 Istorijos detektyvai.
11:55 Lietuvos Valstybës
diena.
12:30 Valstybës diena.
14:30 Epochø þenklai.
16:00 Þinios.
16:10 Ginto Abariaus
dainos. (k.)
19:30 „Tautiðka giesmë
aplink pasaulá 2015“.
21:00 „Vardan tos Lietuvos
vienybë teþydi“.
21:05 Loterija „Perlas“."
21:10 Panorama.
21:32 Sportas.
21:37 Orai.
21:39 Loterija „Perlas“."
21:40 Ðventinë
audiovizualinë 3D
projekcija „Mes
stiprûs, Lietuva!“
22:00 „EXPO Milano
2015“ atidarymo
koncertas Milano
katedros aikðtëje.
00:00 Istorijos detektyvai.
(k.)
00:45 1410 m. Þinomas
neþinomas Þalgiris.
(k.)

08:05 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Respublikinë
moksleiviø dainø
ðventë.
11:00 Gustavo
enciklopedija.
11:30 Þinios.
11:45 Þolës prakalbëjimas.
12:10 Gediminas Ilgûnas.
13:10 Tramtatulis.
15:55 Prisiminkime.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga
meilë.
17:45 Vienas eilëraðtis.
18:00 Rûta þalioji.
18:30 Vincas Krëvë.
20:45 „Tautiðka giesmë
aplink pasaulá 2015“ .
21:00 „Vardan tos
Lietuvos vienybë
teþydi“.
21:05 Kai mûzos prabyla.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Lietuviø tautinio
kostiumo konkursas.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. HD (k.)
00:52 Sportas. (k.)
00:57 Orai. (k.)
01:00 Dabar pasaulyje.
01:30 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
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.
11:00 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
11:30 Ðios vasaros valgiai.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Akloji.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 Seni bambekliai.
23:10 Mentalistas.
01:00 Tikrasis seksas ir
miestas. Niujorkas.
02:00 Programos pabaiga.

03:05 Programos pabaiga.

06:50 Amerikos talentai.
07:40 Amerikos talentai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Tarptautinis galiûnø
turnyras Giant Live.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Pavojingi
susitikimai.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Mano mylimiausia
ragana.
14:30 Mano mylimiausia
ragana.
15:00 Mano mylimiausia
ragana.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Laukinis.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 Muzikinë kaukë.
Ukraina.
21:40 MANO HEROJUS
Samdomas karys.
23:40 AÐTRUS KINAS
Praeities ðeðëliai.
00:10 Gyvi numirëliai.
01:05 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Nuo amato iki
verslo.
10:00 Ið peties.
11:00 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
12:00 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
13:00 Dþeimio ir Dþimio
maisto kovos klubas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
16:15 Herojus.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 Karo þirgas.
22:05 TV3 þinios.
22:30 TV3 sportas.
22:33 TV3 orai.
22:35 6 kadrai.
23:05 Rokis Balboa.
01:10 Kriðtolinës
kaukolës.
02:40 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
03:30 Programos pabaiga.

05:00 „Mirusiøjø
poþemis“.
06:30 „Genijai ið
prigimties“.
07:00 Miestai ir þmonës.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui.
13:20 „Genijai ið
prigimties“.
14:00 „Ðokiø kovos“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Merfio dësnis“.
23:50 „Mirusiøjø
poþemis“.
01:45 „Ðokiø kovos“.
03:20 „Merfio dësnis“.

06:45 Teleparduotuvë.

07:00 Ekstrasensø mûðis.

07:00 Monsunas.

10:00 FAILAI X. Dyzelio

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:00 Dþeimio ir Dþimio
maisto kovos klubas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Ið peties.
16:15 Herojus.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Didþiosios
Britanijos prizo
lenktynës.
21:30 TV3 þinios.
21:55 TV3 sportas.
21:58 TV3 orai.
22:00 24 valandos.
23:00 Vikingai.
00:00 Krintantis dangus.
01:00 Pelikanas 1.
02:00 Programos pabaiga.

05:25 „Ðetlando
þmogþudystës.
Juodas varnas“.
06:15 „24/7“.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
10:30 „Genijai ið
prigimties“.
11:10 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iðgyventi
Afrikoje“.
12:45 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:30 Pasaulis X.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 „24/7“.
22:30 „Ðetlando
þmogþudystës.
23:45 „Hansas ir Gretë
narkotikø liûne“.
01:35 „24/7“.

09:15 Teleparduotuvë.

05:40 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
06:30 „Genijai ið
prigimties“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Þinios.
07:50 „Iðgyventi
Afrikoje“.
08:55 „Laukinis pasaulis“.
09:55 „Genijai ið
prigimties“.
11:05 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
13:15 „Ðviesos laðas“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Ðviesos laðas“. (3
tæs.; 4)
17:00 Þinios.
18:25 „Radviliada“.
20:15 „Bëk“. Veiksmo f.
22:15 Dingæs: Europos
Sàjungos politinis
gyvûnas. Dokumentinis f.
00:15 „Pragaras ant ratø“.
01:15 „Radviliada“.
Istorinis filmas.
02:40 „Bëk“. Veiksmo f.
04:10 Dingæs: Europos
Sàjungos politinis
gyvûnas. Dokumentinis f.

07:00 Monsunas.
07:30 LOL (Daug juoko).
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Daktaras Dolitlis 2.
10:10 Gyvenimas su
Maikiu.
12:05 Loch Nesas.
14:10 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
19:00 Ásivaizduok tai.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
21:15 Mënesio
darbuotojas.
23:35 20 000 myliø po
vandeniu.

07:30 LOL (Daug juoko).
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Daktaras Dolitlis 3.
10:20 Pakeisti Pytà.
12:15 Pop þvaigþdë.
14:10 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðanchajaus riteriai.
21:15 Ásibrovimas.
23:05 Juodoji gulbë.

08:00 Skonis.
máslë.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Pavojingi
susitikimai.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Laukinis.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom.
Hanos ðventë.
21:00 Kortø namelis.
22:05 Prestiþas.
01:25 Mano mylimiausia
ragana.

01:20 Svajoniø merginos.

01:55 Mano mylimiausia

03:35 Programos pabaiga.

02:25 Bamba TV.

06:15 Dienos programa.

06:00 Teleparduotuvë.

06:20 Misija "Karvës".

06:15 Barbë - perlø

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:55 Ekstrasensø mûðis.
08:55 Laukinis.
09:50 Laukinis.
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 Mano mylimiausia
ragana.
18:25 Mentalistas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Infiltruoti.
00:40 Mano mylimiausia
ragana.
01:10 Mano mylimiausia
ragana.
01:40 Bamba TV.

07:40 Garfildas.

princesë.

07:55 Garfildas.

07:45 Ðnipë Harieta.

08:10 Tomo ir Dþerio

09:50 Laisvës troðkimas.

nuotykiai.
08:30 Na, palauk!
09:20 Susipaþinkite su
Robinsonais.
11:05 Þaislø istorija 2.
12:55 Skraiduolis.
14:45 Brangioji, að
sumaþinau vaikus.
16:40 Seni vilkai.
18:30 Þinios. Kriminalai.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Kodas: L.O.B.I.A.I.
21:30 Pirðlybos.
23:45 PREMJERA
Paskutinës dienos
Marse.
01:40 Karalius Artûras.

12:00 Trys didvyriai.
Ëjimas þirgu.
13:30 Gera kompanija.
15:50 Ponia Dautfajë.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Anapus tvoros.
20:40 Tautiðkos giesmës
giedojimas.
Tiesioginë transliacija.
21:05 Arvydas Sabonis.
11
23:15 Tarnybinis romanas.
Dabartiniai laikai.
01:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.

03:55 Programos pabaiga.

02:05 Po kupolu.

04:00 Lietuva Tavo delne.

02:55 Programos pabaiga.

ragana.

09:30 Nuo amato iki
verslo.
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.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Naða Raða.
22:00 Be stabdþiø.
22:30 6 kadrai.
23:00 Pjûklas 2.
00:50 CSI Majamis.
01:40 Naða Raða.
02:30 Programos pabaiga.
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75(ÿ,$',(1,6)&"-,0'

$175$',(1,6)&"-,0'

2015 07 03 Nr. 26

7

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ0AJEO
ġ)EAPQREĕP=QPEJEKGKOPEQ
IKGKJGQNO=OĽ&Ċ=QOP=
P=L=PU>áļĠG 
ġá@ĕPQNCQO
ġ(H=QOEIáHEOHPĠG 
ġ0=R=EPáĠG 
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ+=EOEĕR=O=N=
ġ-Q=NK!APAGPUR=O+
ġ*AEHáG=ELIáJQHEO
ġĉE=J@EAJ
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġQGOEJEOLNKP=O
ġ0IACAJĕL=OH=LPUO
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ0PEHEQO
ġĉHKRáO@EAJKO
ġ3=G=NKĜEJEKO
ġĽ-KOAE@KJ=Oļ
ġ-Q=NK!APAGPUR=O
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ĠG 
ġ+=EOEĕR=O=N=
ġQGOEJEOLNKP=O
ġ0IACAJĕL=OH=LPUO

ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ĠG 
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ-KOďGE=EOQ3EGPKNQ
$ANQH=EÜEQĠG 
ġ)EAPQREĕ@KGQIAJPEG=
-QK@ĜEQO!KGQIAJPE
JEOłHI=OĠG 
ġ(KILKVEPKNE=QO ?DKNK
@ENECAJPK)EKJCEJK>=
NE=QOGďNU>KOR=G=N=O
Ľ*=JK@=EJKO'QIO 
IUHEIKOIKPANUOļĠG 
ġ3=H@KRĕNďI=EĠG 
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá0ANE=H=O+
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFAĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá
ġ/AĜEOEANáO =GPKNáOO
PKO"EJEGUPáOFQ>EHEAFQE
13OLAGP=GHEO
ġ!ĜEQJCHEĕGJUC=
ġREQG=OĉKJ=O
ġ/1E3EPN=Ĝ=O
ġ&OPKNEFKO@APAGPUR=E
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ)EAPQREĊGKGEJKR=G=N=O
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=O
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFA

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ2Ĝ@N=QOP=IAEHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá+
ġĽAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO)AIE=I=
GKR=ļ
ġĽěIKCQORKN=Oļ
ġĽ!NAEG=OEN!ĜKĊ=Oļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġĽ+=E@ĜAHK0HAEPANEK
R=G=NEAJáļ
ġĽĉEKOR=O=NKOR=HCE=Eļ
ġĽ(=N=@=FQOļ
ġĽ*AHKLEJGHáOļ
ġĽGHKFEļ
ġĽ(AGOEQGĕG=N=Eļ
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ
ġĽ2CJEOEN)A@=Oļ
ġĽ(=N=@=FQOļ
ġĽ3AHRAPļ
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġ+=GPEOEN@EAJ=+
ġĽ!ďI=Oļ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ$=NłH@=O
ġ$=NłH@=O
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġ-ENĊHU>KO
ġ(K@=Oġ),&&ĠG 
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġR=H=J@KO
ġěEJEKO(NEIEJ=H=E
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ1EGN=OCURAJEI=Oġ
Ľ1EGN=OPáR=Oļ
ġ1EGN=OCURAJEI=Oġ
Ľ1=LUPKFKĜIKJKO
L=RAEGOH=Oļ
ġěEJEKO3ANOH=O
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ3(/,0"+00
$UR=PáO=GUO
ġ3EO=IAJ=JPE
ġHG=PN=V=O
ġ$NQ>QOĜ=E@EI=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĉAEIKONAEG=H=E
ġ'QKGEJCE=QOEIANEGKO
J=IĕR=EV@AHE=E
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġJ=LQOPRKNKO
ġ1N=JOBKNIANE=E-N=EI=O
ġ*=@=C=OG=NKLEJCREJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ*KPANĕH=EIá
ġ1=LNKC=
ġ!NØOEKOENĜ=REKO
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ3=EGEOEĊ#EH=@AHłFKO
ġ!EN>PEJEOEJPAHAGP=O
ġ0LA?E=HEKFEFďNĕLKHE?EFKO
P=NJU>=
ġ-KGQLKHQ

ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġĽ-KHE?EF=EN(KļĠG 
ġĽ!ĜEQJCHEĕLNEJ?AOá
ĉEJ=ļ
ġĽ!ĜEQJCHEĕLNEJ?AOá
ĉEJ=ļ
ġĽ(=H>=IAENNK@KIAļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=Oļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġĽ/QJGAHEĕO=H=ļ
ġĽIANEGKOP=HAJP=Eļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=Oļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġ&JBK@EAJ=
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ
ġ-=C=H>KOOG=I>QPEO
ġ,LAN=?EF=Ľ=HPKOEKO
LQLUPáOļ(KIA@EF=
+
ġĽ1=EGEJUOļ
ġĽ*AJP=HEOP=OļĠG 
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OļĠG 
ġ=I>=13&JPAN=GPURQ
OEOĊKQOQ=QCQOEAIO
0

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ1=RK=QCEJPEJEO
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O
ġ(=OPH=O
ġG=@N=E
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ*=OPNE?DPK
LKHE?EF=
ġ(K>N=
ġ(=OPH=O
ġ 0&*=F=IEO
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġLKG=HELPK
ġ'QK@=OG=@EH=G=O
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġ-NKCN=I=
ġ13L=N@QKPQRá
ġěEJEKO
ġ+QKC=PEAO=
ġĽH>=J=Oļ
ġĽ0QGÜEQOļ
ġĽENIANE?=ļ
ġĽ(HKQJ=Oļ
ġĽ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĉE=J@EAJGEI>=
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽ$=IEJGORAEGE=Qļ
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġ(EPKGOLKG=H>EO+
ġĽ0QGÜEQOļ
ġĽĉANEB=Oļ
ġ-=PNEKP=E
ġ/ALKNPANEO
ġ-=Ĝ=JCE)EAPQR=
,N=E
ġĽ-N=C=N=O=JPN=Pĕļ
ġĽ0QGÜEQOļ
ġ/ALKNPANEO
ġĽ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ġĽ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ0AJEO
ġĉHKRáO@EAJKO
ġ0PEHEQO
ġ0LA?E=HQOPUNEI=O
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQĠG 
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ+=EOEĕR=O=N=
ġ-Q=NK
ġ*AEHáG=ELIáJQHEO
ġĉE=J@EAJ
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġQGOEJEOLNKP=O
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ"IECN=JP=E
ġ-NAIFAN=
ġ3=G=NKĜEJEKO0LKNP=O
ġĽ-KOAE@KJ=Oļ
ġ-Q=NK
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=ĠG 
ġ+=EOEĕR=O=N=

ġ+=IAHEOLNANEFKOAĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ&OPKNEFKO@APAGPUR=E
ġ$A@EIEJ=O&HCďJ=O+AOQ
C=HRKP=OCURAJEI=O
ġ-EKPNKÛ=EGKROGEKĽ$QH>Eĕ
AĜAN=OļCN=ĜE=QOEQKOA
)EAPQRKOC=IPKR=EV@ĜEQK
OA1N=G=EĠG 
ġBKNI=P=O-KAP=O$UPEO
+KNREH=O
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFAĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá
1NAI>EP=
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġN?DEPAGPďN=
ġ!ĜEQJCHEĕGJUC=
ġREQG=OĉKJ=O
ġ(QHPďNKOO=R=JKNE=E
ġ)EJEF= OL=HR= BKNI=
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ"HEPKGEJ=O0IQHGQO
JQOEG=HPEI=O
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=O

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ2Ĝ@N=QOP=IAEHáļ
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĽAJ=O1AJ=OLNEAĊ=PAE
REQO)AIE=I=GKR=ļ
ġĽěIKCQORKN=Oļ
ġĽ!NAEG=OEN!ĜKĊ=Oļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
ĠG +
ġĽ(=N=@=FQOļ
ġĽ*AHKLEJGHáOļ
ġĽďNáF=ļĠG 
ġĽ(AGOEQGĕG=N=Eļ
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ1AHAJKRAHá
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ1AHAJKRAHá
ġĽ2CJEOEN)A@=Oļ
!N=I=+
ġĽ(=N=@=FQOļ0ANE=H=O
+
ġOIAJOO=NCU>EJEO
/KI=JPEJá@N=I=+
ġĽ*AJP=HEOP=OļĠG 
!APAGPUREJEOOANE=H=O
+
ġ+=GPEOEN@EAJ=+
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ$=NłH@=O
ġ$=NłH@=O
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġR=H=J@KOĠG 
ġR=H=J@KO
ġ6N= G=ELUN=
ġ+QK&GE$URAJEIK
>ď@KĜQNJ=H=O
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġR=H=J@KO
ġěEJEKO(NEIEJ=H=E
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ1EGN=OCURAJEI=OġĽ!Q
GNKO*=IKO1áR=Eļ
ġ1EGN=OCURAJEI=Oġ
Ľ*AEHáEGEIENPEAOļ
ġěEJEKO3ANOH=O
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ3(/,0"+00
/KIAKPQNEIENPE
ġ3EO=IAJ=JPE
ġHG=PN=V=O
ġ$NQ>QOĜ=E@EI=O

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĉAEIKONAEG=H=E
ġ*=@=C=OG=NKLEJCREJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġ1=LNKC=
ġ!NØOEKOENĜ=REKO
ġ1N=JOBKNIANE=E-N=EI=O
ġÛEL=OEN!AEH=OOGQ>=í
L=C=H>Ø
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ*KPANĕH=EIá
ġ$NEďGEĊFQKGK
ġ!NØOEKOENĜ=REKO
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ3EGEJCĕHKPK
ġNKHEO
ġ!EN>PEJEOEJPAHAGP=O
ġ0LA?E=HEKFEFďNĕLKHE?EFKO
P=NJU>=

ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜE
I=O
ġĽ-KHE?EF=EN(KļĠG 
ġĽ)=QGEJEOļ
ġĽ)=QGEJEOļ
ġĽ(=H>=IAENNK@K
IAļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OļĠG 
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜE
I=OĠG +
ġĽ/QJGAHEĕO=H=ļ
ġĽIANEGKOP=HAJP=Eļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNE
JEI=Oļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜE
I=O
ġ&JBK@EAJ=
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ
ġ-=C=H>KOOG=I>QPEO
ġìOEIEJPEJ=OGAHE=O
ġĽ1=EGEJUOļ
ġĽ*AJP=HEOP=OļĠG 
ġĽ-NKGQNKNĕ
L=PEGNEJEI=OļĠG 
ġ=I>=13
&JPAN=GPURQOEOĊKQ
OQ=QCQOEAIO0

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ@NAJ=HEJ=O
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O
ġ(=OPH=O
ġG=@N=E
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ*=OPNE?DPK
LKHE?EF=
ġ(K>N=
ġ(=OPH=O
ġ 0&*=F=IEO
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ0AJ=CAN=KNCEF=
ġ0G=EOPQKHEK
łHI=O
ġ 0&*=F=IEO
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġ-NKCN=I=
ġ13L=N@QKPQRá
ġ/ALKNPANEO
ġ-=PNEKP=E
ġĽH>=J=Oļ
ġĽ0QGÜEQOļ
ġĽENIANE?=ļ
ġĽ(HKQJ=Oļ
ġĽ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ(=EIK=G=@AIEF=
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽ$=IEJGORAEGE=Qļ
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġ(EPKGOLKG=H>EO+
ġĽ0QGÜEQOļ
ġĽ0P=HEJKOďJQOļ
ġ-=O=QHEO5Ľ(=ELR=N@=O
HAIE=ĜIKC=QOHEGEIØļ
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġĽ-N=C=N=O=JPN=Pĕļ
ġĽ0QGÜEQOļ
ġ/ALKNPANEO
ġĽ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ġĽ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ0AJEO
ġĉHKRáO@EAJKO
ġ"IECN=JP=E
ġ$URAJEI=O
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQĠG 
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ+=EOEĕR=O=N=13OANE=H=O
ġ-Q=NK!APAGPUR=O
I+
ġ*AEHáG=ELIáJQHEO
ġĉE=J@EAJ
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġQGOEJEOLNKP=O
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ(=H>=JPUORáFQE
ġ3=G=NKĜEJEKO
ġ!AC=JPEOGNďI=O
ġ-Q=NK!APAGPUR=O
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=ĠG 
ġ+=EOEĕR=O=N=
ġQGOEJEOLNKP=O
ġĉRAJPEJá=Q@EKREVQ=HEJá!
LNKFAG?EF=Ľ*AOOPELNďO 
)EAPQR=ļĠG 

ġ-NKCN=IKOLN=@ĜE=
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ)EJEF= OL=HR= BKNI=ĠG 
ġ/1E3EPN=Ĝ=OĠG 
ġ(QHPďNKOO=R=JKNE=EĠG 
ġ*QVEG=CUR=E0EIBKJEJáO
IQVEGKOGKJ?ANP=OĠG 
ġBKNI=P=O-KAP=O"QCAJE
FQOHEĊ=JG=
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá0ANE=H=O+
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFAĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá*AJKN=
ġ-NAIFAN=(KJ?ANPQKF=JPE
"QNKL=
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIAÜEK
R=EG=EěEJEĕREGPKNEJ=
ġ*=CEĊGEBáFĕ3EJGOEĕ
JQKPUGE=E
ġ3EOQC=NOQ
ġ)ACAJ@KO
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ)/1=QGOKBKJ@=O3=H@K
R=O13łHI=O&&@=HEO
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=O
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ0LKNP=OĠG 
ġ,N=EĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFA

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ2Ĝ@N=QOP=IAEHáļ
0ANE=H=O+
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĽAJ=O1AJ=OLNEAĊ=PAE
REQO)AIE=I=GKR=ļ
ġĽěIKCQORKN=Oļ
ġĽ!NAEG=OEN!ĜKĊ=Oļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġ+=GPEOEN@EAJ=ĠG +
ġĽ(=N=@=FQOļĠG 
ġĽ*AHKLEJGHáOļ1AHA
JKRAHá
ġĽďNáF=ļ
ġĽ(AGOEQGĕG=N=Eļ
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ
ġĽ2CJEOEN)A@=Oļ
ġĽ(=N=@=FQOļ0ANE=H=O
+
ġ("13&/1!&"+&,!"
1"(1630*E@OKIANEK
ĜIKCĜQ@UOPáO+
ġĽ!APAGPURá/EVKHEļ
ġĽ*AJP=HEOP=OļĠG 
ġĽ!ďI=Oļ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ$=NłH@=O
ġ$=NłH@=O
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=ĠG 
ġ3KHGANEO 1AGO=OKNAEJ@ĜA
NEO3AEGOIKOANE=H=O+
ġR=H=J@KOĠG 
ġR=H=J@KOĠG 
ġ6N= G=ELUN=
ġ+QK&GE$URAJEIK>ď@K
ĜQNJ=H=O
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġR=H=J@KO
ġěEJEKO(NEIEJ=H=E+
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ1EGN=OCURAJEI=OġĽ0QCNí
ĜEI=Oļ
ġ1EGN=OCURAJEI=Oġ
Ľĉ=JP=ĜEOPáļ
ġěEJEKO3ANOH=O
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ3(/,0"+00(=HEJEĕ
HáGPQR=O
ġ3EO=IAJ=JPE
ġHG=PN=V=O
ġ0RAEG=PKO PAHAREPNEJ=
ĠG )=E@==LEAORAEG=PØ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĉAEIKONAEG=H=E
ġÛEL=OEN!AEH=OOGQ>=í
L=C=H>Ø
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġ$NEďGEĊFQKGK
ġ!NØOEKOENĜ=REKO
ġ1N=JOBKNIANE=E-N=EI=O
ġÛEL=OEN!AEH=OOGQ>=í
L=C=H>Ø
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ*KPANĕH=EIá
ġLHEJGL=O=QHíOQĜR=ECĜ@A
ġ!NØOEKOENĜ=REKO
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġNKHEO
ġ!EN>PEJEOEJPAHAGP=O
ġ0LA?E=HEKFEFďNĕLKHE?EFKO
P=NJU>=
ġ-KGQLKHQ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġĽ-KHE?EF=EN(KļĠG 
ġĽ)=QGEJEOļ
ġĽ)=QGEJEOļ
ġĽ(=H>=IAENNK@KIAļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=Oļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġĽ/QJGAHEĕO=H=ļ
ġĽIANEGKOP=HAJP=Eļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=Oļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
+
ġ&JBK@EAJ=
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ
ġ-=C=H>KOOG=I>QPEO
/A=HU>áO@N=I=+
ġ0Q@NA>EJGL=O=QHí
*QVEGEJá@N=I=+
ġĽ1=EGEJUOļ3AEGOIKOANE
=H=O+
ġĽ*AJP=HEOP=OļĠG 
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=Oļ
ġ=I>=13&JPAN=GPURQ
OEOĊKQOQ=QCQOEAIO0

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ3EAJ=IC=HA
G=>HUO
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O
ġ(=OPH=O
ġG=@N=E
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ*=OPNE?DPKLKHE?EF=
ġ(K>N=
ġ(=OPH=O
ġ 0&*=F=IEO
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ1AEOEJCQIK
EAĊGKPKF=O
ġ*=NP=*=NOá*AE
*=NHAJ=
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġ-NKCN=I=
ġ13L=N@QKPQRá
ġ/ALKNPANEO
ġ-=O=QHEO5Ľ(=ELR=N@=O
HAIE=ĜIKC=QOHEGEIØļ
ġĽH>=J=Oļ
ġĽ0QGÜEQOļ
ġĽENIANE?=ļ
ġĽ(HKQJ=Oļ
ġĽ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽ1ECNĕO=H=ļ
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽ$=IEJGORAEGE=Qļ
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġ(EPKGOLKG=H>EO+
ġĽ0QGÜEQOļ
ġĽ0P=HEJKOďJQOļ
ġ1=ELCURAJ=ĜR=ECĜ@áO
ġ/ALKNPANEO
ġì@KIE)EAPQR=
ġ,N=E
ġĽ-N=C=N=O=JPN=Pĕļ
ġĽ0QGÜEQOļ
Ģ/ALKNPANEO
ġĽ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ġĽ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
ġĽ-N=C=N=O=JPN=Pĕļ

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ0AJEO
ġ!AC=JPEOGNďI=O
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPAĠG 
ġ(AHE=E*=ĊEJKO
ěIKJáO
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ+=EOEĕR=O=N=
ġ-Q=NK
ġ*AEHáG=ELIáJQHEO
ġĉE=J@EAJ
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ-NAIFAN=CQKJĕ
H=QG=O
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ!QKGEIC=NK
ġ'ďNĕNQKJE=E
ġQGOEJEO>=HO=O
ġ-Q=NK
ġ+=EOEĕR=O=N=
ġ(H=QOEIáHEOHP
ġ-EJECĕG=NP=ĠG 
ġá@ĕPQNCQO

ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ3EJ?=O(NáRá0GENC=EH=ĠG 
ġN?DEPAGPďN=ĠG 
ġ-NEOEIEJGEIAĠG 
ġBKNI=P=O-KAP=O0P=OUO
0GNK@AJEO
ġ*ďOĕIEAOPAHE=E6H=GE=E&
@=HEOĠG 
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá0ANE=H=O+
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFAĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá3EHJE=QO
OØOEQREJEO
ġAJ=E LH=QGE=Ií+E@Ø

ġ+AL=LN=OPE1QÜG=QOENFK
RENĊEJEJGKJQKPUGE=E
ġ*=CEĊGEBáFĕ3EJGOEĕ
JQKPUGE=E
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=$EJ
P=NKGAHE=O!KGQIAJPEJEO
OANE=H=O
ġ)/1OPQ@EF=3EHJE=QOGJUCĕ
IQCáFA
ġ$AKB=GPKNEQO
ġ-NAIFAN=+AJQC=HáP=OEO
ġ3EAJ=OAEHáN=ĊPEOĠG 
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFA

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ2Ĝ@N=QOP=IAEHáļ
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĽAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO)AIE=I=
GKR=ļ
ġĽěIKCQORKN=Oļ
ġĽ!NAEG=OEN!ĜKĊ=Oļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġĽ*=JKLQEGEKFE=QGHáļ
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
ĠG +
ġĽ(=N=@=FQOļĠG 
ġĽ*AHKLEJGHáOļ
ġĽďNáF=ļ
ġĽ(AGOEQGĕG=N=Eļ
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ1AHAJKRAHá
ġĽ*=JKCURAJEIK
ĊREAO=ļ1AHAJKRAHá
ġĽ2CJEOEN)A@=Oļ
ġĽ(=N=@=FQOļ
ġ!"1"(163,-/"*'"
/AG=OGEOQĜ=Gí
ġ0+,,(&+03=EGEO
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ!APAGPU
REJEOOANE=H=O+
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ$=NłH@=O
ġ$=NłH@=O
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġR=H=J@KOĠG 
ġ6N= G=ELUN=
ġ3=H=J@=OQ/ďP=
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(QJC#Q-=J@=
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O 
)EAPQR=
ġR=H=J@KO
ġěEJEKO(NEIEJ=H=E
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ*=NHEOEN=Ċ
ġ1NECQ>=O5QGĊPAO
JEOHUCEO
ġJ=GKJ@=-=HE
GQKJEO
ġ(=HEJEĕHáGPQR=OĠG 
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĉAEIKONAEG=H=E
ġÛEL=OEN!AEH=OOGQ>=í
L=C=H>Ø
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġ-=OGQPEJEOEĊ*=CEGE=Jĕ
ġLHEJGL=O=QHíOQ
ĜR=ECĜ@A
ġ!NØOEKOENĜ=REKO
ġ1N=JOBKNIANE=E-N=EI=O
ġÛEL=OEN!AEH=OOGQ>=í
L=C=H>Ø
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ/=JCK
ġ(AHUFA
ġ!ANHEJC=ĜAIá
ġĽ!AHP=ļ>ďNUO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġĽ-KHE?EF=EN(KļĠG 
ġ0Q@NA>EJGL=O=QHíĠG 
ġĽ(=H>=IAENNK@KIAļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=Oļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġĽ/QJGAHEĕO=H=ļ
ġĽIANEGKOP=HAJP=Eļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=Oļ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġ&JBK@EAJ=
ġ-=PNQHEO
ġĽIANEGEAPEĊGKO
EIPUJáOļ+
ġ0=R=EPáOGNEIEJ=H=E
ġ*ENPEAO=JCAH=O
ġĽKN@ĜEFKOļ
ġĽKN@ĜEFKOļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OļĠG (NEIEJ=HEJEO
OANE=H=O+
ġ=I>=13
&JPAN=GPURQOEOĊKQ
OQ=QCQOEAIO0

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ'QKGEJCE=QOEIANE
GKOJ=IĕR=EV@AHE=E
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O
ġ(=OPH=O
ġG=@N=E
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ*=OPNE?DPKLKHE?EF=
ġ(K>N=
ġ(=OPH=O
ġ 0&*=F=IEO
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġR=NEFĕ13
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ/EVEGEJCE=QOELKHE?EFKO
@=N>KALEVK@=E
ġ&ĊHEGEIKAGOLANE
IAJP=O
ġ0AJ=CAN=KNCEF=
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ-NKCN=I=
ġ13L=N@QKPQRá
ġ/ALKNPANEO
ġ1=ELCURAJ=ĜR=ECĜ@áO
ġĽH>=J=Oļ
ġĽ0QGÜEQOļ
ġĽENIANE?=ļ
ġĽ(HKQJ=Oļ
ġĽ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽ1ECNĕO=H=ļ
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽ3EOG=O=LEACURďJQOļ
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġĽ(K>N=ļ
ġĽ3AN=3=NJKOLØOP=Eļ
ġĽ)AJGPUJEJEJG=Oļ
ġĽPKOPKCKO&>EVKFAļ
ġĽ3AN=3=NJKOLØOP=Eļ
ġĽPKOPKCKO&>EVKFAļ
ġĽ)AJGPUJEJEJG=Oļ
ġĽ)=QGEJEOL=O=QHEOļ

2015 07 03 Nr. 26

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 Naujamiestis rajone,
Kestuèio g. 39 (V a., 37.00 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 (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 Lauko g. 2a (III a.,
50 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 500
Eur). Jurbarkas, tel.: 8 618 76
512, 8 675 16 851.
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. (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 P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.
2 k. butà Smalininkuose (51
kv. m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatai,
malkinë). Jurbarko r., tel. 8
621 61 661.
2 k. butà Smalininkuose, prie
Nemuno (ðildomas krosnimi,
yra duðas, tualetas). Tel. 8
686 01 315.

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

2 k. butà su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (V a., 64
kv. m, plastikiniai langai, ástiklintas balkonas, ðarvo durys).
Jurbarkas, tel. 8 616 30 341.
2 k. butà Naujamiestyje, Birutës
g (IV a., 54 kv. m, IV aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 13 500
Eur). Butas 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). 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). Jurbarkas, tel. 8
615 35 882.
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 su rûsiu Vydûno g. (2
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 699
58 840.
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. (180 kv.
m, medinis) arba iðnuomoja.
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.
Gyvenamà pastatà su komercinëmis patalpomis miesto centre (700 kv. m, tinka komercinei
veiklai 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.
Mûrini dviejø aukðtø namà su
rûsiu (vasarinë, ûkiniai pastatai,
17 a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.
Mûriná namà Liepø g. (15,5 a,
mûrinis ûkinis pastatas, garaþas,
trifazis, ðulinys). Tel. 8 614 38
592.

Namà (mûrinis, ðildomas kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 44 499 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko r., Paðaltuonyje
(I a., medinis, 17 300 Eur, 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.
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
Sklypà 1 km nuo Jurbarko,
netoli pagrindinio kelio (30
arø namø valda, 6 000 Eur,
galima derëtis). Skubiai. Tel. 8
686 70 469.
Sklypà Dainiø k., Jurbarko r.
(1 000 Eur). Parduodame dalá
sklypo netoli Dainiø uþtvankos.
Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.
Sklypà Jurbarke (15 000 Eur,
komercines paskirties, 50 a, prie
pagrindinio kelio JurbarkasÐakiai, Kiduliø miestelyje).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
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.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sklypà Skirsnemuniðkiø 3 k.
(graþi aplinka, 1 150 Eur, 16 a ir
20 a, netoli pagrindinio kelio).
Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.
Sodà Greièiuose, sodø bendrijoje „Serbenta“ (tvarkingas,
medinis namelis, netoli miðkas,
Nemunas, kaina sutartinë).
Tel.: 8 681 95 328, 8 655 23 259.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
arai, ðulinys, netoli eþeras, 6
660 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.
Sodà Kalnënuose, sodø bendrijoje „Nemunas“ (su nameliu,
ðalia Nemunas, eþeras, miðkas,
6 arai, 7 250 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

8

Sodà prie Vytauto Didþiojo
pagrindinës 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.
Sodà Kalnënuose, sodø bendrijoje „Nemunas“ (6 arai þemës,
mûrinis namas, prie vandens
telkinio ir miðko). Tel. 8 698
05 752.
Sodybà Jurbarko r., Girdþiø
k. (vienkiemis, graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
20 000 Eur, áruoðta, su ûkiniais
pastatais). 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, 200 Eur, 7
a, su nameliu árankiams, pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 600 49 939.
Sodo sklypà Kalnënuose, sodø
bendrijoje „Nemunas“ (be
namelio, 6,8 a þemës, ðalia
Nemunas, eþeras, ðaltinis).
Jurbarkas, tel.: 8 644 32 140, 8
447 54 940.
Sodo sklypà Smukuèiuose (7,2 a,
su nedideliu nameliu Nr. 169).
Jurbarkas, tel. +370 636 84 728.
Sodo sklypà su nameliu
Meðkininkuose (10 arø þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 16 611.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba Sausgiriø k., Raudonës sen.
(prie miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemæ Naukaimio k.,
Skirsnemunës sen. (2,6 ha,
naudingumo balas 61). Tel. 8
616 41 686.
Þemës sklypà „trikampyje“, V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 942
799, +370 644 76 494.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 1 160 Eur). Parduodami
gyvenamosios valdos þemës
sklypai Jurbarke. Tel. 8 630
63 556.
Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683
69 300.
Þemës sklypà V. Kudirkos g.
(12,6 arø). Tel. 8 646 38 294.
Þemës sklypà 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.,
suremontuotas, baldai, buitinë
technika). Tel. 8 687 21 889.
Garaþà prie „Litagros“ (18 Eur/
mën.). Tel. 8 618 26 299.
Ieðkome nuomai buto ar namo
statybininkø apgyvendinimui.
Siûlyti ávairius pasiûlymus.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.
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Namà Ðaliø r., Kiduliuose
(neárengtas, 200 kv. m, mûrinis,
29 arai, ûkinis pastatas su rûsiu).
Tel.: 8 629 51 265, 8 612 44 957.
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.
Suteikiu gyvenamàjá plotà
Jurbarko rajone, kaime, alkoholiui nepiktnaudþiaujanèiai
ðeimai. Tel.: 8 699 93 080, 8
650 58 550.

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000
Eur). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.
Namà Klaipëdos rajone (vieno
aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv.
m, vidaus kvadratûra 30 kv.
m, naujas stogas, 3 000 Eur).
Klaipëda, tel.: +370 612 31184,
+370 671 70 425.
Sodybà ðalia Klaipëdos verslo
uþsiëmimui, 49 arø plote (dviejø
aukðtø gyv. namas ið betono
blokeliø, viduje apðiltintas,
iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x
13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai,
pirtelë su prieðkambariu, ið viso
120 kv. m. Antrame aukðte 136
kv. m, du balkonai, 5 kambariai, WC ir vonia, plastikiniai
langai, durys. Po þeme 320 kv.
m, jame yra rûsiai su prieðlëktuviniais átvirtinimais, yra naujas
projektas, elektra, kanalizacija, mûrinis cechas 120 kv. m,
elektra ir kt. Nebaigti statyti
statiniai, ðalia yra du þemës
sklypai, 1 – 20 a, 1 – 14 a. Visko
kaina – 180 000 Eur. Galima
derëtis. Siûlyti variantus. Verta
pamatyti ir ásigyti). Klaipëda,
tel.: +370 612 31 184, +370
671 70 425.
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.

Sodybà Ðakiø r., Roèiðkiø k.
(graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 15 000 Eur). Jauki
sodyba ramiam Jûsø poilsiui
nuo miesto ðurmulio, gamtos
prieglobstyje, ant Jotijos upelio
kranto. Ðakiai, tel. 8 650 66 932.

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

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 kaime,
Ðilalës r. (65 kv. m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60
a þemës sklypas, 10 000 Eur).
Tel. 8 681 54 182.

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

Miðkà Jucaièiø k. (8,74 ha).
Ðilalës r., tel. 8 633 65 085.

2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
(V a., ðarvo durys, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas, 30
000 Eur). Tauragë, tel. 8 685
26 799.

Sodybà Girdiðkëje,
Andriukaièio g. 2 (su þeme
arba be jos). Ðilalës r., tel. 8
699 82 243.

2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 B (II a., reguliuojama
ðiluma). Tauragë, tel. 8 620
30 297.

Þemës sklypà Didkiemio k.
(50 arø, prie Jûros upës, ðalia
tinklinio, krepðinio, poilsio
aikðtelës, vieta laivo nuleisti á
vandená). Ðilalës r., tel.: 8 699
47 615, 8 656 60 993.

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.

p e r k a
Miðkà. Atlieka visus miðko
ruoðos darbus. Ðilalë, tel. 8 688
17 142.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
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.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

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 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.
2 k. butà netoli Tauragës,
Gurkliø k. (56,3 kv. m, 5 213
Eur). Tel. 8 657 50 638.

Þemës sklypus prie Klaipëdos
miesto (po 10-12 arø, visos
komunikacijos, elektra, 1 a – 1
200 Eur). Tel. 8 609 07 221.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
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.
2 k. butà centre, Vytauto g. 4
(III a., 42 kv. m, mûrinis, ðiltas,
originalus ir kokybiðkas kapitalinis remontas, tuðèias, 24 000
Eur). Tel. 8 616 43 394.

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta, 11 900
Eur). Tauragë, tel. 8 627 59 631.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 28
(miesto centre, maþi mokesèiai).
Tauragë, tel. 8 687 93 726.
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.

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 SKUBIAI Tarailiø
mikrorajone (ramioje,
graþioje vietoje, netoli PC
MAXIMA, mokykla, darþelis,
be tarpininkø). Tauragë, tel. 8
652 14 640.
2 k. butà su daliniais patogumais (ávestas vanduo, kanalizacija, autonominis ðildymas, 8 a
þemës, 10 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 56 577.
2 k. butà 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 Papuðynës 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 Moksleiviø al. 5 (I a., 48
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, 24 700 Eur). Tauragë, tel. 8
650 32 722.
2 k. butà Dainavos g. 7 (III a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
25 000 Eur, 2 balkonai, 2 rûsiai).
Tauragë, tel. 8 699 65 240.
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).
Tauragë, tel. 8 699 90 095.
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 J. Tumo-Vaiþganto g.
144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas,
erdvus, gero planavimo, su
vaizdu á miðkà). Tauragë, tel. 8
627 59 631.
3 k. butà Birutës g. 36 (III a.,
vidinë pusë, 73 kv. m, su baldais,
2 balkonai, 30 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 699 03
541.
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 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 Moksleiviø al. (II a., 67
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
35 000 Eur, vidurinë laiptinë.
Paliekamas virtuvës komplektas
su buitine technika). Tauragë,
tel. 8 650 67 848.
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 atsiøsiu tik susidomëjusiam asmeniui. Tauragë,
tel. 8 685 19 928.

Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima
iðsimokëtinai arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas, garaþas, ûkinis, þemë,
galimybë plëstis. Tinka biurui,
komercinei veiklai). 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 „Jovaro“ bendrijoje
(tvarkingas, yra duobë, trifazë
elektra, padarytos lentynos).
Tauragë, tel. 8 685 82 451.
Gretimus þemës sklypus 2 po
17,5 a ir 35 a (miesto plëtros
zonoje, 0,5 km nuo Tauragës,
padarytas detalusis planas,
geodeziniai matavimai, geras
privaþiavimas, atvesta elektra,
1 a - 800 Eur). Tel.: 8 616 56
577, 8 687 36 507.
Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.
Mûriná namà 12 km nuo
Tauragës (gyvenvietëje, su ûkiniais pastatais, yra papildomai
þemës 20 ir 50 arø, galima
iðsimokëtinai, 35 000 Eur). Tel.:
8 622 02 593, 8 698 79 891.
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 aukðtø, geros bûklës,
su daug privalumø). Tauragë,
tel.: 8 655 49 155, 8 446 53 877.
Namà (mûrinis, apðiltintas,
skardinis stogas, 16 arø þemës,
didelis ûkinis su garaþu, kiemas
trinkelëmis, metalinë tvora,
metalinis ðiltnamis). Tauragë,
tel. 8 670 26 507.
Namà K. Donelaièio g. 29 (7
arai þemës, 400 kv. m, 100 000
Eur). Tauragë, tel. 8 686 45 769.
Namà T. Ivanausko g. 147 (12
arø þemës, 300 kv. m, visi patogumai, 115 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 45 769.

Namà Jaunimo g. 6 (1,5 aukðto,
apðiltintas, pakeisti langai, 84
000 Eur). Tauragë, tel. 8 621
75 463.
Namà Joniðkës soduose (2
aukðtø, nebaigtas árengti, 15
arø þemës, galimas keitimas á 2
k. butà). Tauragë, tel.: 8 446 54
757, 8 620 49 986.
Namà Kunigiðkiuose (medinis,
renovuotas). Darþinæ (16x28 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.
Namà Mitaujos take, geroje,
ramioje vietoje (akligatvis, ðiltas
namas, ðiuolaikiðkai suplanuotas, 125 000 Eur). Tauragë, tel.
8 682 64 244.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namà Pagramanèio mstl., 15 km
nuo Tauragës („alytnamio“ tipo,
134 kv. m, 20 arø þemës). Tel. 8
650 46 160.
Namà Tauragës r. (100 kv. m,
II aukðtø name, 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
aukðtø name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 115 900 Eur). Miesto centre,
gali gyventi dvi ðeimos. Tauragë,
tel. 8 699 03 367.
Namà Tauragës r., Maþonø
sen., Sungailiðkiø k. (83 kv. m,
mûrinis, plastikiniai langai, 27
000 Eur, su ûkiniais pastatais).
Tauragë, tel. 8 616 83 946.
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Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58
aro, nebaigtas medinis namelis,
3 000 Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (1 700 Eur, 6 a). Tauragë,
tel. 8 685 74 511.

Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto,
reikalingas remontas). Tauragës
r., tel. 8 682 39 489.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (160 kv.
m, II a., mûrinis, 58 500 Eur,
miesto vandentiekis ir kanalizacija, kieme ûkiniai pastatai).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8
689 65 756.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (135
kv. m, I a., 55 000 Eur, mûrinis
namas, ramioje vietoje. Miesto
vanduo ir kanalizacija. Du
garaþai). 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.
Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
Pusæ namo Skaudvilëje (3
kambariai, virtuve, plastikiniai langai, rûsys, 2 ûkiniai, yra
þemës, kaina sutartinë, galima
iðsimokëtinai). Tauragës r., tel.
8 616 44 978.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
Taurø nuotykiø parko (480 kv.
m plotas, 18 arø þemës, 29 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 95 886,
8 657 99 145.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 550
Eur). Þemës sklypà (0,12 ha,
graþi vieta, ðalia miðko, geras
susisiekimas, elektra, iðkastas
tvenkinys). Tauragë, tel. 8 698
02 670.
Sodà Joniðkës soduose (9 300
Eur, mûrinis 2 a. namas, 7
a þemës, ðulinys, ðiltnamis,
malkinë. Yra 2 kambariai,
virtuvë, krosnis. Galimybë gyventi þiemà). Tauragë, tel. 8
652 07 636.
Sodà Bernotiðkëje (ðalia miðkas, 28 000 Eur. Tvarkinga
aptverta sodyba, geroje vietoje,
apie 25 arus. Yra du geros
bûklës nameliai, gyvenamasis
apðiltintas dviejø aukðtø, su
þidiniu, pirtis). Tauragë, tel. 8
644 47 450.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.

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

Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje, Ramiø g. Tauragë, tel. 8
652 11 455.

Þemës sklypà P. Ðemetos g. (9
arai, visos komunikacijos, rami,
gera vieta, 15 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 13 160.

Sodà Joniðkëje (6 500 Eur).
Skubiai! Parduodamas, 6 a sodo
sklypas su nameliu. „Dobilo“
bendrijoje (namelis 2 aukðtø,
su krosnimi ir elektra). Tauragë,
tel. 8 685 62 869.

Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su praeinanèiom
komunikacijom, graþi, rami
vieta, arti MAXIMA, NORFA,
9 arai, 16 000 Eur). Tauragë, tel.
8 615 13 160.

Sodà Bernotiðkëje (yra bitininko
namelis, ðalia tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 678 35 190.

Þemës sklypà Tauragëje (1,17
ha) Kalpokø k., apie 3 km iki
Tauragës, geras privaþiavimas.
Tauragë, tel. 8 650 67 636.

Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (6 arai, medinis namelis,
elektra, geodeziniai matavimai,
ðiltnamis, prûdas, vaismedþiai,
5 000 Eur). Tauragë, tel. 8 618
39746.
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 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.
Þemæ Maþonø sen. (þemës ûkio
paskirties, 6 ha). Tauragës r., tel.:
8 446 70 427, 8 699 47 615.
Þemës sklypà (0,5 ha, miesto
ribose, prie miðko), galima dalimis. Tauragë, tel. 8 446 55 625,
skambinti po 18 val.
Þemës sklypà ant Eþeruonos
upelio kranto (suformuoti 4
þemës sklypai). Vandens telkiná
(6 ha). Tauragë, tel. 8 699 80 431.
Þemës sklypà Balskø k. (27 a,
ant Jûros kranto). Tauragë, tel.
8 685 62 983.
Þemës sklypà Didkiemio k.
(50 arø, prie Jûros upës, ðalia
tinklinio, krepðinio, poilsio
aikðtelës, vieta laivo nuleidimui
á vandená). Tel.: 8 699 47 615, 8
656 60 993.
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 namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas,
10 000 Eur). Tauragës r., tel. 8
687 46 802.
Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro,
su visomis komunikacijomis,
prie miðko). Tauragë, tel. 8 652
42 695.
Þemës sklypà 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 ðalia Joniðkës
sodø (ðalia pagrindinio kelio,
Kaliningradas-Ryga, 11,11 aro).
Tauragë, tel. 8 639 89 228.
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Þemës sklypà Tauragëje (gyvenamosios paskirties, 12,6 a, sklypas prie Jûros upës) Ramovës g.
25. Tauragë, tel. 8 687 40 563.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e .
Iðnuomojamas 2 ha þemës sklypas Meistrø g. 2a, Norkaièiø k.
Tauragë, tel. 8 656 10 710.

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.

Þemës sklypà Tauragëje (15 000
Eur, 0,10 ha) P. Ðemetos g. 16.
Tauragë, tel. 8 658 77 959.
Þemës sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, gyvenamosios paskirties,
prie Jûros upës, 12,6 a). Tauragë,
tel. 8 687 40 563.
Þemës sklypà Þygaièiø sen.,
Mordeliø k. (1,13 ha, þemës
ûkio paskirties, yra geodeziniai
matavimai). Tauragë, tel. 8 656
79 580.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio
kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypus Laisvës g. (13
a, namø valdos). Tauragë, tel. 8
685 62 983.

p e r k a
Ieðkome pirkti 2-3-4 kambariu
butà arba namà, namo dalá,
su galimybe iðsimokëti per kelis metus. Yra pradinis ánaðas.
Tauragë, tel. 8 653 86 020.
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
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.
3 k. butà MSV (III a.) á 2 k. butà,
gali bûti MSV. Siûlyti I arba II a.
Tauragë, tel. 8 640 22 801.

n u o m o j a
Pora be vaikø ieðko tvarkingo
1 arba 2 kambariø buto, esame
be þalingø áproèiø, dirbantys,
galime nuomà mokëti kelis
mënesius á prieká. Tauragë, tel.
8 644 29 708.
+Iðnuomoja 1 k. butà Dariaus
ir Girëno g. 38 (su patogumais).
Tauragë, tel. 8 655 49 362.
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 120-26
(55 kv. m). Tauragë, tel. 8 656
60 987.
+Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø
g. (II a.). Tauragë, tel. 8 698
29 460.
+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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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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.

d o v a n o j a
Sofà, du fotelius, staliukà.
Jurbarkas, tel. 8 683 98 078.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
Buitinius dujø balionus (1 vnt.
- 15 Eur). Tauragë, tel. 8 636
95 515.
„Draþice“ el. vandens ðildytuvà
(100 l talpos, 70 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 620 64 007.
Profesionalià el. gitarà
HOHNER L75, garso stiprintuvà DAP P-2000 (naujas, 2
kW). Tauragë, tel. 8 646 43 057.
Ðaldiklá SNAIGË (maþai naudotas), hidrauliná veþimëlá.
Jurbarkas, tel. 8 604 63 309.
Ðaldytuvà (vokieèiø g-bos, be
ðaldiklio, 1,80 m), ðildymo krosná
(centrinio ðildymo, 120 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Ðaldytuvà-vitrinà SNAIGË,
geros bûklës. Tauragë, tel. 8
656 59 278.

d o v a n o j a
Televizoriø be pultelio. Tauragë,
tel. 8 635 61 406.

p a r d u o d a
ALCATEL (naujas). Tauragë,
tel. 8 670 28 404.
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

p a r d u o d a

Pievà nusiðienauti (25 ha).
Tauragës r., tel. 8 650 14 728.

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Dvigulæ lovà. Tauragë, tel. 8 650
32 516.
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.
Geros bûklës dvigulá miegamàjá
kampà, 25 Eur. Tauragë, tel. 8
600 28 124.
Kampà „Þalgiris“ (su 2 foteliais
ir staliuku, labai geros bûklës,
150 Eur). Jurbarkas tel. 8 655
44 847.

p a r d u o d a

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.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Tel. 8 686
09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel.
8 674 24 111.
Krosnelæ su dvigubomis sienomis (padaryta dar sovietmeèiu
ið 4 mm plieno lakðtø, aukðtis
600 mm, plotis 350 mm, ilgis
460 mm, 45 Eur). Tauragë, tel.
8 684 85 245.
Malkas (lapuoèiø, supjautos,
120 Eur). Jurbarkas, tel. 8 654
19 641.
Obliø ir el. pjûklà. Tauragë, tel.
8 681 52 821.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), sofà-lovà, tachtà, lovas
(viengulë, dvigulë), sekcijà,
spintà, stalà, këdes, spinteles
voniai. Tel. 8 627 89 361.
Sofà-lovà (sulankstoma, 25
Eur), spintà 3 durø su antresolëmis (30 Eur), duris (15
Eur). Tauragë, tel. 8 658 72 764.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves
(2 vnt.). Tauragë, tel. 8 446 72
033.

p e r k a
Dvigules tachtas arba nedidelá
kampà, nedideles spintas, virtuviná staliukà, pastatomos
virtuvines spinteles. Jurbarkas,
tel. +370 647 23 844.

+Grûdus (kvieèiai, 1 cnt - 7
Eur, vasariniø grûdø miðiná, 1
cnt - 6 Eur). Tauragës r., tel. 8
687 96 649.
+Mieþius ir kvietrugius.
Skaudvilë, tel. 8 629 39 112.
3 karves (viena ðvieþiapienë).
Ðilalë, tel. 8 627 23 654.
5 sav. parðiukus. Tel. 8 685 63
767.
Anglø nubijø veislës oþiukà ir
grynaveislius vokieèiø aviganiø
veislës ðuniukus. Tel. 8 680 93
591.
Aviø bandà su jaunikliais (tekseliø mësiniø veislës). Vilnà.
Aviø kirpimo maðinà. Tauragë,
tel. 8 688 74 790.
Bekonus (uþauginti savo grûdais). Tauragës r., tel. 8 652 83 445.
Bulves (maistinës ir sëklinës,
paðarui). Tauragë, tel.: 8 636 00
128, 8 633 96 840.
Bulves (paðarinës ir maistinës,
didesná kieká). Tauragë, tel. 8
623 69 174.
Dviejø savaièiø telyèaitæ (baltnugarë). Tauragës r., tel. 8 674
01 521.
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.
Jaunà verðingà karvæ. Tauragës
r., Skaudvilës sen. Tel. 8 603
10 646.
Karvæ, galima rinktis ið dviejø.
Tauragë, tel. 8 657 54 211.
Karves (2 verðiø, 2 vnt.).
Tauragës r., Norkaièiø k., tel.: 8
446 43 893, 8 630 17 749.
Karves (2 vnt., galima rinktis ið
6). Tauragës r. tel. 8 650 61 641.
Karves (4 vnt.). Tauragës r., tel.
8 674 75 198.
Karves (4 vnt., rinktis ið bandos).
Ðilalës r., tel. 8 694 64 426.
Karves (su treèiu ir ðeðtu verðiu.
Verðiuosis birþelio 9 ir 17 d., þala
ir juodmargë). Jurbarkas, tel. 8
686 70 429.
Karves. Tauragës r., tel. 8 655
44 290.
Karvæ (antraverðë, su verðeliu).
Tauragë, tel. 8 690 04 071.
Karvæ (gera, galima rinktis, 1
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 681
28 362.
Karvæ. Tauragë, tel. 8 655 10 490.
Karvæ (su ketvirtu verðiu, verðinga, verðiuosis liepos viduryje).
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.
Kvieèiai, mieþiai, aviþos.
Tauragë, tel. 8 614 54 006.
Lietuviðkas dideles braðkes
(be jokios chemijos, 1,5 uþ kg).
Raudonës sen., tel. 8 648 31 86.
Oþiukus (3 mën., 50 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 673 77 293.

Pieninës karvës, ávairios verðeliø
vados. Banda Jurbarko rajone.
Kaina sutartinë, tartis telefonu.
Jurbarkas, tel. 8 679 77 799.
Pirmametæ þolæ (svidrai, dobilai, motiejukai), rulonuose
(plëvelë). Adakavas, tel. 8 610
65 270.
Povus (porelë, 1 metø, 130 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 28 362.
Siamo veislës kaèiukus. Tauragë,
tel. 8 670 58 672.
Ðiurkðèiavilniø veislës 1 m. avinà, taip pat nukirptà vilnà. Tel.
8 678 53 216.
Telyèià (pieninë, atsives spalio
mën., 600 Eur). Mësinæ telyèaitæ, 400 Eur. Tel. 8 658 76
477.
Telyèaites (2014-05 gimimo,
nesëklintos, svoris apie 300 kg,
600 Eur). Rietavas, tel. 8 652
75 075.
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.
Verðingas pieningas telyèias, 600
Eur. Tauragë, tel. 8 691 67 051.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus. Nebrangiai. Ðilalë, tel.
8 629 73 282.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (grynaveisliai, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.

p e r k a
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.
Ieðkau, kas supirktø mëlynes
sezono metu, rinktos ðukomis,
ðvarios, kiekvienà dienà bûtø 50150 l. Pagëgiai, tel. 8 639 46 942.

d o v a n o j a
Dovanoju nusiðienauti pievà,
apie 2 ha. Ðilalës r., tel. 8 625
92 598.
Kaèiukus ir Siamo veislës
katæ. Patys valgo, geri, graþûs.
Jurbarkas, tel. 8 675 69 752.
Katinëlá (juoda su balta sp.,
apie 3 sav.). Tauragë, tel. 8 654
52 384.

p a r d u o d a
Dviratá (moteriðkas, vokieèiø
g-bos, naudotas). Tauragë, tel.
8 681 35 783.
Guminæ valtá NYROK-2 (labai maþai naudota, 110 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 52 384.
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.
Malkas (drebulës, miðkaveþis,
20 kub. m, 550 eurø, atveþame).
Tauragë, tel. 8 656 88 8658.
Maþai naudotà klausos aparatà
(dëkliukas, kelios naujos baterijos, 150 Eur). Tauragë, tel. 8
656 47 929.
Medinius langus (nauji, kokybiðki, 23 vnt.). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines svarstykles (ákraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l ,ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasai,
kurui, skystoms tràðoms, 35-55
Eur), kanalizacijai, nuotekoms
(15-25 Eur). Tauragë, tel. 8 643
63 943.
Pripuèiamà valtá SAILOR 340
(keturvietë, galima dëti motorà,
100 Eur). Tel. 8 690 51 570.
Urmu „Cream“ rûbus, moteriðkas sukneles, palaidines, avalynæ, rankines, nuo 50 kg imamas kiekis, galima pasiþiûrëti, 6
Eur. Jurbarkas, tel. 8 690 20 240.
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NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI GERAI SVEIKATAI, SVORIUI SUREGULIUOTI,
ENERGIJAI, GROŽIUI IR JAUNATVIŠKUMUI.
GALIMYBĖ ĮSIGYTI SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.
MANO TINKLALAPIS: www.agel.lt;
el. vizitinė: www.agel.tel;
tel. + 370 603 97 599.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.
Vokiðkà senovinæ karietà (1825
m., 6 sëdimosios vietos, labai
gera bûklë, tinka vestuvëms
veþti, kaina sutartinë). Ðakiai,
tel. 8 685 44 504.

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

Automobilio stogo bagaþinë, 30
Eur. Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Kumelaitë (2 m., 1 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 04 474.
Vilkiko paslaugos Jurbarke ir
aplink, galiu tempti dvi maðinas,
kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8
643 32 184.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti
sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 615 92 727.
Visø markiø automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius,
gali buti nevaþiuojantys ar
dauþti, dokumentai sutvarkomi, atsiskaitymas vietoje visoje
Lietuvoje. Tauragë, tel. 8 646
54 556.

p a r d u o d a
+Iðpjautà medienà. Tauragë,
tel.: 8 636 00 128, 8 633 96 840.
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.
Betoninius blokelius tvorai
(balto skaldyto akmens imitacija, vnt. kaina 1,30 Eur). Tel.
8 617 51 226.
Bituminæ stogo dangà
„Onduline“ (75 nauji lapai, lapo
kaina 6 eurai, 200x95 cm, spalva
ruda). Tauragë, tel. 8 682 36 870.
Centrinio ðildymo katilus (kietojo kuro). Tauragë, tel. 8 636
46 008.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
El. kaloriferá (16 kW), el. krosná
(10,5 kW), ðaldytuvo vitrinos
kompresoriø (naujas), el. variklá
(1,5 kW 1500 aps./min., 1,5 kW
3000 aps./min., 2,2 kW 3000
aps./min., 1,1 kW 1500 aps./
min.). Tauragë, tel. 8 687 75 365
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.
Langà (93x158 cm, 45 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Lauko, vidaus dailylentes,
terasines, grindines lentas.
Pristatome. Jurbarkas, tel. 8
646 44 279.
Metalines konstrukcijas (15 m
ploèio) ir sienines keramzitines
plokðtes (40 cm storio, su langais, 3 m aukðèio). Tauragë, tel.
8 641 40 317.

Naudotà ðiferá (balta ir raudona
sp., 4 Eur). Tauragë, tel. 8 650
73 590.
Naudotas plytas. Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 614 74 309.
NEBRANGIAI! Stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), plastmasinæ statinæ (200 l talpos).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Obliavimo velenà (naujas, 3
peiliai, 35 cm ploèio, kairiarankiam meistrui, komplekte 3
laikikliai frezoms). Jurbarkas,
tel. 8 686 23 721.
Plastikiná langà (geros bûklës,
1,55x138 cm). Tauragë, tel. 8
650 32 516.
Plytas (silikatinës, naudotos,
500 vnt.). Tauragë, tel. 8 656
59 278.
Sausus grebëstus stogui
(35x70x5000, 3,3 kub. m).
Tauragë, tel. 8 656 95 334.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Statybinës sàramos plokðtës (6
vnt.). Tauragë, tel. 8 638 49 372.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5
mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m,
4 mm storio, 15 vnt., nebrangiai,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 690 51 570.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
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
Naudotà ðiferá Tauragës rajone.
Tel. 8 614 81 436.

d o v a n o j a
Statybiná betono lauþà. Tauragë,
tel. 8 616 27 971.
Ðiferá (naudotas). Tauragë, tel.
8 637 14 374.

AUDI
p a r d u o d a
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 (1992 m., sedanas,
benzinas, dujos, TA, gera bûklë). Tel. 8 614 02 245.
AUDI A6 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë
sp. , 4/5, 372000 km, TA iki
2016-12, daug privalumø, 1 400
Eur). Ðilalë, tel. 8 676 01 245.
AUDI A6 AVANT (1996 m.,
2,5 l, dyzelinas, TA). Tauragë,
tel. 8 655 58 650.
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.

BMW
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
l, TDS, iðregistruotas, nes buvo
nenaudojamas). Tauragë, tel. 8
677 90 988.
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CHEVROLET
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.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN EVASION (1995
m., 1,9 l, TD, TA iki2017 m., pakeistas variklis, rida 170 000, 960
Eur). Tauragë, tel. 8 698 75 628.

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

FORD

VOLKSWAGEN

p e r k a

p a r d u o d a

p a r d u o d a

+ Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.

Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (universalias,
su garantija). Tauragë, tel. 8
655 71 191.

+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.

Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas), RENAULT LAGUNA
(1999 m., 2,2 l, TD) dalimis.
RENAULT MASTER galiná
varantájá tiltà. Tauragë, tel. 8
636 91 238.

+Lengvuosius automobilius ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655 71 191.

SEAT ALHAMBRA (1,9 l,
TDi), AUDI A6 (1997 m., 2,5
l, TDi), CITROEN EVASION
(1,9 l, TD), NISSAN
TERANNO (1994 m. 2,4 l, benzinas, IVECO 35 (1994 m.2,5
l, TD), SCENIC (1997 m., 1,9
l, TD), PEUGEOT 406 (1,9 l,
2,1 TD dalimis. Tauragë, tel. 8
636 91 238.

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.

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.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL OMEGA (2000 m., 2
l, dyzelinas, sidabro sp., lieti
ratlankiai, TA iki2016 m., 1 150
Eur). Ðilalës r., tel. 8 651 19 798.
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, TA iki2017
m., sidabro sp.). Tauragë, tel. 8
637 72 785.

PEUGEOT
p a r d u o d a

p a r d u o d a

PEUGEOT 406 (1999 m., 2,1
l, dyzelinas, furgonas, mëlynos
sp., kablys, TA iki2017 m., 900
Eur). Tauragë, tel. 8 633 92 805.

MAZDA 323 (1997 m., 1,6 l,
benzinas, TA iki2017 m., 800
Eur). Tauragë, tel. 8 658 33 095.

p a r d u o d a

MAZDA

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 208 SPRINTER (1997 m.,
2,3 l, priedas þieminës padangos,
1 700 eurø). Jurbarkas, tel. 8
631 72 346.

RENAULT
RENAULT LAGUNA (1995
m., dyzelinas, mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, sidabrinë,
4/5, TA iki 2015-07, 300 Eur,
kablys). Tauragë, tel. +370 678
37 769.
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, signalizacija). Tauragë, tel.
8 618 39 746.

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 (1990 m., 1,9 l,
dyzelis, 50 kW, universalus,
baltos sp., kablys, liukas). Tel. 8
650 34 670.
VW PASSAT (1993 m., 1,9 l,
dyzelinas). Tauragë, tel. 8 690
76 767.
VW PASSAT (1995 m., 1,9 TDI,
dyzelis, universalus, ðildomos
sëdynës, kablys, TA 2 m., lieti
ratai, vasariniø padangø komplektas, 950 Eur). Tel. 8 699
59 553.
VW PASSAT (1997 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, mëlyna sp., 4/5,
240 000 km, TA iki 2016-10,
daug privalumø, 1 550 Eur.
Geras, tvarkingas ir priþiûrëtas
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.
VW SHARAN (1999 m., 1,9
l, dyzelinas, 81 kW, TA, privalumai, ið Vokietijos, 1 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà,
220 Eur. Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.
Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8
657 84 900.
Nebrangiai savos gamybos
priekabà (TA, draudimas). Tel.
8 685 34 327.
Priekabà PTS4 (didþioji, nauji
metaliniai bortai, 66 cm aukðèio,
veikiantys oriniai stabdþiai),
rusiðkà prikabinamà kultivatoriø KPS-4,2. Ðilalës r., tel. 8
684 93 135.

+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 iki300 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.

Slenksèiø apsaugas-vamzdþius
(visureigio, nerûdijanèio metalo). Tel. 8 650 34 670.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.

Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai. Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.
Dyzeliná automobilá iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a
Automobiliná registratoriø PRESTIGIO ROAD
RUNNER 320 (naujas, garantija 2 m., 45 Eur). Tauragë, tel.
8 639 45 821.
Lengvojo lydinio ratus R16 su
padangomis visureigio NISSAN
TERRANO (5 vnt., tinka
OPEL FRONTERA). Tel. 8
650 34 670.

p a r d u o d a
Motociklà (200 kub. cm, 2014
m., ENDURO, krosinio tipo,
ið Vokietijos), motorolerá (125
kub. cm, 2000 m., su dokumentais, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 690 51 570.
Motociklus DNEPR MT-10,
MK (originaliai suremontuoti).
Tel. 8 675 11 551.

p a r d u o d a
MAN 8.100 (6 m ilgio platforma, iki 7,5 t, TA 1 m., dyzelis,
2 100 Eur). Jurbarkas, tel. 8 699
59 553.
MAN 8.150 (savivartis, dyzelinas, këbulo ilgis 4 m, geros
bûklës, 3 500 Eur). Prienø r.,
tel. 8 652 58 873.

p e r k a
GAZ 53 naujas padangas
(2 vnt., 240-508 modelio).
Jurbarkas, tel. 8 615 83 738.

p a r d u o d a
Arkline 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
Bulviø kasamàjà (700 Eur),
purkðtuvà (200 Eur), traktoriø
T-25 (1 850 Eur). Tel. 8 654
82 813.

Bulviø kombainà BOLEK (2
500 Eur), mëðlo kratytuvà (1
250 Eur), þemës frezà (650 Eur),
rulonø krautuvà (300 Eur), grëblá-vartytuvà (800 Eur). Mëðlo,
þemiø krautuvà (1 500 Eur). Tel.
8 674 44 561.
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.
Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, ant ratø), el. telferá (0,5
tonos), motoblokà MTZ-06 (su
inventoriumi: vartomas plûgas, freza, kultivatorius ir kt.).
Tauragë, tel. 8 687 75 365
Grûdø malûnà (nebrangiai,
naudotas). Tauragë, tel. 8 690
76 767.
Javø kombainà JOHN DEERE
960 (kederis 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.
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
eurø), lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ (darbinis plotis 1,65 m, 350
eurø). Tauragë, tel. 8 627 47 606.
LËKÐTËS. 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.
Metalines cisternas (3 kub. m
ir 1,8 kub. m, su ratais). Tel. 8
613 15 940.
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,
galia 38 kW, tvarkingas, vaþiuojantis, yra TA, 8 200 Eur).
Tauragë, tel. +370 618 57 934.
Priekabà 2PTS4 (verèia á tris
puses, metalinë, be dokumentø,
1 020 Eur). Tauragë, tel. 8 699
16 959.
Priekabà (vienaðë, miðkui veþti),
vokiðkà varstomà plûgà (3 korpusø), priekabos 2PTS4 cilindrà,
siurblá MÐA 50 (naujas). Tel. 8
616 41 686.
Rapsø stalà DONA, pieno ðaldytuvà (naujas, 800 l). Jurbarkas,
tel. 8 699 55 304.
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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.
Ðienapjovæ, vartytuvà, bulviø
kasamàjà, purkðtuvà, plûgà,
kultivatoriø, grûdø malûnà,
mëðlo kratytuvà, srutveþá, traktoriø T-25. Tel. 8 612 78 366.
Ðieno vartytuvà KH-4 (500
Eur), dyzeliná variklá nuo elektros generatoriaus (naujas, 5,5
kW, 300 Eur), grëblá KUHN7301 (2 500 Eur). Tel. 8 618
04 825.
T-16, T-25 variklá ir kitas jo
dalis. Variklis veikiantis, galima
iðbandyti, 350 Eur. Kelmë, tel.
8 685 64 376.
Traktoriø T1-6 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Traktoriø MTZ-52 (80 variklis)
ir þemës ûkio padargus (kultivatoriø, plûgà). Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 615 56 725.
Traktoriø MTZ-50, tvarkingas,
1 600 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, kabinamà traktoriaus
gale. Tauragë, tel. 8 616 33 203
Traktoriø T-16MG (1982 m.,
vaþiuojantis, TA pasibaigusi
2014 m., variklis geras, tik pro
gumeles leidþia tepalà, 1 300
Eur). Ðilalë, tel. 8 620 30 966.
Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT 303,
diskinæ grûdø sëjamàjà (rusø gbos) dalimis. Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-25. Tauragë, tel. 8
670 28 404.
Traktoriø-þoliapjovæ, cisternàvamzdá, 6 m, el. pjûklà malkoms. Tauragë, tel. 8 699 25 878.
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.
Tvarkingà T-16 traktoriø (1991
m., su buldozeriu, 2 600 Eur).
Tauragë, tel. +370 673 55 930.
Vakuuminá siurblá (rusø
gamybos), tràðø barstytuvà
„Amazone“ (vokieèiø gamybos), MTZ-80 tarpiná korpuso
sujungiklá. Jurbarkas, tel. 8 615
31 155.
Þoliapjovæ-traktoriukà (galingas, 12,90 W, 0,92 skersmuo).
Tauragë, tel. 8 633 65 085.

p e r k a
Ðieno-ðiaudø presà
FORTSCHRITT 454, ðienoðiaudø rinktuvà rusø g-bos,
kombainà NIVA SK-5M, traktoriø T-150 K. Tel. 8 613 98 986.

+Reikalingi automobilveþio
vairuotojai. Tauragë, tel. 8 699
80 431.
Ieðkau þmogaus dirbti miðke.
Jurbarkas, tel. 8 699 59 553.
Ieðkom sàþiningos moters ligoniui priþiûrëti. Jurbarkas, tel. 8
447 54 333.
Ilgametæ patirtá turinti
transporto ámonë atnaujina savo automobilveþiø
parkà. Ieðko energingø ir atsakingø vairuotojø-ekspeditoriø,
kurie galëtø prisijungti
prie dabartinës komandos. Darbas Europoje.
Reikalavimai: CE kategorija, E95 kodas, patirtis.
Mes jums siûlome: laiku ir
stabiliai mokamà atlyginimà,
tvarkingà technikà, visas darbui
skirtas priemones, socialines garantijas. Tel. +370 699 55 422.
Ámonei reikalingas mikroautobuso vairuotojas. Jurbarkas, tel.
8 682 19 217.
Ámonë ieðko fasado ðiltinimo
meistrø, pagalbiniø darbininkø.
Laiku mokamas atlyginimas, 1
000 Eur. Jurbarkas, tel. 8 653
69 999.
Kasame vandens ðulinius. Kasu,
valau, gilinu, surandu vandens
gyslà, gaminame þiedus, klientui pageidavus - pristatome,
darbai vyksta visoje Lietuvoje.
Klaipëda, tel. 8 625 47 059.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas, soc.
garantijos, gali bûti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Reikalingas automobiliø këbulø
paruoðëjas daþymui. Tel. 8 652
04 185.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kateg.) 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 darþà
nuravëti. Kiduliai, tel. 8 686
66 809.

+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.
+Iðnuomojami autobusai, 30-42
vietø ir mikroautobusas, 8 vietø.
Tauragë, tel. 8 699 80 431.
+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.
+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 ,
REMONTUOJAME
STOGUS, ATLIEKAME
SKARDINIMO DARBUS.
ÐILTINIMAS. RENOVACIJA.
APDAILA. PALANGËS.
KAMINAI, VËJASKARDËS.
Klaipëda, tel. 8 625 47 059.
Mûriju ið akmenø (namai,
tvoros, þidiniai). Galiu dirbti
su savo medþiagomis. Tel. 8
678 89 653.
Pilame pamatus tvoroms,
namams (naudojam skydus) su
savo ar uþsakovo medþiagomis.
Taip pat atliekame mûro ir
stogo darbus. Tauragë, tel. 8
658 46 966.
PRITRÛKOTE GRYNØJØ?
SUTEIKIAME PASKOLAS
G RY N A I S I A I S I K I 2 0 0 0
EURØ. Tauragë, tel. 8 676
28 262.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá.
Yra kranas, kauðas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.
Skardiname, dengiame stogus
su savo ir uþsakovo medþiagomis. Tel. 8 610 25 435.

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

Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.

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

Sunkveþimio savivarèio paslaugos iki 10 tonø. Tauragë, tel. 8
687 78 434.

Reikalinga melþëja, turinti
vairuotojo B kategorijà, arba
ðeima be þalingu áproèiø.
Pagëgiai, tel. 8 685 18 836.

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

Taisau nebrangiai benzininius
grandininius pjûklus pat ir benzininius „trimerius“. Tauragë,
tel. 8 684 85 245.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà.
Tel. 8 673 57 197.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.

Vyras gali rinkti, atnaujinti,
remontuoti baldus ir èiuþinius.
Tauragë, tel. 8 658 72 764.
Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto, tapetuoja, deda laminuotas
grindis, atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 689 25 070.
Vyras ieðko darbo, gali pjauti
ir kapoti malkas. Tauragë, tel.
8 637 21 818.
Vyras ieðko ávairiø statybiniø
darbø. Tauragë, tel. 8 617 34
672.

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

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

41 m. moteris ieðko darbo, gali
ravëti darþus, tvarkyti sodybà.
Tauragë, tel. 8 633 99 145.

Darbðti 17 metø mergina ieðko
sezoninio darbo. Jurbarkas, tel.
8 631 61 971.

41 m. vyras atlieka ávairius vidaus apdailos darbus.
Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.

Montuoju gipso kartonà, lyginu
sienas, kalu apdailos lenteles,
klijuoju plyteles. Galiu dirbti ir
uþ Tauragës ribø. Tauragë, tel.
8 643 22 432.

Moteris, turinti darbo patirties,
dirbusi Airijoje vaikø darþelyje, priþiûrëjusi 5 m. senelius,
priþiûrëtø 1-2 vaikuèius arba
senukus. Tauragë, tel. 8 689
48 128.
Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
Pjaunu þolæ „trimeriu“, taikau
nuolaidas, dirbu sàþiningai.
Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.

Mûrininkai, stogdengiai – darbo. Tauragë, tel. 8 663 01 0819.
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 45 100.

2015 07 03 Nr. 26

Horoskopai
p
Maži rūpesčiai
šią savaitę greit
išsispręs, rimtesni pažadins
kovotojo ambicijas. Nepražiopsokite sėkmės - savaitės
viduryje įtakingo asmens
rekomendacija ar užtarimas gali labai pagerinti jūsų
padėtį, jei tik būsite tam
tinkamai pasiruošęs. Antroje savaitės pusėje nusimato
kelionė. Apskritai stenkitės
realiau vertinti savo jėgas,
nepervarkite.
Derėtų įsiklausyti į draugų ir
kolegų patarimus. neinvestuokite pinigų - nepalakus laikas
investicijoms. Nuo savaitės
vidurio darbo grafikas bus
labai įtemptas. Pasistenkite
nepervargti. Užsiimkite širdžiai malonia veikla, dažniau
susitikinėkite su draugais atsigausite.

Šią savaitę daug
kas priklausys nuo
jūsų sugebėjimo
gludinti aštrius
kampus. Užsispyrėliams, kietakakčiams nesiseks bendrauti
su valdžia ar pavaldiniais.
Pirmadienį gausite vertingos
informacijos. Trečiadienį būkite nuoširdus, neatstumkite
siūlomos pagalbos. Antroje savaitės pusėje venkite
dvigubų žaidimų, viskas, ką
stengiatės nuslėpti, anksčiau
ar vėliau iškils į paviršių, o
tuomet atsidursite nepavydėtinoje situacijoje.

žiau galvokite apie asmeninę
naudą, jūs galite padėti artimiems draugams. Penktadienį
bus sunku susisiekti su reikalingu jums žmogumi. Dėl
to galite turėti problemų, bet
jos turėtų išsispręsti dar iki
sekmadienio.

kam neišduokite savo idėjų
ir planų. Penktadienis atneš
energijos antplūdį ir kūrybinį
pakylėjimą, tą laiką pasistenkite išnaudoti prasmingai.
Savaitgalį giminės ar draugai
gali kreiptis į jus su kebliu
prašymu.

Šią savaitę vertėtų pademonstruoti
aktyvumą ir iniciatyvą - užmegsite
tiek draugiškus asmeninius,
tiek naudingus dalykinius kontaktus. Ketvirtadienį bendraukite santūriau nei paprastai,
stenkitės išlaikyti pusiausvyrą:
nekalbėti, ko nereikia, neieškokite žmonių trūkumų ir neįkyrėkite su patarimais, ypač kai
jų niekas neprašo. Penktadienį
susiimkite ir pagaliau baikite
pradėtus darbus.

Šią savaitę Šauliai bus jautresni ir
įžeidesnis nei paprastai. Pasistenkite nepulti į kraštutinumus
- jūsų nervų sistemą išsekino
per daug įtempta darbotvarkė.
Stenkitės laikytis aukso viduriuko, nekonfliktuoti su aplinkiniais, kuo daugiau ilsėtis.
Netinkamas metas tolimoms
kelionėms.

Šią savaitę netrūks galimybių
aktyviai pailsėti
ir papramogauti.
Pirmadienis - sėkminga diena
kūrybinėms komandiruotėms.
Antradienį ir trečiadienį ma-

Pirmadienis sėkmingas pradėti
įvairius darbus,
ypač ilgalaikius.
Antradienį labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą ir valdyti
emocijas. Ketvirtadienį nie-

ateinanèiai savaitei (07-06 - 07-12)

Šią savaitę darbingumas, gera
sveikata ir nuotaika užtikrins
jums sėkmę daugelyje veiklos sferų. Pirmadienį stenkitės neišsiskirti nuo kolegų
darbe - geriausi sprendimai
bus kolektyviniai. Antradienis - blogas metas priminti
valdžiai apie savo pasiekimus
ar poreikius - jūsų ketinimai
gali būti klaidingai suprasti.
Trečiadienį atidžiai planuokite
darbus. Ketvirtadienį iš anksto
aptarkite visas sąlygas sus
naujais verslo partneriais ir
griežtai jų laikykitės.
Kupina įvykių
savaitė. Rimtus
darbus nukelkite,
kol kas užsiimkite
kūryba ir asmeninių problemų
sprendimu. Savaitės viduryje
galite tikėtis draugų pagalbos,
jei, žinoma, jūsų rūpesčiai nesusiję su finansais. Atsargiau
vertinkite pasiūlymus, realybė

gali pasirodyti ne tokia jau
graži. Venkite atsitiktinių
pažinčių.

Pasiduosite svajingoms nuotaikoms. Deja, jūsų
svajonės visiškai
nesisieja su realybe, o kai
kurios netgi keistokos. Jei
nuspręstumėte jas realizuoti,
būkite atsargus - rezultatai nenuspėjami. Savaitės pabaigoje
galite tikėtis smagių nuotykių,
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nekenksmingų nė sveikatai, nė
piniginei. Penktadienį drąsiai
rėžkite į akis, ką galvojate,
antraip žmonės manys, kad
galima kartis jums ant sprando.
Ieškokite naujų
įspūdžių ir potyrių.
Įsiklausykite, ką
jums sako intuicija
ir užsiimkite tik tais reikalais,
kurių atidėlioti nebegalima.
Pasistenkite nesivaidyti su artimaisiais. Nepamirškite savo
namų, būtų gerai, kad sutvarkytumėte juos: atsikratykite
nereikalingų daiktų ir šiukšlių.
Šeštadienį, prieš ką nors pirkdamas, pasitarkite su artimais
žmonėmis.
Šią savaitę jums
ne kartą teks ginti
savo pažiūras. Pasistenkite tai daryti
maksimaliai argumentuotai,
bet nepraleiskite pro ausis ir
oponentų žodžių: galite sulaukti vertingų patarimų. Kiek
įmanoma, stenkitės išvengti
konfliktų, nevertėtų net juokais
su kuo nors lažintis ar ginčytis.

JUOKAI

25. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Superautomobiliai. Oro. Isas. Dalia. Dinasas. RT. Du. Aminai. Ip. Akan. Sadistas.
Ji. Vo. Da. Šolochovas. Prostata. Oseinas. Don. Įdaras. RM. Rta. Dausinas. Mininas. Alda.
Troja. Ira. Mao. Vaidas. “SAS”.
Horizontaliai: Pd. Uodas. Rodeo. Primadona. Leonidas. Uam. Ani. Tįsla. Alsas. Adido. Ait.
Tana. Otis. Ašara. Os. Aso. Asta. Mar. Los. Ri. Ostijos. month Picerija. Nida. Himnas. La. Avon.
“IL”. Kovarnis. “Aida”. Astara. Kiaunės. Asas.
Pažymėtuose langeliuose: Sveikatos šventė.
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.

25. 55 m., 181 cm ûgio
vyras susipaþintø su moterimi rimtai draugystei.
Klaipëda.
26. 58 m., 174 cm ûgio
vyras susipaþintø su moterimi iki 53 metø rimtiems
santykiams. Klaipëda.
27. Kaime gyvenanti moteris susipaþintø su rimtu,
be þalingø áproèiø vyriðkiu
nuo 50 iki 55 m. Tauragë.

Viršila šauktiniui:
– Ką jūs darysite, jei naktį prie kareivinių prišliauš koks nors vyras?
– Aš poną viršininką pagarbiai
palydėsiu iki lovos...
*****
Vyrukas kompanijoje giriasi:
- Savo protą aš paveldėjau iš
tėvo...
Kažkas perklausia:
- Jūs turbūt turite labai daug
brolių ir seserų, su kuriais teko
juo dalytis?
*****
Gydytojas vidurnaktį skubiai
iškviečiamas pas ligonį.
- Prašau atvežti notarą testamentui sudaryti ir artimiausius
giminaičius, - taria gydytojas,
apžiūrėjęs ligonį.
- Negi viskas iš tikrųjų taip blogai?
- Na ne, bet aš nenoriu būti vienintelis, kuris vidury nakties visiškai
be reikalo yra pakeliamas iš lovos...
*****
- Tu ką, vagi mano ridikėlius?!
- šaukia ant Petriuko kaimynas,
nutvėręs jį savo darže.
- Ką jūs! Kaip aš galėčiau? - ginasi Petriukas.- Aš tik patempiu juos,
kad greičiau augtų.
*****
Petriukas ilgai valosi dantis.
Močiutė klausia:
- Petriuk, kodėl taip ilgai valaisi
dantukus?
- Kad būtu tokie dantys auksiniai
kaip tavo.
*****
Petriuko mama pakelia telefono

ragelį.
- Laba diena, gal kalbuosi su
Petriuko mama?
- Taip.
- Jūs tik neišsigąskite, bet po
chemijos pamokos mums teko jį
nuvežti į ligoninę.
- Jėzau Marija! Ką jis vėl iškrėtė?
- Nieko, tiesiog spaudos klaida
chemijos vadovėlyje.
*****
Dantistas: Nesijaudinkit, aš jūsų
skaudamą dantį ištrauksiu per 1
minutę.
Pacientas: Ir kiek man tai kainuos?
Dantistas: 100 dolerių.
Pacientas: Už 1 minutę darbo?!
Dantistas: Jei norit, aš galiu jį
traukti valandą
*****
Vėlai vakare pas moterį užbėga
kaimynė ir prašo:
- Klausyk, paskolink man kočėlą!
- Negaliu, pati vyro laukiu!
*****
Skambutis blondinei namuose:
- Laba diena ieškau Loretos, ji
čia gyvena ?
- Nu net nežinau ..... palaukit
truputį.
Balsas iš toli:
- Loreta !!!
- Ką?!
- Tu čia gyveni ?!?!
*****
Sutvėręs žemę ir jos gyvūnus,
Dievas pasikvietė angelą ir, rodydamas į plekšnę, tarė:
- Aš tau liepiau šitą žuvį tik nuplauti. Lyginti nereikėjo...

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
LIEPOS 6 D. 20 VAL. „Tautiška giesmė“
ant Gandingos piliakalnio.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. „Pasimatymas mano
svajonių parke“ ir „Tautiška giesmė - aplink
pasaulį“ Mykolo Oginskio rūmų parke.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 5 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Miestas“
LIEPOS 9 D. 17 VAL. Koncertas amfiteatre.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 5 D. 19 VAL. Kėdainių rotušės
kiemelyje Susitikimai „Vasara Kėdainiuose“.
Romansų vakaras.
LIEPOS 6 D. 18 VAL. Ant Bakainių piliakalnio (Surviliškio sen.), Kėdainių rotušės
kiemelyje Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI LIEPOS 31 D. Kretingos kultūros
centre Kretingiškių fotomenininkų fotografijų paroda AKIMIRKSNIŲ ŽAISMĖ
Vitražo salėje.
LIEPOS 5 D. 20 VAL. Kretingos kultūros
centre šokių vakaras „Kam per 40“.
LIEPOS 6 D. 20.30 VAL. Himno giedojimo
akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį”, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienai, prie Kultūros centro.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės himno
giedojimo akcijos „Tautiška giesmė aplink
pasaulį“ Jokūbavo kaime, prie A. Stulginskio
paminklo.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės himno
giedojimo akcijos „Tautiška giesmė aplink

pasaulį“ Vydmantų kaime, prie Vydmantų
skyriaus.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės himno
giedojimo akcijos „Tautiška giesmė aplink
pasaulį“ Grūšlaukės kaime, prie Grūšlaukės
skyriaus.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės himno
giedojimo akcijos „Tautiška giesmė aplink
pasaulį“ Kalniškių kaime, prie Kalniškių
skyriaus.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės himno
giedojimo akcijos „Tautiška giesmė aplink
pasaulį“ Lazdininkų kaime, prie Lazdininkų
skyriaus.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės himno
giedojimo akcijos „Tautiška giesmė aplink
pasaulį“ Kurmaičių kaimo centre.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės himno
giedojimo akcijos „Tautiška giesmė aplink
pasaulį“ ant Senosios Įpilties piliakalnio.
LIEPOS 6 D. 11 VAL. Šaškių var?ybos
Grūšlaukės skyriuje.
LIEPOS 7 D. 13 VAL. Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Rankdarbių kraitelė“
Vydmantų skyriuje.
LIEPOS 6 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
LIEPOS 9 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
PALANGOJE
LIEPOS 3 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 3 D. 19 VAL. Ilja Aksionovo
koncertas Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių
al. 1, Palanga.
LIEPOS 3 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre Ievos NARKUTĖS akustinis

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 el.p. ligita.m@zilinskis.
com, ekskavatorininkas, traktorininkas, vairuotojas,
autošaltkalvis tel.8 614 80 151, Jurbarko Naujamiesčio
pagrindinė mokykla fizikos mokytojas el. p. info@
jnm.lt, 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, UAB „Jurbarko autobusų
parkas“ šaltkalvis –suvirintojas tel. 8 447 71 753, UAB
„Savas medis“ staklininkas-gaterininkas tel. 8 447 45 788,
UAB „Gulbelė“ parduotuvės vedėjas tel. 8 696 06 227,
UAB „Medžio projektas“ automechanikas tel.8 647 42
210, UAB „Kaišiadorių paukštyno mažmena“ pardavėjas
kasininkas tel.8 681 56 771.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
bendrosios praktikos slaugytojas dietistas tel. 8 449 58
539, UAB „Ryto Gaja“ barmenas tel. 8 603 19 955, UAB
„Kvistija“ degalinės operatorius tel. 8 656 14 347, UAB
„Viktomas“ prekių grupės vadybininkas tel. 8 686 77 606,
UAB „Autoniukas“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 658 22
785, UAB „Šilalės autobusų parkas“ autobuso vairuotojas
tel. 8 616 96 048, Irenos Alijošienės prekybinei komercinei
firmai „Agava“ pardavėjas konsultantas tel. 8 687 81 636,
UAB „Senasis malūnas“ mėsos 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 „Gilibera“
barmenas-padavėjas tel. 8 699 40 410, 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, UAB
„RJF Baltic“ elektrikas tel. 8 604 86 895.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: Vilmai Pažereckienei vykdančiai individualią veiklą barmenas – picų išvežiotojas tel. 8 692 70 271,
UAB „Lieprasta“ mūrininkas, gaterininkas tel. 8 663 61
733, UAB „Top sport“ lažybų tarpininkas el. p. eglejack@
topsport.lt, UAB „Valdymo apskaita“ įmonės vadovas el.
p. info@valdymoapskaita.lt, UAB „Bacas“ virėjas tel. 8
650 12 992, UAB „Globus Trade Lt“ pardavėjas - konsultantas el. p. mindaugas.gailius@gtlt.lt, UAB „Stragutės
mėsa“ buhalteris tel. 8 699 12 034, 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,
produkcijos atrinkėjas Paberžių g. 8, Tauragė, UAB
„Autologistica Biedermann LT“ logistikos specialistas
(vadybininkas) 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 „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, ŽEMĖS
ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS, PERDIRBIMO
BEI REALIZAVIMO KOOPERATINĖ BENDROVĖ
„STRAGUTIS“ barmenas tel. 8 616 00 787, UAB „Makveža“ pardavėjas konsultantas el.p. info26@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.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.

koncertas.
LIEPOS 4 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre UGNINGAS TANGO.
LIEPOS 4 D. 19 VAL. Vienos kompozicijos rečitalis Gintaro muziejus Vytauto g.
17, Palanga.
LIEPOS 4 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 5 D. 19 VAL. Donato Montvydo
koncertas Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių
al. 1, Palanga.
LIEPOS 5 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre el FUEGO: geriausi Lietuviški hitai
naujai.
LIEPOS 6 D. 18 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre STALO TEATRAS spektaklis PASAKA APIE KARALIUS.
LIEPOS 6 D. Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena Birutės kalnas,
Palanga.
LIEPOS 7 D. 18 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre STALO TEATRAS spektaklis EGLĖ
ŽALČIŲ KARALIENĖ.
LIEPOS 8 D. 19 VAL. Alinos Orlovos
koncertas Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių
al. 1, Palanga.
LIEPOS 9 D. 19 VAL. Donato Razausko
kūrybinis vakaras Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 9 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 9 D. „Birutės parko istorijos atspindžiai“ Palangos Birutės parkas, Vytauto
g. 15, Palanga.
LIEPOS 9 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre IDIOTEATRAS | komedija URVINIS
ŽMOGUS.

EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi sunkvežimių vairuotojai (CE arba
C kategorija), staliai dailidės, siuvėjai, stogdengiai, virėjai,
komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi viešbučio tvarkytojai,
slaugytojai, CE kategorijos vairuotojai, žuvies produktų
pakuotojai, siuvėjai.
Vokietijoje reikalingi elektromechanikai, suvirintojai,
oro kondicionavimo įrenginių mechanikai/vamzdynų
montuotojai, medienos apdirbimo staklių operatoriai,
mechanikai, elektrikai, santechnikai, frezuotojai, asistentai
fizikos laboratorijoje, elektros technikai, mechanikos
technikai, optinių įtaisų gamintojai, gamyklos darbuotojai.
Italijoje reikalingi fitneso/šokių treneriai, sporto treneriai,
mini club vedėjai.
Lenkijoje reikalingas vyresnysis slaugytojo asistentas.
Švedijoje reikalingi braškių skynėjai
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, žemės ūkio mašinų mechanikas,
apsaugos darbuotojas, siuvėjas, gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas, gamybos darbų brigadininkas, svėrėjas,
kepėjas, plataus profilio statybininkas, ekskavatoriaus mašinistas, langų ir (arba) durų ontuotojas, pardavimo vadybininkas, pagalbinis darbininkas,pardavimo vadybininkas,
prekybos salės darbuotojas, plataus profilio statybininkas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virėjas(-a).
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius, automobilių
mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis,
informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius, metalų apdirbimo technologas, optikos reikmenų
pardavėjas, personalo specialistas [vadybininkas], plataus
profilio statybininkas, projektuotojas konstruktorius, santechnikas, šaltkalvis, statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: laiškininkas AB Lietuvos paštas tel.: 8
345 62 245, 8 614 34 275, mechanikas UAB IDAVANG
tel. 8 682 28 768, medžiagų sandėlio sandėlininkas AB
„LYTAGRA“ tel. 8 682 63 569, muzikos mokytojas Šakių
rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija tel.: 8 345 44 285,
8 614 21 684, mėsininkas UAB „NORFOS MAŽMENA“
tel. 8 656 52 428, pardavimo vadybininkas UAB RIKO
PREKYBA tel. 8 641 61 360, pardavėjas kasininkas
UAB „GULBELĖ“ tel. 8 659 10 611, traktorininkas UAB
IDAVANG tel. 8 686 45 844.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius, akmens apdailininkas, anglų kalbos mokytojas,
apdailininkas, apklausų atlikėjas, apmušalų siuvėjas,
apsaugos darbuotojas, architektas, asmeninis padėjėjas
{socialinis darbas}, asmeninis sekretorius [padėjėjas],
auklėtojas, autobuso vairuotojas, automobilinio krautuvo
vairuotojas, automobilių mechanikas, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldų dizaineris, baldžius,
barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, buhalteris, dailės mokytojas, darbų vadovas,
dažytojas teptuku, degalinės operatorius, drabužių siuvėjas,
draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekonomikos
mokytojas, elektrikas, elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos inžinerijos technikas, etikos mokytojas,
finansų analitikas, floristas, gamybos meistras, gamyklos
[įmonės] padienininkas, geodezininkas, gydytojas odontologas, grindinio klojėjas, indų plovėjas (rankomis),
informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas,
informacinių technologijų mokytojas, informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius, informacinių
technologijų specialisto asistentas, interjero dizaineris,
izoliuotojas, juvelyras, kambarinė, kartoninių gaminių
surinkėjas, kepėjas, kepėjo padėjėjas, kiemsargis, kiosko
pardavėjas, kirpėjas, kompiuterijos mokytojas, konstrukcijų inžinierius, konstruktorius, krovikas rūšiuotojas,
laiškininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas,
laivo vamzdynininkas, lietuvių kalbos mokytojas, logopedas, manikiūrininkas, matematikos mokytojas, metalinių
gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas,
muzikos mokytojas, nekvalifikuotas atsitiktinių darbų
darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padavėjas,

KAUNE
LIEPOS 5 D. 17 VAL. Gyvųjų istorijų ciklo
„Hortus conclusus“ vizualizuotas pristatymas
„Lietuvos karinių oro pajėgų apeigos ir tradicijos“ Svetingumo
komplekse Pažaislio vienuolyne, Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienai ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų įkūrimo 96-osioms metinėms paminėti.
LIEPOS 6 D. LIETUVOS VALSTYBĖS
(KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS RENGINIAI
12 VAL. Vyčio kryžiaus ordino vėliavos
pakėlimo ceremonija, Lietuvos Valstybės
(Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
paminėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus
sodelyje.
16 VAL. Vyčio kryžiaus ordino vėliavos nuleidimo ceremonija. Varpų muzikos koncertas.
21 VAL. XIV tarptautinis festivalis „OPERETĖ KAUNO PILYJE 2015. “Pilies muzika”.
21 VAL. „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“ ... Kur bebūtum, žmogau Lietuvos, stabtelk
ir sugiedok „Tautišką giesmę“ - Kauno pilyje.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
LIEPOS 6 D. 21.30 VAL. pramogų ir poilsio
parke Lietuvos valstybės diena Radviliškyje.
RASEINIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 6 D. VALSTYBĖS (LIETUVOS
KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS ŠVENTĖ RASEINIUOSE:
12 VAL. Šv. Mišios Raseinių parapijos
bažnyčioje.
21 VAL. Spektaklis Juozo Grušo „Herkus
Mantas“, rež. Vytautas Rumšas. Nemakščių
sen., Molavėnų piliakalnių komplekse.

JURBARKE IR RAJONE
LIEPOS 4 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
LIEPOS 6 D. Valstybės diena Jurbarke;
19 VAL. – Protų mūšis „Pasimatuok karūną“ (prie Vytauto Didžiojo paminklo).
20.30 VAL. – Bėgimas su kliūtimis „1253
metrai Karaliaus Mindaugo taku“ (Vytauto
Didžiojo parke).
21 VAL. – „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
Lietuvos himno giedojimas kartu su lietuviais
visame pasaulyje.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės diena
Girdžiuose.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės diena
Skirsnemunėje.
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės diena
Žindaičiuose.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 5 D. ŠAKIŲ MIESTO DIENA
J.LINGIO PARKE.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LIEPOS 5 D. 14 VAL. Sartininkuose – tradicinė „Aplankymo šventė“.
LIEPOS 6 D. 19.30 VAL. Tauragės kultūros
centre VALSTYBĖS IR LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO
ŠVENTĖ. Muzikinė-literatūrinė dedikacija.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
LIEPOS 6 D. Valstybės diena „Vienybė
težydi“.
LIEPOS 9 D. 19.30 VAL. Poezijos parke
liaudiškos muzikos kapelos „Svaja“ koncertas.

pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pakavimo įrangos operatorius, pakuotojas (rankomis), pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo vadybininkas, parduotuvės
padalinio vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę)
konsultantas, pastatų apšiltintojas, pastatų statybos inžinierius, pastolininkas, pastolių statytojas, plataus profilio
statybininkas, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas,
privatus gitaros mokytojas, produkto vadybininkas,
programuotojas, projekto administratorius, raštinės
administratorius, remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, restorano salės adminis tratorius, restorano virėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
santechnikas, siuvėjas, skardininkas, slaugytojo padėjėjas,
socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, stalius,
statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius, statybos
projekto vadovas, statybų dailidė, stiklo paketų gamybos operatorius, stogdengys, sunkvežimio vairuotojas,
suvirinimo technologas, suvirintojas, šaldymo įrenginių
technikas, šaltkalvis, šaltkalvis surinkėjas, šaltkalvis
suvirintojas, tarnybinių patalpų valytojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro
meno mokytojas, tekintojas, tekstilės ir odos gaminių,
aprangos ir avalynės gamybos mokytojas, tiekimo ekonomistas, tiekimo sandėlio krovikas, turizmo vadybininkas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis),
vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas,
viešbučio administratorius, viešbučio valytojas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt

GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, auklėtojas, autobuso
vairuotojas, ekspeditorius, laiškininkas, laivų statybos
technikas, lopšelio-darželio auklėtojas, mėsos išpjaustytojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas, pagalbinis darbininkas, pastatų apšiltintojas, pirkimo
agentas [vadybininkas], plytelių klojėjas apdailininkas,
reklamos tarnautojas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], stalius, statybos inžinierius, statybos projekto
vadovas, suvirintojas, suvirintojas elektra, šilumos energetikos inžinierius, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, traktorininkas, valytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apskaitininkas, architektas,
automobilių šaltkalvis, barmenas, buhalteris, chemijos
mokytojas, dailės mokytojas, darbų vadovas, elektrinių
elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris,
gaterininkas, geodezininkas, geografijos mokytojas, gyvulininkystės specialistas, grindinio klojėjas, informacinių
technologijų mokytojas, kitų gamtos mokslų, matematikos
ir kompiuterijos dalykų mokytojas, logopedas, medinių baldų surinkėjas, muzikos mokytojas, pagalbinis darbininkas,
pastatų statybos inžinierius, personalo padalinio vadovas,
personalo specialistas [vadybininkas], plataus profilio
staklininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], stiklo
paketų gamybos operatorius, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, valdymo
padalinio vadovas, verslo paslaugų vadybininkas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: dailės mokytojas, mėsininkas, muzikos ir
atlikėjų meno mokytojas, pardavėjas, pastatų dažytojas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas].
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, architektas, automobilio vairuotojas, automobilių šaltkalvis, barmenas padavėjas, dažytojas purškėjas {išskyrus statybą}, degalinės
operatorius, ergoterapeutas, grindinio klojėjas, izoliuotojas,
kasininkas, kepėjas, kompiuterijos inžinierius, lopšelio-darželio auklėtojas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
vadybininkas, pastatų statybos inžinierius, produkto vadybininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], šaltkalvis
suvirintojas, traktorininkas, viešbučio kambarinė, viešosios
nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris, grindinio klojėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], produkto
vadybininkas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

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 €.
5 d., trečiadienis, 20.00 val.,
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Taikos
g. 4, Neringa, Nida.
Giovanni Battista Pergolesi „Tarnaitė ponia“ 1 veiksmo komiška opera.
Iki liepos 20 d. bilieto kaina 7, 00 €, vėliau – 9, 50 €.
6 d., ketvirtadienis, 19.00 val., Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras, Danės g. 19, Klaipėda.
Janis Rainis „Induls un Arija“ Liepojos dramos teatro judesio
spektaklis.
Iki liepos 23 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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Tapk lojaliu

klientu!

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

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

NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI GERAI SVEIKATAI, SVORIUI SUREGULIUOTI,
ENERGIJAI, GROŽIUI
IR JAUNATVIŠKUMUI.
GALIMYBĖ ĮSIGYTI
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.
MANO TINKLALAPIS:
www.agel.lt;
el. vizitinė: www.agel.tel;
tel. + 370 603 97 599.
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