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JURBARKAS

LIETUVOJE

Keičiasi susituokusių bažnyčioje
1992 – 2001 m. santuokos pripažinimo
tvarka
Asmenys, susituokę bažnyčioje 1992–2001 m. laikotarpiu ir neįtraukę
santuokų į apskaitą iki 2014 m., vėl galės kreiptis į civilinės metrikacijos
įstaigą dėl santuokos pripažinimo.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. į apskaitą bažnytinę santuoką bus galima
įtraukti tik abiem sutuoktiniams esant gyviems. Be to, sutuoktiniai bus
laikomi susituokusiais ne nuo bažnytinės santuokos ceremonijos dienos,
o nuo tos datos, kurią jų santuoka bus įtraukta į apskaitą.
Į apskaitą santuokos nebus įtraukiamos, jeigu abu ar vienas iš sutuoktinių, po bažnytinės santuokos vykusios 1992 – 2001 m., bus įregistravę
civilinę santuoką.
Valstybė įtraukia į apskaitą santuokas, sudarytas pagal devynių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei dviejų valstybės pripažintų
religinių bendrijų kanonus – lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų
katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, evangelikų baptistų (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga), ortodoksų
(stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, septintosios
dienos adventistų (Septintosios dienos adventistų Bažnyčia).

Ar leisti partijoms turėti savo
žiniasklaidos priemones?
Prezidentė
kol kas vetavo
Visuomenės informavimo įstatymo pataisas,
kuriomis buvo
siekiama išbraukti nuostatą, draudžiančią
politinėms partijoms būti viešosios informacijos valdytojomis
ir rengėjomis. Šios įstatymo pataisos turėjo užkirsti kelią savivaldybių
piktnaudžiavimui laikraščių leidyba. Tačiau, naikindamas šią įstatymo
spragą, Seimas panaikino kelis dešimtmečius galiojusį saugiklį, apribojusį galimybes politinėms partijoms kontroliuoti žiniasklaidos priemones.
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius „Žinių
radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ tikino sunkiai įsivaizduojąs, kad galėtų
veikti kokia nors dabar esančių partijų kokybiška žiniasklaida.

Įsigalios nauja taros užstato ir
surinkimo tvarka
Lietuvoje po pusmečio
įsigalios nauja vienkartinės taros surinkimo ir užstato tvarka. Koks konkrečiai bus užstato dydis dar
neapsispręsta. Aplinkos
ministerijos atliekų departamento direktorius Dalius
Krinickas „Žinių radijui“
sakė, kad dėl to dar bus
tariamasi su verslininkais.
Vienkartinių pakuočių užstato sistema Lietuvoje pradės veikti nuo kitų
metų vasario.
Naujoji sistema apims į stiklinę, PET ir metalinę pakuotę išpilstytą
alų, sidrą, vaisių vyną ir nealkoholinius gėrimus: girą, vandenį, sultis,
nektarą. Didžioji dalis visų užstato sistemos pakuočių Lietuvoje turėtų
būti surenkama taromatais.

Ar už savo klaidas valdžia turėtų
atsakyti materialiai?
Seimas po pateikimo pritarė siūlymui įtvirtinti Vyriausybės narių individualią materialinę atsakomybę.
Tuo metu Teisingumo ministerija teigia, kad ministrų kabineto nariams
siūlomas materialinės atsakomybės įtvirtinimas esą nesuderinamas su
Vyriausybės ir ministrų konstituciniu statusu.

Šauktinių gali nebeprireikti
Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko skaičiavimais, karo prievolei
atlikti turėtų pakakti savanorių, tad privalomai šaukti į tarnybą iš prievolininkų sąrašo gali ir neprireikti.
Ministro duomenimis, šiuo metu savanoriškai karo tarnybą atlikti
norą pareiškė jau 2200 jaunuoliai, o karo tarnybai suplanuota pašaukti
3 tūkstančius. „Šauktinių procesas vyksta pakankamai sėkmingai, iš 3
tūkst., kuriuos norime pakviesti, jau 2200 yra atėję savanoriais, dar turime
keturis mėnesius, tad manau, kad tų 3 tūkst. tikrai galime sulaukti“, trečiadienį Seime žurnalistams sakė J.Olekas.
Šaltinis Delfi.lt

KAUNO MIESTO MERO APSILANKYMAS
JURBARKE
Liepos 14 d. į Jurbarko šilumos tinklų įmonę atvykusį Kauno
miesto merą Visvaldą Matijošaitį (V. Matijošaitis yra AB „Kauno
energija“, kuriai priklauso filialas „Jurbarko šilumos tinklai“, stebėtojų tarybos pirmininkas) kartu su Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriumi Gintaru Petrausku ir AB „Kauno
energija“ generaliniu direktoriumi dr. Rimantu Baku, sutiko Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas, filialo „Jurbarko šilumos tinklai“
direktorius Petras Butkus.
Jurbarko šilumos tinklai sudaro 1/23 dalį viso AB „Kauno
energija“ priklausančio ūkio ir Jurbarko miesto gyventojai turi
galimybę atsiskaityti už šilumą tokiu pačiu tarifu, kaip ir Kauno
miesto gyventojai, o tai gerokai pigiau nei respublikos vidurkis. Tačiau šilumos energijos savikaina, deginant dujas
Jurbarke, šiuo metu yra gerokai didesnė, nei vidutinė savikaina AB „Kauno energija“ sistemoje ir tai verčia galvoti
apie sąnaudų optimizavimą.

TAURAGĖS R.

RESTAURUOJAMA 217 METŲ SENUMO BAŽNYČIA
Restauruojama Tauragės rajone Skaudvilės miestelyje esanti
Šv. Kryžiaus bažnyčia. Senas medinis, 218 metus skaičiuojantis
pastatas tvarkomas saugant jo autentiškumą.
Bažnyčia buvo pastatyta 1770 metais, tačiau 1797 metais perstatyta ir tokia išliko iki šių dienų. Bažnyčiai seniai reikėjo remonto,
ypač šiaurinėje dalyje, kur smarkiai buvo pažeisti sienojai.
Darbai vykdomi pagal projektą „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“.
Bus rengiamas bažnyčios stogo tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projektas, kurį rengs rangovas, tvarkysiantis stogą. Numatoma
visų darbų kaina – daugiau nei 251 tūkst. Eurų, tačiau suskaičiavus
visas projekto išlaidas suma siekia net 386 tūkst. Eur. Projektą
bendrai finansuoja Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas pagal 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio
mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ bei Lietuvos Respublika. Apie 10
proc. piniginiu įnašu prisideda Tauragės rajono savivaldybė.

ŠILALĖ

ARTĖJA ŠILALĖS BASEINO ATIDARYMAS
Liepos 8 dieną Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko darbo grupės
pasitarimas dėl Šilalės baseino statybos darbų užbaigimo.
Pasitarime dalyvavo meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Valdemaras
Jasevičius, Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus,
Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Stasys Aužbikas, skyriaus vyriausiasis
specialistas Faustas Sragauskas, UAB „Kvėdarsta“ vadovas Arūnas Pocius,
baseino projektuotojai ir kiti. Pasitarimo dalyviai aptarė baseino statybos darbų
eigą bei pabaigą. Taip pat buvo priimti keli techniniai sprendimai.
Baseino atidarymo ceremonija vyks rugpjūčio 14 d. Atidaryme dalyvaus ir Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

ŠAKIAI

K.SMIRNOVAS: „DIDŽIAUSIAS KARJEROS
ĮVERTINIMAS – KIEKVIENAS IŠ GATV ĖS
IŠTRAUKTAS VAIKAS“
Įvairiose socialinėse akcijose dalyvaujanti bušido žvaigždė Kęstutis
Smirnovas kartu su savo broliais džiaugsmingai priėmė pasiūlymą
paruošti dviejų valandų programą Šakių rajono socialiai remtiniems
vaikams, dalyvavusiems vienos dienos stovykloje „Mes visi esame
saulės vaikai“.
„Šiektiek bijojome, kad dviejų valandų gali būti šiektiek per daug,
tačiau matydami Vaikų akis, jaučiamės pakylėti“, - sakė Lietuvos
graplingo federacijos prezidentas K.Smirnovas, kurio programuje
netrūko ir graplingo mokomosios medžiagos.
Akcijoje „Mes visi esame saulės vaikai“ dalyvavo 40 Šakių rajono
jaunuolių. Jie buvo supažindinti su pirmąja medicinine pagalba,
dalyvavo brolių Smirnovų parengtoje treniruotėje bei dalyvavo sportinėse varžybose.

MARIJAMPOLĖ

II KLASIKINĖS IR DŽIAZO MUZIKOS VASAROS
FESTIVALIS „MARIJAMPOLĖ MUSIC PARK“
Rugpjūčio 21 d., penktadienį, 19 val.
Poezijos parkas. KLASIKOS VAKARAS „Amžinasis Mozart`as“. Lietuvos kamerinis
orkestras (meno vadovas ir dirigentas S. Krylov).
Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 16 val.
Kačių kiemelis. POEZIJOS IR MUZIKOS POPIETĖ „Moters portretas“. Aktorė Adrija
Čepaitė. Smuikininkė Agnė Doveikaitė. Pianistė Eglė Kasteckaitė.
Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 21 val.
Vytauto parkas. DŽIAZO NAKTIS „Smėlio džiazas“. Smėlio piešinių menininkė Jurgita Minderytė. Džiazo muzikos
instrumentinis ansamblis „Made in 234“.
Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 19 val.
Poezijos parkas. KLASIKOS IR DŽIAZO VAKARAS „A Capella nuo klasikos iki džiazo“. Artūras Novikas ir
vokalinis ansamblis „Jazz Island“.
Įėjimas į koncertus nemokamas. Esant blogam orui koncertai bus keliami į Marijampolės kultūros centrą.
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KLAIPĖDA

NAUJAS BASEINAS KLAIPĖDOJE - PO DVIEJŲ
METŲ
Klaipėdos visuomenei pristatytas savivaldybės užsakymu parengtas „Klaipėdos baseino (50 metrų) su sveikatingumo
centru“ techninis projektas.
Klaipėdos miesto savivaldybės ketinimai statyti šiuolaikišką, atitinkantį tarptautinius reikalavimus daugiafunkcinį
objektą su baseinu ir poilsio zonomis gimė beveik prieš dešimt metų. Įvykęs techninio projekto pristatymas tiek jame
dalyvavusiems klaipėdiečiams, politikams, tiek ir savivaldybės vadovams bei darbuotojams – projekto rengėjams
nebekėlė abejonių, kad ne vėliau nei už dviejų metų uostamiestis turės visus lūkesčius atitinkantį baseiną.
Miesto meras Vytautas Grubliauskas įsitikinęs, kad nepaisant ilgo kelio, trukusio nuo idėjos gimimo iki techninio
projekto užbaigimo, procesas buvo sklandus: „Tikimės, kad taip pat sklandžiai – viešai ir skaidriai, mums pavyks
baseiną pastatyti 2017 m.“

RASEINIŲ R.

ŠILUVA ATSISVEIKINO SU A RKIVYSKUPU
SIGITU TAMKEVIČIUMI
Liepos 13-ąją, vidudienį, Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo
bazilikoje iškilmingai Marijos dienos Eucharistijai vadovavo
Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, šeštadienį,
liepos 11 d., įžengimu į arkikatedrą >>, vyskupo sosto bažnyčią,
pradėjęs eiti arkivyskupijos ganytojo pareigas.
Arkivyskupas pasveikino Raseinių savivaldos vadovus, pamaldose giedantį Veprių parapijos chorą, vadovaujamą Stasės
Novikienės, ypač pasidžiaugė Eucharistijoje dalyvaujančiais Jono
Pauliaus II piligrimų centro jaunuoliais bei vaikais, kurie šiuo metu
stovyklauja Šiluvoje, taip pat visus „Marijos radijo“ klausytojus.
Arkivyskupas padėkojo jos dalyviams, pranešė apie Ligonių dieną Šiluvoje, kuri, kaip įprastai, bus švenčiama paskutinį mėnesio
penktadienį (liepos 31 d.), bei apie didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo ataidus, kuriuos švęsime rugsėjo 7–15 d.

KAUNAS

KAUNO AUTOBUSŲ STOTIS KELIASI Į NAUJĄ
VIETĄ
Nuo rugpjūčio 1 d. prasidėjus Kauno autobusų stoties rekonstrukcijai,
laikinoji autobusų stotis persikels šalia prekybos centro „Akropolis“.
Keleiviai bus įlaipinami ir išlaipinami greta prekybos centro esančiose
Griunvaldo, Gedimino gatvėse, taip pat automobilių aikštelėje greta
Karmelitų bažnyčios, kur įsikurs ir siuntų terminalas. Bilietų kasos bus
įrengtos pačiame prekybos centre „Akropolis“.
Tarpmiestiniai autobusai stos Gedimino g. atkarpoje tarp Griunvaldo ir
Kaunakiemio g., priemiestiniai – Griunvaldo g., o tarptautiniai autobusai
- prie Karmelitų bažnyčios esančioje stovėjimo aikštelėje.

ŠIAULIAI

ŠIAULIUOSE RASTI ANTROJO PASAULINIO
KARO AUKŲ PALAIKAI NEBUS PERKELIAMI
Vykdant kelio rekonstrukcijos ir kitus infrastruktūros darbus atkasti palaikai bus palikti toje pat vietoje. Taip
nuspręsta Šiaulių miesto savivaldybės komisijos dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu,
palaikų perkėlimo ir įamžinimo posėdyje. Komisijos pirmininkas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Martynas Šiurkus teigė, kad, įsiklausius į Lietuvos žydų bendruomenės atstovų prašymus,
nuspręsta atšaukti ankstesnį sprendimą perkelti palaikus.
Antrojo pasaulinio karo metais toje vietoje, anot dokumentų, buvo sušaudyti asmenys, kurie, manoma, čia buvo
vežami iš Šiaulių kalėjimo.

TELŠIAI

NETEKO VYTAUTO KLEIVOS – ILGAMEČIO
POLITIKO, TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
Vilniuje po avarijos Telšių r. meras Vytautas Kleiva neišgyveno, tačiau tyrėjų gauti
pirminiai duomenys rodo, kad vargu ar avarija siejama su vyro mirtimi.
Policiją Vilniaus teismo medicinos skyriaus vedėjas telefonu informavo, kad V.
Kleivos mirties priežastis - nepatikslintas širdies sustojimas. Visgi, turimi medicinos
ekspertų duomenys rodo, kad mirties priežastis su eismo įvykiu nesiejama. Dėl ko
sustojo širdis, kol kas atliekamas išsamus tyrimas.
Vytautas baigęs tuometinės LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą, po studijų grįžo į gimtuosius Telšius, aktyviai įsitraukė į švietimo, kultūros bei
visuomenines veiklas. 1996 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją. 1997 m.
rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Telšių rajono Nevarėnų vidurinės mokyklos direktoriumi,
o 2000-aisiais – Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju.
2007 m. Telšių rajono savivaldybės Taryba Vytautą Kleivą vienbalsiai išrinko Savivaldybės mero pavaduotoju, o 2011 m. – meru. 2015 m. Vytautas Kleiva tapo pirmuoju
tiesiogiai gyventojų išrinktu Telšių rajono savivaldybės meru.

ŠILUTĖ

PASVEIKINO MERĄ
Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį su Šilutės rajono
savivaldybės rinkėjų išreikšta valia ir duotu įpareigojimu naujai eiti mero
pareigas pasveikino Seimo narys Artūras Skardžius.
Pas merą Seimo narį atlydėjo jo patarėja Stasė Skutulienė. A. Skardžius
domėjosi apie būsimą koaliciją, politinius partnerius, veiklą Taryboje.
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PASAULYJE

Kuveitas tapo pirmąja šalimi,
įvedusia privalomą visų gyventojų
DNR testavimą
Kuveitas priėmė kontroversišką įstatymą, pagal
kurį 1,3 milijono piliečių
ir 2,9 milijono čia gyvenančių užsieniečių privalės savo DNR įtraukti
į nacionalinę duomenų
bazę.
Bet kam, atsisakiusiam pateikti savo DNR patikrinimui, gresia vieneri
metai kalėjimo ir iki 33 000$ bauda, o pateikusieji suklastotą pavyzdį,
rizikuoja už grotų praleisti 7 metus.
Sprendimas priimtas po birželio 26 dieną Kuveito mieste islamo valstybės įvykdyto savižudžio susisprogdinimo, kurio metu žuvo 26 žmonės,
o 227 sužeisti. Šalies valdžia tikisi, kad naujoji duomenų bazė, kuri, planuojama, kainuos apie 400 milijonų dolerių, padės greičiau ir paprasčiau
atlikti areštus.

Po istorinės sutarties – atgarsiai
visame pasaulyje
Iranas ir šešios galingosios šalys antradienį pasiekė istorinį susitarimą dėl
Teherano branduolinės programos, vainikuojantį ilgiau negu dešimtmetį
vykusias derybas ir tapusį dokumentu, kuris gali iš esmės pakeisti padėtį
Artimuosiuose Rytuose.
Pagal šią sutartį sankcijos, paskelbtos Iranui Jungtinių Valstijų, ES ir
Jungtinių Tautų, bus palaipsniui atšaukiamos, šiitiškai respublikai sutikus
su jos branduolinės programos ilgalaikiais suvaržymais.

Reiškinys, apie kurį nežino net
dauguma vietinių gyventojų: sugrįžta
istorinio masto katastrofa
Kalifornija smenga –
ir gana sparčiai. Nors
sausros skatinamas
šios valstijos smigimas yra gerai žinomas,
nauji duomenys parodo, kaip jis suaktyvėjo
ir kiek mažai daro JAV
vyriausybė, kad stebėtų šį reiškinį.
Praėjusią vasarą
mokslininkai užregistravo didžiausius žemės smukimo rodiklius per mažiausiai 50 metų. Šią
vasarą vėl gali paaiškėti visų laikų blogiausi duomenys, kai Centriniame
slėnyje ir kitose vietovėse susmego tūkstančiai kilometrų žemės, rašo
revealnews.org.

P. Porošenka: šalia Ukrainos
sienos – rekordinės rusų karių pajėgos
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pranešė turintis informacijos,
kad šalia Ukrainos sienos šiuo metu dislokuojamos rekordinės Rusijos
kariuomenės pajėgos, rašo UNIAN.
„Turime informacijos, kada šalia Ukrainos sienos dislokuojamos rekordinės Rusijos kariuomenės pajėgos. Šiuos duomenis gavome ne tik iš
savo žvalgybinių šaltinių, tačiau turime patvirtinimą iš NATO, JAV ir ES.
Turime informacijos apie galimas pagrindines smūgių kryptis, reguliariai
vykdome komandinius-štabų mokymus. Apginsime šalį, šiandien mūsų
kariuomenė visiškai kita, nei buvo prieš metus“, - pareiškė P. Porošenka.

Graikijos parlamentas
patvirtino įstatymo projektą dėl
griežtų kreditorių reformų
Atėnai, liepos 16 d. (AFPBNS). Graikijos parlamentas ketvirtadienį anksti ryte
patvirtino įstatymo projektą
dėl griežtų reformų, kurias
reikalauja vykdyti euro zonos
skolintojai mainais į naują didžiulį finansinės pagalbos paketą, rodo oficialūs rezultatai.
Kaip parodė galutinis skaičiavimas, už kreditorių reikalaujamas priemones parlamente, prie kuriuo susirinkę protestuotojai susirėmė su riaušių policijos
pajėgomis, balsavo 229 įstatymų leidėjai, joms nepritarė 64, o dar šeši
susilaikė.
Šaltinis Delfi.lt
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ŪKININKYSTĖ

Žalių žirnelių sriuba
Ingredientai: 1 sauja bazilikų, 500 g
žirnelių (sviežių arba šaldytų), 1 vnt.
bulvė, 1 vnt. svogūnas, 1 l sultinio
(daržovių arba vištienos), 0.5 stiklinės
grietinėlės, 2 šaukštai alyvuogių aliejaus, pagal skonį druskos, pagal skonį
juodųjų maltų pipirų.
Bazilikus užpilkite šaltu vandeniu ir
palikite. Svogūną supjaustykite ir pakepinkite aliejuje. Sultinį užvirinkite,
suberkite į jį kepintus svogūnus. Bulvę supjaustykite mažais kubeliais
ir išvirkite. Žirnelius suberkite į sriubą, kai užvirs, pavirkite dar 5 min.
Bazilikus smulkiai supjaustykite. Dalį daržovių iš sriubos išimkite, kartu
su bazilikais sutrinkite trintuvu. Daržovių piurė supilkite į puodą, užkaiskite ir supilkite grietinėlę. Įberkite į sriubą druskos, juodųjų pipirų.

NAUDINGA ŽINOTI

Liaudiški metodai, kaip atbaidyti
kurmius
Kadangi kurmių atbaidymo priemonių yra labai daug ir įvairių, ko
gero nėra protinga rinktis tik vieną
patarimą, tad pateikiame patirtimi
pagrįstus patarimus, kuriais dalijasi
skaitytojai interneto forumuose.
Kurmiai pasižymi labai gera
uosle ir klausa, tad daug kas mini,
kad veiksmingai kurmius atbaido į
žemę įsmeigti vėjo malūnėliai, nes jų sukeliama vibracija šiems gyvūnams
nepatinka, todėl jie ilgai neužsibūna arti tos vietos ir ieško tinkamesnės. Dar
vienas draugiškas būdas išprašyti kurmius – įkasti į žemę (45 laipsnių kampu) plastmasinį ar stiklinį butelį arba skardinę, nes jose švilps vėjas, o toks
triukšmas kurmiams visai nepatinka.
Kurmiai labai jautrūs kvapams, tad dar vienas būdas juos gražiai išprašyti – į kurmiarausius įkišti jiems nemalonaus kvapo produktų. Vienas iš
dažniausiai minimų produktų – silkė. Visų pirma reikia ją gerokai supūdyti,
palaikius šiltoje vietoje, ir tada nedidelius dvokiančios silkės gabalėlius kišti
į kurmiarausius. Tvirtinama, kad toks kvapas sklinda gana giliai, ir ilgainiui
kurmių atsikratysite visam laikui. Maisto produktų panaudojimo diskusijose
paminėti tokie produktai, kaip apelsino žievelė ir česnako skiltelės. Taip
pat galima kurmius gaudyti spąstais. Vienas mūsų skaitytojas pasidalijo
savo patirtimi: į žemę reikia įkasti trilitrinį stiklainį su sliekais, ir uždengti
jį šienu ar žole. Sliekai labai greit privilios kurmius, kurie įkris į stiklainį,
o tada nepageidaujamą rausėją galima išnešti į tolimesnius laukus, kad jis
raustųsi kitur. Daugumai skaitytojų labai patiko kurmių baidymas kiaušinių
lukštais. Kiaušinių lukštus reikia išdžiovinti ir sutrynus įberti jų į kiekvieną
kurmiarausį – po poros mėnesių kurmių jūsų sode neliks nė kvapo. Vienas iš
veiksmingiausių būdų – naminis gyvūnas. Jei dar neturite katės – laikas įsigyti,
nes šis gyvūnas pasižymi puikiais medžiotojo instinktais ir tikrai pasirūpins,
kad jo teritorijoje nepasirodytų neprašytas svečias.
Skaitykite daugiau: manonamai.lt

MITYBA

6 būdai pagerinti pusryčius: pigu,
skanu ir sveika
Gardūs pusryčiai – puiki dienos
pradžia. Tačiau ne visada rytais
pasirenkame patį sveikiausią
maistą. Įprastus pusryčius pakeitę į sveikus ir kokybiškus, gausite
žymiai daugiau naudos, skelbia
huffingtonpost.com.
Eksperimentai su skirtingų skonių jogurtais ar kasdienio sausų
pusryčių dubenėlio pakeitimas
avižine koše gali būti viskas, ko reikia, norint pajausti skirtumą. Huffingtonpost.com pateikia šešis paprastus pusryčių pokyčius.
Skrebutį su sviestu pakeiskite į riestainį su žemės riešutų sviestu. Priežastis:
žemės riešutų sviestas turi mažiau kalorijų ir sočiųjų riebalų nei sviestas.
Ieškokite natūralaus žemės riešutų sviesto, kuriame žemės riešutai yra
vienintelė sudedamoji dalis (kai kurie gamintojai prideda cukraus). Jei
nemėgstate riešutų, kreminio sūrio ar avokado užtepai yra puiki alternatyva
sviestui. Apelsinų sultis pakeiskite tikru apelsinu Priežastis: pusryčiams
neverta spausti apelsinų sulčių. Viename vaisiuje yra apie 3 gramus ląstelienos ir perpus mažiau cukraus nei sultyse.
Pyragaitį pakeiskite sumuštiniu su žemės riešutų sviestu ir džemu Priežastis: sausainiams ir šokoladiniams kruasanams gali būti sunku atsispirti.
Madingą frapučiną pakeiskite šalta kava. Priežastis: šie mainai
ne tik apsaugos nuo didelių išlaidų, bet ir nuo cukraus pertekliaus.
Sausus pusryčius pakeiskite avižine koše. Priežastis: avižinės kruopos gali
pasigirti daugybe naudingų savybių, kurioms sausi pusryčiai negali prilygti.
Vaisių skonio jogurtus pakeiskite paprastu jogurtu su tikrais vaisiais
Priežastis: ne visi jogurtai gaminami vienodai. Jogurtuose su vaisiais gausu
cukraus. Idealiausiu pasirinkimu pusryčiams laikomas sveikas jogurtas –
puiki dienos pradžia, tad geriausia rinktis graikišką jogurtą, turintį mažai
cukraus bei daug baltymų, ir pagardinti jį sveikais priedais.
Skaitykite daugiau: delfi.lt

DIDELIO ŪKIO ŠEIMININKAS VADOVAUJA
SMULKIŲJŲ KOOPERATYVUI
Kooperatyvo gyvenimas visuomet
įdomus, juolab pieno, kai laikai tokie
permainingi, o supirkimo kainos
visiškai kritusios. Kooperatyvas
„Paežerių pienas“ įsikūręs Šiaulių
rajono Dirvonėnų kaime, ant ribos
su Kelmės ir Telšių rajonais, todėl
ir vienija visų šių trijų rajonų smulkiuosius ūkininkus. Jis veikia nuo
2004 m., o jam vadovauja 500 ha
augalininkystės ūkio šeimininkas
Petras Brikas. Tiesa, kai kooperatyvas įsikūrė, P. Briko ūkis dar nebuvo
toks didelis, plėtėsi pamažu.
Iš pradžių kooperatyvas buvo subūręs daugiau kaip 100 narių, tačiau
palaipsniui natūraliai mažėja, nes
vienija vyresnius žmones, laikančius
po 1–2 karves. Jiems pasitraukus,
naujų narių nebeatsiranda, todėl
P. Brikas mano, kad kooperatyvas
gyvuos tol, kol gyvuos jo nariai.
„Smulkiesiems kooperatyvas labai
reikalingas, padeda jiems užsidirbti
papildomų lėšų, nereikia patiems
rūpintis, kam parduoti pieną. Tai
jiems suteikia pamatą po kojomis“,
– mano vadovas. Per visą savo
gyvavimo istoriją kooperatyvas
bendradarbiauja ir pieną parduoda
„Žemaitijos pienui“. P. Brikas prisimena, kad dirbti kartu jiems yra
siūliusios ir kitos įmonės, tačiau,
pasak jo, „sąžinė neleidžia pieno
toli vežioti, kai „Žemaitijos pienas“
nuo mūsų nutolęs vos 30 km.“ P.
Brikas sako, kad dabar laikai pieno
gamintojams labai sunkūs, tačiau
reikia turėti kantrybės išlaukti, kol
situacija pagerės. Vadovas pieno supirkimo kainos neatskleidžia, sako,
kad sutartis to neleidžianti, tačiau
pripažįsta, kad kooperatyvo nariai
gaunantys kokiu centu daugiau už
vidutinę supirkimo kainą.
„Kooperatyvo nariai – smulkieji
ūkininkai, karves jie vis dar laiko iš
seno papratimo, tiesiog neįsivaizduoja savo gyvenimo be darbo. Šio-

se vietovėse labiausiai paplitusios
juodmargės karvės, vidutiniškai iš
vienos primelžiama 17–20 litrų pieno per dieną. Vasarą surenkame iki
6 tonų per dieną, žiemą – 4 tonas“,
– pasakoja kooperatyvo vadovas.
„Kooperatyvas turi 4 pienovežius,
šaldytuvų. Pieno kokybe įmonė nesiskundžia, jokių nesusipratimų dėl
to nebūna. Žmonės melžia švariai,
tvarkingai, visi jau įpratę laikytis tam
tikrų reikalavimų, todėl sunkumų
nekyla“.
Pats P. Brikas laiko 10 melžiamų
karvių, pieną tiekia kooperatyvui. Jis
sako manantis, kad karvių mažėja ir
vis dar mažės, nes jaunesni žmonės
nebenori taip prisirišti prie ūkio,
kad visiškai negalėtų atsitraukti,
nes gyvulius reikia šerti, girdyti,
melžti, nuolat prižiūrėti. Ūkininkai
taip pat nori būti laisvesni, daugiau
keliauti, daugiau pamatyti, o tam
daug palankesnė augalininkystė.
Tačiau pats P. Brikas to prisirišimo
nesibaido, planuoja pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros parama ir plėtoti
pieninę gyvulininkystę, laikyti apie
100 melžiamų karvių. Jis mano, kad
tokia plėtra išeis į naudą ir jo dabar
turimam augalininkystės ūkiui.
P. Brikas augina kviečius, rapsus,

miežius, derlius siekia 5–6 tonas,
rapsų apie 3, miežių – 4–5 tonas.
„Grūdų parduoti problemų nekyla,
tik turėk“, – sako P. Brikas. Jis pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos priemone
„Žemės ūkio valdų modernizavimas“, gavo per 1 mln. litų paramos,
įsigijo modernios technikos: traktorių, kombainą, sėjamąją, tręštuvą,
purkštuvą, priekabą. „Kaimo plėtros
parama labai pasitarnavo ūkiams
modernizuoti, be jos Lietuvos ūkis
tikrai dar nebūtų toks pažangus“, –
įsitikinęs P. Brikas.
Paklaustas, kokią kaimo ateitį jis
mato, žvelgdamas į savo aplinką, P.
Brikas sako manantis, kad žemės
ūkis tikrai išliks, o kaimas gerokai
pasikeis. „Technika dabar labai naši,
moderni, žmonių darbams atlikti
reikia vis mažiau, būsim panašesni į
kitas šalis, vyraus dideli masyvai, dideli laukai, o kaimas persiorientuos
į kaimo turizmą“. Jis viliasi, kad ūkį
galės perduoti sūnui Nedui, kuriam
dabar 17 metų. Dabar jis mėgsta
padėti prie ūkio darbų, tačiau, kaip
bus ateityje, neaišku, nors viltis, kad
visa, ką sukūrėm su žmona Rima,
bus įdomu ir sūnui, gyva“, – mintimis dalijasi P. Brikas.

PAŽINK SAVE

PSICHOLOGAI: MŪSŲ ASMENYBĘ LEMIA
SEPTYNIOS KARTOS
Psichologė Marina Strekalova
dirba pagal unikalią metodiką,
kurioje suderintos įvairių psichologijos sričių žinios. Ji sako,
jog žinios nuolat keičiasi, kaip
keičiasi ir žmogus, todėl svarbu
jausti šiuolaikinius visuomenės
poreikius. Vadinamoji giminės
atmintis – viena populiariausių
jos praktikų.
- Papasakokite, kaip atliekama
giminės korekcija.
- Tai ne visai klasikinė psichologija. Klasikinės psichologijos
akiratyje yra tik žmogaus tėvai,
daugiausiai žvilgsnis nukryps
į senelius. Įdomu stebėti, kaip
seminaro metu žmogus gali kai
kuriuos dalykus beveik fi ziškai
pamatyti. Pagal Vedų tradiciją,
mus veikia septynios kartos, 126
žmonės. Kiekviena karta veikia
savaip. Į žmogaus asmenybę kiekviena karta įneša kitokį aspektą.
Vienas aspektas – gebėjimas gauti
žinias ir mokytis; kitas aspektas –
kurti santykius, grožį, harmoniją
šeimoje. Kita karta atsakinga už
gebėjimą vystyti talentus. Šiuos
dalykus vysto vis skirtingos mūsų
protėvių kartos. Tik mes nežinome, kad visiems šiems asmenybės
ir jo santykio su aplinka aspektams įtaką daro mūsų protėviai. O
juk mes viską bandome išspręsti

tik „mamos-tėčio“ lygyje.
- Kokį poveikį tuomet mums
daro tėvai? Visa klasikinė psichologija laikosi ant santykių su
tėvais aspekto.
- Santykiai su tėvais – tai dirva,
kurioje mes augame. Kaip dirva,
ji negali pakeisti žmogaus esmės,
jo gyvenimo kelio. Iš to, ką aš
stebėjau, galiu pasakyti, kad tėvai
yra kaip savotiškas filtras. Kažką
praleidžia, kažko nepraleidžia
ar praleidžia viską. Gali apie tai
visai nesusimąstyti ir visokius
alkoholizmus, ligas perkelti ant
palikuonių, vadinasi, jų filtras
nedirba.
- Jeigu jau tėvai žino šiuos dalykus, ar jie gali ką nors padaryti
dėl savo vaikų?
- Tėvai dažniausiai savo vaikus
įspėja ko nors nedaryti, su kuo
nors nebendrauti. Tai žemas, šiek
tiek sugadintas filtras, nes jie
perduoda savo baimes. Geriausia,
ką tėvai gali padaryti – tai tiesiog
laiminti vaikus kiekvieną dieną.
Laiminimas – tai jūsų apsauga
vaikui. Kai tėvai laimina vaiką,
jie uždeda tinkamą pozityvų filtrą.
- Daugelis žmonių net nežino,
kas buvo jų senelių tėvai. O jus
savo mokymuose sakote, kad
reikia sukurti ar atkurti santykius
su protėviais. Kaip tai padaryti?

- Čia į pagalbą ateina bendras
informacinis laukas. Kai mes pradedame dirbti su protėviais, mes
atveriame giminės lauką. Ir mums
nebūtina žinoti tų žmonių vardų.
Vieni pasitelkia vizualizaciją, kiti
tiesiog atsistoja ir pradeda kalbėti
tai, apie ką net nebūtų pagalvojęs
dar prieš penkias minutes. Tuo
protėvio figūros asmeniu būna
koks nors nepažįstamas žmogus
iš konsteliacijos grupės. Būna beveik 100-procentinis pataikymas.
- Ką šios žinios, ši patirtis suteikia žmogui iš psichologinės
pusės? - Turėdami tokias žinias,
žmonės žino, kaip koreguoti savo
elgesį su savo vaiku, ko nereikėtų
daryti ir kokį poveikį jiems jie
turi. Juk visai nesunku palaiminti
savo vaiką ir jam darosi lengviau
gyventi. O juk visi norime, kad
mūsų vaikams būtų lengviau.
Šaltinis: pagal Daivos Ausėnaitės,
vlmedicina.lt
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„ V O L K S WA G E N “ PA S I Ū LY S „ PA S S AT Ą “ , Žiemos svajonė: stalas, galintis
sumažinti šildymo sąskaitas
SUNAUDOJANTĮ 1,6 L/100 KM BENZINO
„Volkswagen“ plečia ir hibridų asortimentą. Nespėjus atsidžiaugti gatvėse neseniai pasirodžiusiu kompaktiškuoju „Golf
GTE“, žiniasklaidą pasiekė pranešimas, jog kitų metų pradžioje
nuo konvejerio pradės riedėti vidutinei klasei priskiriami hibridiniai „Volkswagen Passat GTE“ sedanai ir universalai. Naująjį
„Passat GTE“ gamintojai pristato kaip išmanųjį, komfortišką
ir visiškai netaršų miesto ir greitkelių automobilį.
Turėdamas 218 AG, hibridiniu režimu naujasis „Passat GTE“
100 km kelio sunaudoja vidutiniškai 1,6 l benzino ir 12,2 kWh
elektros. „Passat GTE“ atitinka A+ energinio efektyvumo klasę.

MOTOCIKLUOSE – NEMATYTAS GALINIO
STABDŽIO SIGNALAS
Vokietijos automobilių koncerno BMW motociklų padalinys
„BMW Motorrad“ sukūrė iki šiol motocikluose nematytą
aktyvų galinio stabdžio įspėjamąjį signalą.
BMW motociklams sukurtas įspėjamasis stabdžio signalas
veikia dviem etapais. Kai motociklininkas, važiuojantis didesniu nei 50 km/val. greičiu, pradeda staigiai stabdyti, gale esantis
raudonas stabdžio žibintas ne stabiliai šviečia, bet mirksi 5 Hz
dažniu – tokiu būdu daug geriau atkreipiamas paskui važiuojančio vairuotojo dėmesys. Jeigu motociklo vairuotojas atlieka
avarinį stabdymą ir sumažina greitį iki 14 km/val., papildomai
įjungiami galiniai avariniai (posūkių) signalai. Jie lieka įjungti
iki motociklininkas vėl išvysto bent 20 km/val. greitį.

„HONDA“ PASKELBĖ, UŽ KIEK PARDAVINĖS
NAUJĄJĮ HR-V
„Honda“ pranešė, kad naujasis HR-V automobilių salonuose
pasirodys rugsėjo pabaigoje. Šio modelio bazinė kaina prasidės nuo 18 500 eurų.
Standartinės įrangos versija pavadinta „Comfort“ ir tokį
automobilį išsirinkę pirkėjai gaus mašiną, turinčią klimato
valdymo sistemą, pastovaus greičio palaikymo sistemą,
automatinius priekinius žibintus ir „Bluetooth“ laisvų rankų
telefoninę įrangą. Vidutinio lygio modelis „Elegance“, kurio
kaina prasideda nuo 20 560 eurų, papildomai turi valytuvus
su lietaus jutikliu, priekinius ir galinius statymo jutiklius ir
šešių garsiakalbių garso sistemą.

NAUJAS DEGALŲ TAUPYMO REKORDAS – 2,82
L/100 KM
„Honda“ specialistai pasiekė naują lengvųjų mašinų degalų taupymo
rodiklį, vertą Gineso rekordų knygos. Koncerno inžinieriai Fergalas
McGrathas ir Julianas Warrenas su „Civic Tourer“, turinčio 1,6 l
dyzelinį variklį, aplankė 24 pasaulio šalis, įveikę 13,5 tūkst. km ir
kelionėje užtrukę 25 dienas.
„Dyzelį“ savajam „civikui“ inžinieriai pylė įprastose degalinėse. Iš
viso už degalus jiems teko pakloti 645 eurus. Po kelionės jų pasiektos
vidutinės degalų sąnaudos buvo užfiksuotas Gineso rekordų knygoje,
kurioje atsirado 2,82 l/100 km įrašas.
Info: Delfi.lt
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TARPTAUTINIŲ MARŠRUTŲ KELEIVIAMS –
BILIETAI PO VIENĄ EURĄ
Keleivių vežimo autobusais tinklui
„Eurolines Lietuva“ priklausančios
įmonės nuo liepos 1-osios keliaujantiems tarptautiniais maršrutais žada
esminių permainų.
„Jau nuo liepos 1-osios keliaujančių mūsų autobusais laukia nemažai
naujovių“, – sako „Eurolines Lietuva“ vadovas Edmundas Pavlovas.
Paslaugai atnaujinti šiais metais
„Eurolines Lietuva“ jau investavo
3,2 milijonus eurų. „Įsigijome vienuolika naujutėlių moderniausių
penktos klasės „Setra“ autobusų.
Be to, jau nuo liepos mėnesio pateiksime savo klientams visai naują
kokybės sistemą“, – teigia E. Pavlovas. Keliaujantiems „Eurolines
Lietuva“ autobusais bus pasiūlyti trys nauji kelionės standartai:
„Eurolines“, „Eurolines Business
Class“ ir „Eurolines Business Class
VIP“. „Eurolines Business class“,
be jau įprastų privalumų (patogios

sėdynės, kondicionierius, tualetas),
bus nemokamai dalijamas vanduo.
Keleivių komfortui – didesni tarpai
tarp sėdynių, patogesni staliukai – jų
atsilenkimo kampas nepriklausys
nuo priekyje esančios sėdynės padėties. Važiuojantiems „Eurolines Business“ class“ taip pat bus pasiūlyta
įvairių pramogų: kiekvienas keleivis
galės asmeniškai žiūrėti filmus,
klausytis muzikos, vartyti elektroninius žurnalus. „Eurolines Business
class VIP“ keleiviai nemokamai
gaus pripučiamas pagalvėles, galės
vežtis daugiau nemokamo bagažo,
sėdės autobuso priekyje, kur geriau
matys kelią. Be to, jiems bus skirtos
ypač patogios „Setra Ambassador“
sėdynes. Naujuosiuose „Eurolines
Business class“ ir „Eurolines Business class VIP“ autobusuose sėdynės
išdėstytos vadinamuoju šachmatų
principu – viena sėdynė šiek tiek
patraukta pirmyn, kad pro šalį bėgan-

Pasirodo, jau sukurtas ir toks.
Stalo paslaptis – po ąžuolo paviršiumi paslėptas gofruoto aliuminio sluoksnis, kuris užpildytas
specialiu vašku. Šis vaškas, keisdamas savo fazinį būvį iš kieto į
skystą ir atvirkščiai, gali sugerti ir
atiduoti didelį šilumos kiekį. Aliuminis buvo pasirinktas kaip geras
šilumos laidininkas ir pakankamai
standi medžiaga, atlaikanti šio
vaško plėtimąsi, jam šylant.

Sukurtas ploniausias saulės elementų
kroviklis
Kartais mes matome, kaip technologija pritaikoma industrijoje, tačiau
ją galima pritaikyti ir mažesnio masto
asmeniniams išradimams, kaip saulės
baterijų kroviklis.
Tokį saulės baterijų kroviklį „Solar
Paper“ sukūrė bendrovė YOLK, kuri
teigia, kad tai yra ploniausias ir lengviausias pasaulyje asmeninis saulės
baterijų kroviklis. Kiekviena iš įrenginio termodinaminių plokščių (panelių)
per vidurį yra 1,5 mm storio. Tai kroviklis, kurį norint galima būtų panaudoti
ir kaip knygos žymeklį.

„Boeing“ patentavo neįtikėtiną
lazerinį-branduolinįtermobranduolinį variklį
Aeronautikos ir kosmonautikos bendrovės
„Boeing“ inžinieriai įregistravo lazeriu užkuriamo, termobranduoliniobranduolinio reaktyvinio
variklio sistemą.
„Boeing“ atstovai teigia,
kad ateityje ši sistema
galėtų pakeisti ir raketų,
ir lėktuvų variklius, rašo arstechnica.com.
JAV patentų biuro registruotame patente US 9 068 562 aprašoma sistema,
kurioje suderinta inertinio izoliavimo termobranduolinės reakcijos kamera,
kurioje reakciją inicijuoja lazeriai, o reakcijos produktai savo ruožtu inicijuoja
branduolinę reakciją, kuri generuoja elektrą.

Mokslininkai perspėja, kad 2030 m.
Saulė gali eiti „žiemos miego“
Panašu, kad mūsų planetos jau
visai ne už kalnų laukia mažasis
ledynmetis. Naujausio tyrimo
rezultatai byloja, kad nuo 2020
iki 2030 m. Saulės konvekcinių
srautų bangos persidengs ir neutralizuos viena kitą, todėl pačios
žvaigždės aktyvumas ketvirtąjį
XXI a. dešimtmetį (nuo 2030ųjų) gali sumažėti apie 60 proc.
Kitaip tariant, netrukus gali
prasidėti vadinamasis Maunderio minimumas – ypač menko Saulės aktyvumo laikotarpis, kuris Žemėje
vyravo 1646-1715 m. Jis dėl šaltų žiemų dar vadinamas mažuoju ledynmečiu.

Kinų transporto revoliucija: kurs virš
automobilių riedantį autobusą
čius vaizdus galėtų matyti ir ne prie
lango sėdintis keleivis. „Business
Class VIP“ autobusų salonuose –
vos po tris sėdynes vienoje eilėje.
Keliaujantiems „Business Class“ autobusais siūloma ir iki šiol nematyta
naujovė. Asmeninius įrenginius –
kompiuterius, planšetinius kompiuterius bei išmaniuosius telefonus bus
galima prisijungti prie vadinamojo
„Media centro“. Visuose autobusuose veiks nemokamas WiFi internetas.
Autobusų keleivius žadama vaišinti
ir karštaisiais gėrimais.
Skaitykite daugiau: delfi.lt

Kinijos bendrovė ketina
kurti didžiulį, tunelį ant
ratuotų kojų primenantį,
autobusą, kuris leidžia automobilių eismui vykti tiesiog po keleivių kojomis.
Didžiulė 18 pėdų (5,5
metrų) aukščio transporto
priemonė, užimtų dvi kelių
eismo juostas. Viename
„vagone“ būtų gabenama
daugiau nei 300 žmonių, o visame šių autobusų tinkle tuo pačiu metu galėtų
važiuoti daugiau nei 1,4 tūkst. keleivių.

Info: Technologijos.lt
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Liepos 18 d. - liepos 24 d.

06:00 LR himnas.
06:05 Stilius. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:40 Rojus Lietuvoj.
08:32 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Èia mûsø namai.
10:50 Klausimëlis.lt.
11:05 Mûsø miesteliai.
12:00 Pasaulio
dokumentika. Ðunø
ABC.
12:50 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.
20:57 Orai.
21:00 Dainuoja Rosita
Èivilytë.
22:30 2 dienos Niujorke.
00:05 AM+FOJË=30.
02:30 Klausimëlis.lt.
02:45 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
04:30 Dainuoja Rosita
Èivilytë. 2015 m. (k.)

08:05 Teatras. Aut.
Margarita Alper. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas. (k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
Trembita.
09:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
(k.)
10:15 Kelias.
10:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
11:15 Geofaktorius.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mes – pasaulis.
Filmas-koncertas
„Pamestas vaikas“. 6
d."
14:10 Pinigø karta.
15:00 Lietuviø
dokumentika.
15:55 Koncertas „Puokðtë
profesorës Veronikos
Vitaitës 75-meèiui“."
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:00 Þinios.
18:15 Muzika gyvai.
20:15 Maksimas Gorkis.
Motina.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.

06:15 Dienos programa.
06:20 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 Visa tiesa apie
kates.
11:55 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:25 Ðios vasaros valgiai.
13:00 Þiedø ritmai.
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 Paslaptys.
23:10 Ledo pilys.
00:30 Mentalistas.
01:25 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 Ponas Bynas.
09:30 Krokodilas Gena.
09:55 KINO PUSRYÈIAI
Peliuko Perio
nuotykiai.
11:50 Ponas Magu.
13:35 Nepaprastas
draugas Semas.
15:35 Vedæs ir turi vaikø.
16:05 Vedæs ir turi vaikø.
16:35 PREMJERA
Toledas.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Linksmosios pëdutës.
21:05 Lobiai O.K.
23:15 PREMJERA Pats
geriausias mergvakaris.
00:50 Bloga kompanija.
03:00 Programos pabaiga.
03:05 Lietuva Tavo delne.

06:00 LR himnas.
06:05 Klausimëlis.lt.
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 Emigrantai. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Tikri vyrai. (k.)
17:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
17:30 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
19:30 Pasaulio panorama.
21:00 Giminës po 20
metø.
21:50 Lietuviðko kino
vakaras. Santa.
23:35 Akacijø alëja 2014.
00:30 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.

08:05 Deðimtoji Ðiaurës
Amerikos lietuviø
dainø ðventë
„Padainuosim dainø
dainelæ!“. 2015 m.
HD."
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 Johanas Ðtrausas.
Baletas „Þydrasis
Dunojus“.
15:15 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
16:00 Gintaro Patacko
jubiliejinis kûrybos
vakaras.
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Auksinis balsas.
21:00 LRT OPUS ORE.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. HD (k.)
23:00 Naujø idëjø
kamerinio orkestro
NIKO koncertas.

06:15 Dienos programa.
06:20 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 Visa tiesa apie
kates.
11:55 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:25 Ðios vasaros valgiai.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Nemarus kinas.
Pono Septimo
restoranas.
18:40 Magai.
19:55 Nematomas
þmogus.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Paulina.
22:50 4-asis lygmuo.
01:00 Atpildas.
02:55 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 Kulverstukas.
09:55 KINO PUSRYÈIAI Á
þvejybà.
11:45 Valstybës galva.
13:45 Medaus mënuo Las
Vegase.
15:35 Vedæs ir turi vaikø.
16:05 Vedæs ir turi vaikø.
16:40 PREMJERA
Toledas.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto.
20:30 KK2 vasara.
21:55 Iðpirka.
23:50 Laukinës aistros 3.
Aistros dël deimantø.
01:30 Pats geriausias
mergvakaris.
03:00 Programos pabaiga.
03:05 Lietuva Tavo delne.

05:15 Bëdø turgus. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Pasaulio
dokumentika.
12:00 Pasaulio
dokumentika.
13:00 Pasaulio panorama.
(k.)
13:30 Savaitë. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena,
Lietuva.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro.
17:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
18:30 Ðiandien.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Teisë þinoti.
21:50 Ðlovës dienos.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Apokalipsë.
Antrasis pasaulinis
karas.
00:00 Tikri vyrai.
00:45 Puaro.
02:25 Laba diena,
Lietuva. HD (k.)
03:15 Naisiø vasara. 6
sezonas. (k.)
04:00 Auksinis protas. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo
enciklopedija.
12:10 Septynios Kauno
dienos.
12:40 Maksimas Gorkis.
Motina.
14:30 Naujø idëjø
kamerinio orkestro
NIKO koncertas. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga
meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:30 Koncertas
„DiaBitës“.
19:40 Pasimatuok
profesijà.
20:20 Moèiutës pyragas.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
21:00 Ðoblës kino klubas
pristato.
21:30 Teatras.
22:20 Geofaktorius.
22:30 2 dienos Niujorke.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (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 "Kas naujo, SkûbiDû?".
09:10 "Þmogus-voras".
09:35 "Dreikas ir Dþoðas".
10:00 "Mano puikioji
auklë".
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:00 "Naidþelo Sleiterio
vakarienë". (k.)
11:30 "Ðios vasaros
valgiai". (k.)
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Akloji". (k.)
14:40 "Keksiukø karai".
15:40 "Mentalistas".
16:40 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:10 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:40 "Ugnis ir Ledas".
20:00 "Karadajus".
21:00 Po merginø
sijonais.
23:20 "Mentalistas". (k.)
00:15 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7.
01:10 "Dûmas".
02:05 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:55 "Monstrai prieð
ateivius". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Lobiai O.K. (k.)
10:55 Ponas Magu. (k.)
12:40 "Na, palauk!".
12:50 "Tomo ir Dþerio
nuotykiai". (k.)
13:15 "Monstrai prieð
ateivius".
13:45 "Kung Fu Panda".
14:10 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos. N-7.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Dvigubas gyvenimas".
Ðeimø dramas
pristato Dalius
Mertinas
20:30 Tikras gyvenimas:
"Netikëta meilë".
Ðeimø dramas
pristato Dalius
Mertinas
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Sàmokslo teorija.
00:50 "Juodasis sàraðas".
01:45 "Uþribis".
02:40 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 Europos galiûnø
èempionatas.
11:55 1000 km
lenktynës.
12:30 Vienintelis ralis
pasaulyje.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 1000 km
lenktynës.
14:30 Mano mylimiausia
ragana.
15:00 Mano mylimiausia
ragana.
15:30 Mano mylimiausia
ragana.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 1000 km
lenktynës.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 Ekstrasensø mûðis.
20:00 1000 km lenktyniø
finiðas.
21:00 MANO HEROJUS
Kovotojas.
23:05 AÐTRUS KINAS
Mirusiøjø namai 2.
00:10 Bordþijos.
01:15 Prokurorø
patikrinimas.
02:20 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 Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Aukðèiausia pavara.
16:15 Herojus.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:05 Lëktuvu, traukiniu ir
automobiliu.
21:00 Be stabdþiø.
21:30 TV3 þinios.
21:50 TV3 sportas.
21:55 TV3 orai.
22:00 24 valandos.
23:00 Dingæ be þinios 3.
01:05 Naujasis pasaulis.
03:35 Programos pabaiga.

06:20 „Laukinis pasaulis“.
07:00 Miestai ir þmonës.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Viskas apie
gyvûnus“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui
13:00 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
14:00 „7 dienos ir naktys
su Marilyn Monroe“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 „Merfio dësnis“.
23:50 „REC 4.
Apokalipsë“.
01:50 „7 dienos ir naktys
su Marilyn Monroe“.
03:10 „Merfio dësnis“.
04:50 Spàstai tëèiui.

03:15 Programos pabaiga.

06:30 Ekstrasensø mûðis.
07:30 Brydës.
08:00 Skonis.
10:00 FAILAI X. Gintaro
kelias I. Stebuklingas
antspaudas.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
Gëlavandeniø
monstrø medþiotojas.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom. Mija
ir jos seserys.
21:00 Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Kokainas.
00:55 Mano mylimiausia
ragana.
01:25 Mano mylimiausia
ragana.
01:55 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Aukðèiausia pavara.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:00 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Ið peties.
16:15 Kieèiausi vilkikø
vairuotojai.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:05 Pamiðæ dël ðokiø.
21:30 TV3 þinios.
21:55 TV3 sportas.
21:58 TV3 orai.
22:00 Raudonoji naðlë.
23:00 Vikingai.
00:00 Krintantis dangus.
01:00 24 valandos.
02:00 Programos pabaiga.

05:40 „7 dienos ir naktys
su Marilyn Monroe“.
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 Mûsø miðkai.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iðgyventi
Afrikoje“.
12:45 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
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 „Ðetlando
þmogþudystës.
Negyvas vanduo“.
22:40 „Ðetlando
þmogþudystës.
Mëlynas þaibas“.
23:50 „Pragaro
padauþos“.
01:45 „Ðetlando
þmogþudystës.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Ðeimos reikalai.
07:25 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
07:55 Simpsonai.
08:25 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Paskutinis ið
Magikianø.
10:30 Paskutinis ið
Magikianø.
11:00 Mergina vaikino
kelnëse.
13:00 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Moterø laimë.
20:00 Aklos vestuvës.
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Gal tai meilë?
00:40 Gelbëtojø bûrys.
01:35 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:40 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 "Ekstrasensø
mûðis". (k.)
08:55 Gintaro kelias I.
Stebuklingas
antspaudas. (k.)
09:50 "Penktoji pavara".
(k.)
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:50 "Runkeliø sala".
14:45 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 Pagalbos
skambutis. N-7.
21:30 Kartà Meksikoje.
23:35 "Taikinys".
00:30 "Mentalistas". (k.)
01:25 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:30 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.

05:30 Reporteris.
05:55 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
06:40 „Laukinis pasaulis“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Gyvenu èia.
08:20 „Albanas“.
09:25 „Iððûkis“.
12:40 „Vera. Maþasis
Lozorius“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Merdoko paslaptys
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Merdoko
paslaptys“.
17:00 Þinios.
17:20 „Merdoko
paslaptys“.
18:00 Reporteris.
18:25 „Detektyvas
Morsas“.
20:25 „Detektyvas
Morsas“.
22:30 Reporteris.
22:57 Orai.
23:00 „Kruvina þinutë“.
01:00 Reporteris.
01:30 „Miestelio
patruliai“.
02:15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
03:00 „Pragaras ant ratø“.
03:40 Reporteris.
04:05 „Miestelio
patruliai“.
04:50 „Pragaras ant ratø“.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 LOL (Daug juoko).
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Ðvelnusis Benas.
10:20 Adamsø
ðeimynëlë.
12:25 Meilë, vedybos,
ðeimyninis gyvenimas.
14:05 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Mergina vaikino
kelnëse.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
21:10 Iðsiskyrimas.
23:25 Þàsine, kur mano
automobilis?
01:05 Krikðtatëvis II.
04:40 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 LOL (Daug juoko).
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Ðvelnusis Benas 2.
10:15 Adamsø ðeimos
vertybës.
12:05 Pasimatymø
trenerë.
13:55 Gyvenimo bangos.
16:50 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðefas ant ratø.
21:15 12 galimybiø.
23:35 Bûtina Èarlio
Kantrimano mirtis.
01:40 Audrø karas.

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.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Naða Raða.
22:00 Be stabdþiø.
22:30 6 kadrai.
23:00 Pjûklas 4.
00:45 CSI Majamis.
01:40 Naða Raða.
02:40 Programos pabaiga.
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Namà Jurbarko r., Paðaltuonio k.
(I a., medinis, 17 300 Eur, ûkinis
mûrinis ir medinis, 18 a aplink).
Jurbarkas, tel. 8 612 19 071.

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 Kartupiø k. (2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646 26
487.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 10
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
09 738.
1 k. butà Naujamiestyje,
Kæstuèio g. 39 (V a., 37 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 683 45 568.
1 k. butà Kæstuèio g. (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., 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 SKUBIAI
(I a., renovuotas namas, labai maþi mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas).
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
su virtuvës baldais, buitine
technika, ðarvo durys, plastikiniai langai, maþi mokesèiai).
Tel. 8 670 92 145 (skambinti
po 17 val.).
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 Lybiðkiø k. (II a.,
po remonto, daliniai patogumai, plastikiniai langai, naujos
durys, ðildomas kietu kuru,
ûkiniai pastatai, rûsys, malkinë,
dalinë kanalizacija, yra dirbamos þemës, kaina sutartinë).
Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà Naujamiestyje,
Kæstuèio g. (V a., 48 kv. m, V
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 19 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.

2 k. butà Smalininkuose (51
kv. m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas,
malkinë). Jurbarko r., tel. 8 621
61 661.
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 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, kambariai 14,73 ir 8,14 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 647 44 823.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
20 273,40 Eur). Jurbarkas, tel.:
+353876942799, +370 644 76
494.
3 k. butà Lauko g. 2A (VI a.,
pakeisti langai, durys, reikalingas
remontas, kaina derinama). Tel.
8 675 06 155.
3 k. butà miðkø ûkyje (73 kv.
m, dviejø tarifø elektra, vietinis ðildymas, ûkinis pastatas,
malkinë). Jurbarkas, tel. 8 639
41 188.
3 k. butà P. Cvirkos g. (I a., 69
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 20 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 35 882.
Garaþas prie ðaðlykinës
„Prieplauka“ (mûrinis, 4,4 m
ploèio, apie 6 m ilgio, apðildomas
kietojo kuro krosnimi, 2 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 655 27 514.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis, 2
700 Eur, iðtinkuotas). Jurbarkas,
tel. 8 515 35 882.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis).
Jurbarkas, tel. 8 636 36 683.
Kioskà Gedimino g. (18 kv.
m, medinis). Parduodu arba
iðnuomoju. Jurbarkas, tel. 8 618
83 689.
Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø valda
(19 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 59 633.
Komercinës paskirties patalpas
Kæstuèio g. (18 kv. m, pusrûsyje).
Tel. 8 652 30 229.
Mûrini dviejø aukðtø namà su
rûsiu, vasarine, ûkiniais pastatais
(17 a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.
Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

Namà Jurbarko r., 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 Sodø g. (132 kv. m, II a.,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 652
92 472.
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 Banytæ
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.
Namà Sodø g. 21 (II a., 12 a
þemës, tvarkingas, susietas su
garaþu, yra keletas sandëliø,
ûkinis pastatas, ðalia 7 a þemës
darþui, 50 000 Eur). Tel. 8 603
22 265.
Namà Veliuonoje (II a.) arba
keièiu á butà Jurbarko centre (I
arba II a.). Tel. 8 685 72 123.
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.

pliusoreklama@gmail.com

Sodà prie Vytauto Didþiojo
pagrindinës mokyklos (8,9 arai,
namelis, visos komunikacijos,
galima statyti namà). Pigiai.
Skubiai. Jurbarkas, tel. 8 686
70 469.
Sodà bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (6 arai þemës,
mûrinis namas, prie vandens telkinio ir miðko). Tel. 8 698 05 752.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 10 500 Eur, 2
aukðtø mûrinis namelis su rûsiu,
terasa ir balkonu, 56 kv. m, viduje
þidinys, krosnis su duonkepe,
ðalia uþtvanka, 6a þemes, vaþiuoja
vieðasis transportas). Jurbarkas,
tel. 8 620 96 060.
Sodybà 16 km nuo Jurbarko (geras privaþiavimas, 4 ha, þemæ galima pirkti atskirai), 30 000 Eur,
galima derëtis). Tel. 8 621 54 154.
Sodybà Jurbarko r., Girdþiuose
(graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 20 000 Eur, su
ûkiniais pastatais, vienkiemyje).
Jurbarkas, tel. 8 686 14 786.
Sodybà Skirsnemunëje (1 ha
þemës, 8 000 Eur). Tel. 8 637
84 715.
Sodo sklypà Greièiuose (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 7 a, su
nameliu árankiams, pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 600 49 939.
Sodo sklypà Kalnënuose,
„Nemuno“ sodø bendrijoje (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,
sodo sklypas su nedideliu nameliu
Nr. 169). Jurbarkas, tel. +370
636 84 728.

Pusæ gyvenamojo namo
Smalininkuose, Nemuno g. 9
(103 kv. m). Tel.: 8 629 06 617, 8
625 61 753.

Sodo sklypà Smukuèiuose (senas
sodas su nameliu, 7 arai þemës,
kaina sutartinë). Tel. 8 662 03
187.

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

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

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 sklypas,
50 a, prie pagrindinio kelio
Jurbarkas-Ðakiai, 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 sklypus 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.

reklama.pliusas@gmail.com, pliusassilute@gmail.com,
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Sodà bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6 arai,
7 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba
Sausgiriø k., Raudonës sen. (prie
miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a þemës). Jurbarkas, tel.
8 636 25 176.
Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353876942799,
+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.

k e i è i a
1 k. butà (su prieðkambariu,
balkonas, II a.) á 2 k. butà (II a.
arba III a.). Jurbarkas, tel. 8 608
06 707.
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
Ieðkome nuomai buto ar namo
statybininkø apgyvendinimui.
Siûlyti ávairius pasiûlymus.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.
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Ràstiná namà Kiduliuose (6
kambariai, patogumai, ûkinis
pastatas, garaþas, lauko virtuvë,
35 000 Eur). Ðakiø r., tel. 8 603
62 248.
Sodybà gyvenvietëje (7 km nuo
Jurbarko, galimi þemës pirkimo
variantai, kaina sutartinë). Tel.
8 620 55 756.
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
Iðnuomoja 2 k. butà Jurbarke
nuo rugpjûèio 1 d. Su baldais ir
buitine technika. Kaina 100 eurø.
Tel. 8 615 66 309.

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
2 k. butà Ðvyturio g. 10 (IV
a., penkiø a. name, 42 kv.
m, su baldais ir buitine technika, ástiklintas balkonas, 2
sandëliukai). Klaipëda, tel.: 8
618 14 597, 8 652 93 078.
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000
Eur). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.
Namà Klaipëdos rajone (vieno
aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv.
m, vidaus kvadratûra 30 kv.
m, naujas stogas, 3 000 Eur).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
Sodybà ðalia Klaipëdos verslo
uþsiëmimui 49 arø plote (dviejø aukðtø gyv. namas ið betono blokeliø, viduje apðiltintas,
iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x
13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai,
pirtelë su prieðkambariu, ið viso
120 kv. m. Antrame aukðte 136
kv. m, du balkonai, 5 kambariai,
WC ir vonia, plastikiniai langai,
durys. Po þeme 320 kv. m, jame
yra rûsiai su prieðlëktuviniais
átvirtinimais, yra naujas projektas, elektra, kanalizacija, mûrinis
cechas 120 kv. m, elektra ir kt.
Nebaigti statyti statiniai, ðalia
yra du þemës sklypai, 1 – 20 a,
1 – 14 a. Visko kaina – 180 000
Eur. Galima derëtis. Siûlyti variantus. Verta pamatyti ir ásigyti).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.

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 k.,
Ðilalës r. (65 kv.m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60 a
þemës sklypas, 10 000 Eur). Tel.
8 681 54 182.
Namà su ûkiniais pastatais ir
þeme. Ðilalës r., Raudaièiø k.,
Pajûrio sen., tel. 8 626 31 616.
Namà Ðilalës r., Laukuvos mst. (I
a., mûrinis, su pastatais). Ðilalë,
tel. 8 655 76 787.
Þemës sklypà Didkiemio k. (50
arø, prie Jûros upës, ðalia tinklinio, krepðinio, poilsio aikðtelës,
vieta laivo nuleidimui á vandená).
Ðilalës r., tel.: 8 699 47 615, 8
656 60 993.
Þemës sklypà Ðilalës r., Bijotø
k. Parduodamas miðkas su
þeme Ðilalës r., Bijotø k. Tinka
kirtimui, geras privaþiavimas.
Þemës sklypo plotas – 2,51 ha.
Kadastrinis nr. 8704/00. Ðilalë,
tel. 8 600 93 627.

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.
Namà Ðilutëje, Naujakuriø
kv., Statybininkø g. 21 (21 aras
þemës, 200 000 eurø). Ðilutë, tel.
8 652 40 887.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

1 k. butà Moksleiviø al. (V a., ið
penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 654 92
440, +371 296 53 427.
1 k. butà 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.

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.

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). Tauragë, tel.
8 610 26 241.

2 k. butà Ateities take (V a., 51
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, 22 000 Eur.
Netoli yra prekybos centrai).
Tauragë, tel. 8 689 15 089.

1 k. butà Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, plastikiniai
langai, 13 000 Eur. Plastikiniai
langai, medinës durys, rûsys,
balkonas per virtuvæ ir kambará,
neapleistas). Tauragë, tel. 8 656
06 888.
1,5 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., visos komunikacijos, lauke
sandëliukas ir rûsys, uþdaras
kiemas, 9 200 Eur). Tauragë, tel.
8 652 20 477.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûrinis namas, tvarkingas, galima su baldais, rami vieta).
Tauragë, tel. 8 652 63 566.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 B (II a., reguliuojama
ðiluma). Tauragë, tel. 8 620 30
297.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120 A (II a., 50 kv. m, plytinis
namas, ðiltas, su daliniais baldais,
naujas planavimas, 32 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 60 906.
2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas, plastikiniai langai, tinka komercinei
veiklai, 32 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 26 799.
2 k. butà Lauksargiuose, Parko
g. 6 (10 000 Eur), galima derëtis.
Tauragës r., tel. 8 685 68 170.

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

Namà Kiduliuose (tvarkingas,
30 000 Eur). Tel. 8 612 70 770.
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.

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 Vytauto g. 76 (III
a., miesto centre, 9 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 606 45 619, 8
637 75 119.
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 Gaurëje, Gaurës g. 7
(I a., 48 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 13
000 Eur). Tauragë, tel. 8 610
05 364.
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. Yra rûsys, stovëjimo
aikðtelë automobiliui, patogi
vieta. Reikalingas remontas).
Tauragë, tel. 8 646 76 755.
2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I
a., 55 kv. m, V aukðtø name, 22
000 Eur. Skubiai). Tauragë, tel.
8 646 76 755.

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 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.

1 k. butà (16 kv. m, IV a.,
miesto centre, mûrinis namas,
bendrabuèio tipo, plastikiniai
langai, centrinis ðildymas, vandens skaitikliai). Tauragë, tel. 8
610 04 633.
1 k. butà (II a., 19 kv. m, plastikiniai langai, 4 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 675 59 022.
1 k. butà Eièiø k., Laukesoje
(II a., 25,29 kv. m, 5 000 Eur),
galima derëtis. Tauragës r., tel.
8 600 27 279.

2 k. butà netoli Tauragës, Gurkliø
k. (56,3 kv. m, 5 213 Eur). Tel. 8
657 50 638.
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 Tarailiø g. 1 (13 600
Eur). Tauragë, tel. 8 689 83 096.

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 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). Tauragë,
tel. 8 653 37 877.

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 miesto centre ( 30 000
Eur). Tel. 8 620 44 057.
3 k. butà Miðko g. (III a., 65 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 27 000 Eur. Tvarkingas,
ðiltas, vidurinis, langai á abi puses,
didelis rûsys). Tauragë, tel. 8 606
02 026.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (II a., 58 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 21 000 Eur, reikalingas remontas). Tauragë, tel.
8 612 11 779.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (III a., 72 kv. m, plytinis
namas, pakeisti langai ir durys,
parketas, 31 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 678 71 655.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
125 (III a., 78 kv. m, 40 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.
4 k. butà J.Tumo-Vaiþganto
g. 122a (II a., 73.00 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.

3 k. butà (23 500 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 672 60
522.

Dalá namo Prezidento g. (II a.,
medinis, atskiras áëjimas, virtuvë,
kambarys, pastogës, daliniai patogumai, 17 500 Eur). Tauragë, tel.
8 687 46 802.

3 k. butà 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.

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.

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë, tel.
8 685 75 961.

Namà Tauruose (2 aukðtø, su
ûkiniu pastatu, 22 arai þemës,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 688 88 349.

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, 29 000
Eur). Tauragë, tel. 8 682 64 280.

Gretimi þemës sklypus po 17,5
a ir 35 a miesto plëtros zonoje,
0,5 km nuo Tauragës (padarytas
detalusis planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas,
atvesta elektra, 1 a - 800 Eur).
Tel.: 8 616 56 577, 8 687 36 507.

Miðkà su þeme Puikiø k. (2,5
ha, kadastro Nr. 7742/003:80, 7
500 Eur). Tauragës r., tel. 8 614
83 697.
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). Galimi keitimo
variantai. Tauragë, tel.: 8 655 49
155, 8 446 53 877.
Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 22 896.
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 Jaunimo g. 6 (1,5 aukðto,
apðiltintas, pakeisti langai, 84
000 Eur). Tauragë, tel. 8 621
75 463.
Namà Joniðkës soduose (2 a.,
nebaigtas árengti, 15 arø þemës,
galimas keitimas á 2 k. butà).
Tauragë, tel.: 8 446 54 757, 8
620 49 986.
Namà Laisvës g. 74 a. Tauragë,
tel. 8 658 07 860.
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.
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Sklypà Tauragëje (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 7
500 Eur, 7 a) Kurðiø g., graþi
vieta, ðalia miðkas, upelis, aplink
naujos statybos namai. Tauragë,
tel. +370 614 34 141.

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 Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 arø
sklypas, prie Akmenos upës,
ûkinis pastatas, trifazis, atskiras
sodas, rami, graþi vieta, 18 500
Eur). Tauragës r., tel. 8 658 34
205.
Namà Tauragës r. (100 kv. m, II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, graþi
vieta, 60 820 Eur, miesto vandentiekis, kanalizacija, kûrenamas
kietuoju kuru, garaþas). Tauragë,
tel. 8 699 03 367.
Namà Þygaièiuose (2-jø aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto, reikalingas remontas). Tauragës r.,
tel. 8 682 39 489.
Namà Þukø gyvenvietëje (185 kv.
m, yra sodas, darþas, ûkinis pastatas). Tauragës r., tel. 8 684 04 074.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (135 kv. m,
I a., 55 000 Eur, mûrinis, ramioje
vietoje. Miesto vanduo ir kanalizacija. Du garaþai). Tauragë, tel.:
8 699 12 663, 8 689 65 756.
Namo dalá (medinis, 7 800
Eur, kambarys su virtuve, atskiras áëjimas, kiemas, þemë.
Geri kaimynai, miesto centre.
Yra galimybë ásigyti kità namo
dalá. Galima derëtis. Skubiai).
Tauragë, tel. 8 685 15 039.
Namo dalá (II a., 56 kv. m,
mûrinis, 13 000 Eur). Su rimtu
pirkëju kaina derinama. Tauragë,
tel. 8 610 39 208.
Namo dalá V. Kudirkos g. 47-6
(II a., 20 kv. m, II aukðtø name,
medinis, 5 000 Eur. Be patogumø.
Yra palëpë, sandëliukas, darþas).
Tauragë, tel. +370 618 37 079.

Sodà (9 000 Eur. SKUBIAI)
Joniðkës soduose (mûrinis 2
a. namas, 7 a þemës, ðulinys,
ðiltnamis, malkinë. Yra 2 kambariai, virtuvë, krosnis. Galimybe
gyventi þiemà). Tauragë, tel. 8
652 07 636.

Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58 aro,
nebaigtas medinis namelis, 3 000
Eur). Tel. 8 615 41 223.

Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500 Eur). Tauragës r., tel.
8 654 32 759.

Sodà Joniðkëje (6 500 Eur.
Skubiai!, 6a sodo sklypas su
nameliu 2 aukðtø, su krosnimi
ir elektra). Tauragë, tel. 8 685
62 869.
Sodà Juodpetriø k., „Agluonos“
bendrijoje (12,6 aro, mûrinis
vieno a. namelis, su mansarda,
trifazis, rûsys po visu nameliu,
galima árengti katilinæ, pirtelæ,
dirbtuves, laistymui vandentiekio
linija, 11 000 Eur). Tauragë, tel. 8
680 89 135.

Þemës sklypà (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, tvenkinys, vaismedþiai,
5 000 Eur). Tauragë, tel. 8 618
39746.

Þemës sklypà Tauragëje (15
000 Eur, 0,10 ha) Ðemetos g.
16. Tauragë, tel. 8 658 77 959.

Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689 41 532,
8 652 70 729.
Sodybà Bugø k., Skaudvilës sen.
(1,75 ha). Tel. 8 612 44 371.
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 Maþonø sen., Karapolio
k. Tauragës r., tel. 8 650 18 091.

Sodybà Taurø k., Tilþës pl. (graþi
aplinka, 30 a sklypas). Tauragë,
tel. 8 698 53 065.

Þemës sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, gyvenamosios paskirties, prie Jûros upës, 12,6 a).
Tauragë, tel. 8 687 40 563.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties, 20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.
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.

Sodo sklypà Joniðkëje (su nameliu, 6 arai, ûkinis pastatas, stiklinis
ðiltnamis, vanduo. Aptvertas.
Kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
699 57 363.

Þemës sklypus Laisvës g. (13
a, namø valdos). Tauragë, tel.
8 685 62 983.

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

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

Þemæ Maþonø sen. (þemës ûkio
paskirties, 6 ha). Tauragës r., tel.:
8 446 70 427, 8 699 47 615.
Þemës sklypà ant Eþeruonos upelio kranto (suformuoti 4 þemës
sklypai). Vandens telkiná (6 ha).
Tauragë, tel. 8 699 80 431.
Þemës sklypà Aukðtvilkiø k. (900
Eur). 1,05 ha þemës ûkio paskirties sklypà prie kelio. Tauragë, tel.
8 652 88 555.
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 Laisvës g. (13 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Lauksargiø sen.,
Aukðtvilkiø k. Tauragës r. (2,68
ha, þemës ûkio paskirties).
Tauragë, tel. 8 673 08 673.
Þemës sklypà Liþiø k. (24 arai, su
projektais, 18 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 615 32 755.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.

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 ðalia Joniðkës
sodø (ðalia pagrindinio kelio,
Kaliningradas-Ryga, 11,11
aro). Tauragë, tel. 8 639 89 228.

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.

Plytiná pastatà 9 km nuo Tauragës
(árengtas gyventi, trifazis, ðulinys,
tvenkinukas, geras privaþiavimas,
yra þemës), siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 631 87 750.

Sklypà Tauragëje (27 000 Eur,
7 a, namo statybai, Birutës g.
25. Sklypas be pastatø, ðalia
pravestos visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 652 88 555.

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.

Sodà Skaudvilëje, „Þilvyèio“ sodø
bendrijoje (7,07 aro, be namelio,
1 500 Eur). Tauragës r., tel. 8 620
77 910.

Sodybà prie Adakavo k. (vienkiemis, 10 ha þemës, ið jø 5 ha
malkinio miðko, 23 000 Eur). Tel.
8 615 74 394.

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.

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.

Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.

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

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.

Þemës sklypà P. Ðemetos g. 38
(10,35 arai, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75 961.

Þemës sklypà Skalviø g. (9,6
aro, su visomis komunikacijomis, prie miðko). Tauragë, tel.
8 652 42 695.

Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (medinis namelis, 6 arai
þemës, 3 300 Eur). Tauragë, tel.
8 685 48 966.
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+Þemæ (þemës ûkio paskirties), gali bûti apleista,
neiðpirkta, þemës gràþinimo
iðvadas, atsiskaitau pirkimo
dienà. Tauragës r., tel. 8 699
82 177.
Nebrangiai pirkèiau 1,52 k. butà su patogumais,
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8
618 89 022.
Ieðkome pirkti 2-3-4 k. butà
arba namà, namo dalá, su galimybe iðsimokëti per kelis
metus. Yra pradinis ánaðas.
Tauragë, tel. 8 653 86 020.

k e i è i a
3 k. butà á 2 k. butà (I-II a.)
arba parduoda. Tauragë, tel. 8
643 53 323.

n u o m o j a
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.
+Iðnuomoja garaþà Bernotiðkës
g. Tauragë, tel.: 8 630 90 076, 8
446 51 081.

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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Karvæ (su ketvirtu verðiu,
verðiuosis liepos viduryje).
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.
Kiniðkà roþæ. SKUBIAI (didelë,
graþi). Tel. 8 636 09 611.
Kvieèiai, mieþiai, aviþos. Tauragë,
tel. 8 614 54 006.
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.
Supjauname ir sukertame malkas
Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11 767.
Tekëlà (kirviams, peiliams
galàsti), geleþines kopëèias.
Tauragë, tel. 8 446 53 994.
Veikiantá 4,5 kW pjûklà malkoms
pjauti (trifazis, puikiai veikiantis,
yra 2 pjûklai). Jurbarkas, tel. 8
610 15 021.

Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë,
tel. 8 652 59 512.
Spintà su antresolëmis. Tauragë,
tel. 8 635 60 967.
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, pastatomas
virtuvines spinteles. Jurbarkas,
tel. +370 647 23 844.

p a r d u o d a

Automagnetolà su videoekranu
„Pionier“ M5X6 0 mm MAX (350
Eur), neðiojamàjá kompiuterá
„Asus“ K50IN (500 GB, DVD,
SUP.MTI 4 GB, 450 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 20 884.

Dviratukus (12 coliø ratukai. Yra
papildomi ratukai. Pirkti nauji).
„Fisher price“ supynes. Ðilalë, tel.
8 614 95 099.

p a r d u o d a

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

+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. 25 (nuosavas namas,
I a., yra 2 didelës salës, papildomos patalpos, vietiniai patogumai, tinka biurui, prekybai,
medicinai ir kt. veiklai). Galimi
kiti variantai. Tauragë, tel. 8
654 49 012.
+Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø
g. 20 (II a., 2 atskiros patalpos
19 ir 49 kv. m). Tauragë, tel. 8
698 29 460.

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 „Gorenje“ (naudotas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 689
03 306.
Ðaldytuvà-vitrinà „Snaigë“, geros
bûklës. Tauragë, tel. 8 656 59 278.

1 k. butà arba namo dalá.
Tauragë, tel. 8 639 48 077.
Jaunas dirbantis vaikinukas
be þalingø áproèiø nebrangiai
iðsinuomotø 1 k. butà. Tauragë,
tel. 8 685 87 827.

p a r d u o d a
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.

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Èiuþiná (geros bûklës, 200x90x20).
Tauragë, tel. 8 689 99 646.
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.
Jaunuoliø/vaikø kambario baldø komplektà (geltona ir þalia
spalva. Sudaromas stalas, spinta,
lentynos, dvi lovos. Galime atskirai parduoti). Jurbarkas, tel. 8
614 38 507.
Kampà „Þalgiris“ (su 2 foteliais
ir staliuku, labai geros bûklës, 150
Eur). Jurbarkas Jurbarkas, tel. 8
655 44 847.
Minkðtà kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Prieðkambario komplektà
„Àsotis“ (nebrangiai). Tauragë,
tel. 8 607 78 280.

Pienines karves, ávairias verðeliø
vadas. Banda Jurbarko rajone.
Kaina sutartinë, tartis telefonu.
Jurbarkas, tel. 8 679 77 799.

Povus (yra porelë ir atskirai
viena patelë ir patinas), karvæ
(galima rinktis). Jurbarkas, tel. 8
681 28 362.
Siamo veislës kaèiukus,
savarankiðki. Tauragë, tel. 8 670
58 672.

Telyèaites 2014-05 gimimo.
Nesëklintos. Svoris apie 300 kg,
600 Eur. Rietavas, tel. 8 652 75
075.

Valyti grudai, mieþiai, kvieèiai.
Tauragë, tel. 8 614 54 006.
+Grûdus (kvieèiai, 1 cnt - 7
Eur), vasariniø grûdø miðiná (1
cnt - 6 Eur). Tauragës r., tel. 8
687 96 649.
3 karves (viena ðvieþiapienë).
Ðilalë, tel. 8 627 23 654.
Avis (Lietuvos juodagalvës,
nesëklintos) arba keièiu á avinà.
Tel. 8 650 95 868.
Bulves (paðarinës ir maistinës,
didesná kieká). Tauragë, tel. 8
623 69 174.
Dvi karves (pieningos), grëblávartytuvà „Dobilas“ (kaina
sutartinë). Jurbarko r., tel.: 8
684 52 443, 8 682 60 823.
Dvi karves (trijø ir penkiø
verðiø). Ðilalë, tel. 8 622 85 360.
Jaunà verðingà karvæ. Tauragës
r., Skaudvilës sen. Tel. 8 603
10 646.

p a r d u o d a

Parðelius. Jurbarkas, tel.: 8 650
58 550, 8 699 93 080 (skambinti
vakare).

Telyèias (verðingos, verðiuosis
rugpjûèio mën. pradþioje, stambios, pieninës) ir koliø veislës
ðuniukus. Tauragë, tel. 8 600
96 648.

Dujø balionà. Jurbarkas, tel. 8
601 71 674.

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

Oþkelæ su 2 mën. oþkyte ir 1 m.
oþkà. Jurbarko r., Erþvilko sen.,
tel. 8 613 21 616.

Ðiurkðèiavilniø veislës 1 m. avinà,
nukirptà vilnà. Tel. 8 678 53 216.

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

Dulkiø siurblá-robotà (naujas, 80
Eur). Tauragë, tel. 8 670 63 516.

Mësinæ karvæ su verðiu
(pirmaverðë). Tauragë, tel. 8 656
36 055.

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

Þolës pjovimo maðinà (savaeigë,
modelis LM 2147 CMD, naudota
vienà kartà, 380 Eur). Tauragë,
tel. 8 698 26 106.

p a r d u o d a

Lietuviðkas dideles braðkes,
be jokios chemijos, 1,5 Eur/kg.
Raudonës sen., Jurbarko r., tel.
8 648 3186.

Karvæ (5 verðiø, verðiuosis 08 05).
Tel. 8 675 62 512.
Karvæ, galima rinktis ið dviejø.
Tauragë, tel. 8 657 54 211.
Karve. Tel. 8 676 12 180.
Karves (2 ir 3 verðiø). Tauragë,
tel. 8 653 36 057.

Ve r ð i n g à k a r v æ i r 6 a v i s .
SKUBIAI. Jurbarkas, tel. 8 605
40 407.
Verðingas pieningas telyèias, 600
Eur. Tauragë, tel. 8 691 67 051.
Vo k i e è i ø a v i g a n i ø v e i s l ë s
ðuniukus. Nebrangiai. Ðilalë, tel.
8 629 73 282.

Ieðkau, kas supirktø mëlynes
sezono metu. Ðvarios, kiekvienà
dienà 50-150 l, kaina sutartinë.
Pagëgiai, tel. 8 639 46 942.
Þalà telyèaitæ. Tel. 8 676 12 180.

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.

Karves (2 vnt., galima rinktis).
Tauragës r., tel. 8 690 62 318.
Karves (3 vnt.), oþkytes. Tauragës
r., tel. 8 655 44 290.
Karves (4 vnt.). Tauragës r., tel.
8 674 75 198.
Karves (su treèiu ir ðeðtu verðiu.
Verðiuosis birþelio 9 ir 17. Þala
ir juodmargë). Jurbarkas, tel. 8
686 70 429.
Karvæ (5 verðiø, ðvieþiapienë).
Tauragë, tel. 8 651 87 840.
Karvæ (galima rinktis). Tauragë,
tel. 8 684 56 144.
Karvæ SKUBIAI (dviejø verðiø,
þala, gera, verðinga, kartu pridedamas ðienas, 800 Eur). Ðakiø r.,
tel. 8 699 19 621.

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.
Urmu „Cream“ rûbus,
moteriðkas sukneles, palaidines, avalynæ, rankines, nuo
50 kg imamas kiekis, galima
pasiþiûrëti, 6 Eur. Jurbarkas, tel.
8 690 20 240.
Vestuvinæ suknelæ (dëvëta 1
kartà, S M dydþio, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 670 63 516.
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 sëdimos 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.

Senovines raudonas plytas
(didelës, 14 000 Eur/vnt.) ir
grindinio akmenis (300 kv. m).
Perku dvi siuvamàsias maðinas
ZINGER. Tel. 8 699 99 395.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti
sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 615 92 727.
Perka miðkà, atlieka visus miðko
ruoðos darbus. Ðilalë, tel. 8 688
17 142.

p e r k a
Brangiai superka visoje Lietuvoje
raguoèius: telyèias, karves, bulius. Sveria. Moka priedus.
Patys iðsiveþa. Sumoka iðkarto.
Pasikrauna patys. Perveþa gyvulius, 1 000 Eur. Panevëþys, tel. 8
680 41 510.

p a r d u o d a
+Dvigubo pjovimo ràstus ir
lentas (iðdþiovinta). Naujà pneumatinæ viniakalæ. Tauragë, tel. 8
681 16 432.
3 mm lydmetalá, 6 mm lydmetalá
POS61 ðlangutëmis. Tauragë, tel.
8 606 78 053.
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.
Bituminæ stogo dangà
„Onduline“ (75 nauji lapai, lapo
kaina 6 eurai, lapo matmenys
200x95 cm, spalva ruda, 6 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 36 870.

p a r d u o d a

Dvigubo pjovimo medienà.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.

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.

El. variklius (7,5 kW, 3000 aps./
min., 3 kW, 3000 aps./min., 1,5
kW ,900 aps./min., 4 kW, 1400
aps./min., 1,1 kW, 900 aps./
min., 1,5 kW, 1400 aps./min.).
Tauragë, tel. 8 631 27 916.

Knygas: „Didþioji medicinos enciklopedija“ (apie 50 knygø, rusø
kalba). Tauragë, tel. 8 606 36 206.
Malkas (drebulë, miðkaveþis, 20
kub. m, 550 eurø, atveþame).
Tauragë, tel. 8 656 88 658.
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.
Pripuèiamà valtá SAILOR 340
(keturvietë, galima dëti motorà,
100 Eur). Tel. 8 690 51 570.
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Gyv. namo keramzitbetonio
karkasà nusikelti (10x10 m,
rûsio sienos, perdanga, sienos,
pertvaros ir perdanga, 2 000
Eur), kompresoriø „Gigant“
(pramoninis, 1 500 Eur), kompresoriø (didelis, garaþinis, su
200 l „resiveriu“, 450 Eur). Tel.
8 672 37 454.
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.

Kampuotá (50), vamzdá (metalinis, 40), vonias (tarybines, nenaudotos), rufliuotà, gëlëtà stiklà,
stiklà (1,30 x 0,50 m). Tauragë, tel.
8 446 56 172.
Langà (93x158 cm, 45 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Lauko, vidaus dailylentes, terasines, grindines lentas. Pristatome.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Medþio obliavimo stakles
(leidþiamos perlamutras, apaèià,
reikalingas nedidelis remontas,
400 Eur). Tauragë, tel. 8 685
10 349.
Metalines konstrukcijas (15 m
ploèio) ir sienines keramzitines
plokðtes (40 cm storio, su langais,
3 m aukðèio). Tauragë, tel. 8 641
40 317.
Namo duris (2 vnt., naudotos,
203x97 cm, su staktomis ir spynomis), duris (67x209 cm), ûkinio
pastato duris (197x114 cm, staktos, g. bûklë). Ðakiø r., Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.
Naudota ðiferá (balta ir raudona
sp., 4 Eur). Tauragë, tel. 8 650
73 590.
Naudotas plytas. Tauragë, tel. 8
614 74 309.
Obliavimo velenà (naujas, 3 peiliai, 35 cm ploèio, kairiarankiam
meistrui, komplekte 3 laikikliai
frezoms). Jurbarkas, tel. 8 686
23 721.
Plytas (silikatinës, naudotos, 500
vnt.). Tauragë, tel. 8 656 59 278.
Prekybiná namelá (2x4 m,
metalinës langinës, apðiltintas,
galima naudoti kaip sargø namelá,
700 Eur), statybininkø vagonà
(9x3 m, po kapitalinio remonto,
plastikiniai langai, dengtas nauja
profiliuota skarda, galima gyventi). Tel. 8 672 37 454.
Profiliuotà skardà (1 kv. m - 4,50
Eur). Ðiltintà plokðtæ (1 kv. m - 10
Eur). Jurbarkas, tel. 8 608 58 475.
Sausus grebëstus stogui
(35x70x5000, 3,3 kub. m, 560
Eur). Tauragë, tel. 8 656 95 334.
Silikatines plytas (3 000 vnt.).
Tauragë, tel. 8 616 59 849.
Skaldytus akmenis (1 t - 15 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.
Statybinæ bûdà. Tauragë, tel. 8
616 38 188.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5
mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m,
4 mm storio, 15 vnt., nebrangiai,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
690 51 570.
Suvirinimo aparatà VINGIS (trifazis, 315 amperø, 174 kg svorio,
pastovi srovë). Tauragë, tel. 8
658 05 441.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
U formos „ðvelerius“ (5,5m ilgio
10 cm ploèio, 30 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 26 602.
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.
Vidaus duris (deðinës, 20 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 24 498.
Vonià (metalinë, pigiai). Tauragë,
tel. 8 607 78 280.

p e r k a
Naudotà ðiferá Tauragës r. Tel. 8
614 81 436.
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Naudotà asbestiná ðiferá, nebrangiai. Tauragë, tel. 8 641 23 288.

d o v a n o j a
Statybiná betono lauþà. Tauragë, tel.
8 616 27 971.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 80 B4 (1992 m., sedanas,
benzinas, dujos, TA, gera bûklë).
Tel. 8 614 02 245.
AUDI A6 (2000 m., 2,5 l, TDi,
QUATTRO, odinis salonas, 1 900
Eur). Tauragë, tel. 8 622 40 010.

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

BMW

OPEL

p a r d u o d a

p a r d u o d a

VW PASSAT („delfinas“, 1996
m., 1,9 l, 66 kW, TDI, TA iki
2017-05, universalus, liukas,
tvarkingas, 850 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 20 884.

BMW 525 (1994 m., 2400 cm3, dyzelinas, 105 kW, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, þalia sp., 4/5, 250
000 km, daug privalumø, 600 Eur,
iðregistruotas, nes buvo nenaudojamas). Tauragë, tel. 8 677 90 988.

OPEL ZAFIRA (2004 m., 1,6 l
benzinas, ið Vokietijos, sidabrinës
sp., lieti ratlankiai, 2 100 Eur).
Tel. 8 690 51 570.

VW PASSAT (1995 m., 1,9 TDI,
66 kW, universalus, oro pagalvës,
kablys, veliûro salonas, TA - 2m.,
850 Eur). Jurbarkas, tel. 8 699
59 553.

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

OPEL ZAFIRA (2002 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, TA iki 2017
m., sidabro sp.). Tauragë, tel. 8
637 72 785.

VW PASSAT (1995 m., TDi,
universalus, raudonos sp., TA,
780 Eur). Jurbarko r., Petkaièiai,
tel. 8 689 61 978.

P e r k u
a u t o m o b i lius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius, gali bûti po
autoávykio, draudimo nuraðyti).
Pasiimu, moku iki 1 500 Eur.
Tel.: 8 687 70 725, 8 696 56 677.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN EVASION (1996 m.,
2 l, benzinas, dujos, 8 vietø, TA
iki 2017 m., 850 Eur). CITROEN
JUMPER (2000 m., 2,5 l, dyzelinas,
9 vietø, TA iki 2017 m., 2 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.

FORD
p a r d u o d a
FORD GALAXY (1997 m., benzinas, dujos, 2,3 l, TA iki 2016 m.,
tamsiai mëlynos spl., lieti ratlankiai,
7 sëdynës, 550 Eur). Tel. 8 633
90 194.
FORD MONDEO (1996 m., 1800
cm3, dyzelinas, 65 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, raudona sp.,
4/5, TA iki 2016-07). Jurbarkas, tel.
8 620 98 177.

MAZDA
p a r d u o d a
MAZDA 323 (1997 m., 1,6 l, benzinas, TA iki 2017 m., 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 33 095.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1995
m., dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, heèbekas, sidabrinë sp. , 4/5,
TA iki 2015-07, 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,
800.00 Eur). 1.9DTI Signalizacija.
Tauragë, tel. 8 618 39 746.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
dujos, 4 durø, 380 Eur). Tel. 8
601 80 858.

VW PASSAT (1998 m., 1,9 l,
dyzelinas, lietuviðki numeriai, TA
iki 2016 m., 1 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 672 46 859.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

Dyzeliná automobilá, iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.

VW PASSAT (1995-1998 m., 2
l, benzinas, karavanas) dalimis.
Tauragë, tel. 8 655 23 010.

Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8 657
84 900.
Nebrangiai savos gamybos
priekabà (TA, draudimas). Tel.
8 685 34 327.

p e r k a
+Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66 409.
+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.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet
kur Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus.
Skambinkite bet kuriuo metu.
Tel. 8 622 25 997.
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA, iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.

VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.

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.
Motociklà DNEPR (1978 m.,
tvarkingas, TA, draudimas).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
Motorolerá OVETTO (50 kub.
cm). Tauragë, tel. 8 684 56 144.

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà,
220 eurø. Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.

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.

p a r d u o d a
AUDI metalinius ratlankius (5
skyliø, 4 vnt.). Tauragë, tel. 8
606 78 053.
Automobilio stogo bagaþinæ, 30
Eur. Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
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.

p a r d u o d a
IVECO (1991 m., dyzelinas,
dviguba kabina, aliumininë platforma, 2 100 Eur). Tauragë, tel.
8 631 95 502.

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

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

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.
Kombainà NIVA SK-5 dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
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, 350
eurø). Tauragë, tel. 8 627 47 606.
Melþimo aparatus. Naujus ir
naudotus. Atliekame remontà.
Suteikiame garantijà. Atsargines
dalys. Galime pristatyti á kitus
miestus. Tauragë, tel. 8 614 20
536.
Melþimo aikðtelæ (2 vietø),
ðëryklas, metalinius lovius (ávairiø
dydþiø), traktorinæ pakabinamà
dëþæ. Tauragë, tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, suteikiame garantija, galime pristatyti á namus. Tauragë,
tel. 8 614 20 536.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.
Naujà melþimo aparatà su bakeliu ir generatoriumi (benzinas,
elektra, „DeLaval“ firmos, 1 040
Eur). Tauragë, tel. 8 636 14 305.
Priekabà 2PTS4 (verèia á tris
puses, metalinë, be dokumentø,
1 020 Eur). Tauragë, tel. 8 699
16 959.

p a r d u o d a
Tvarkingà T-16 traktoriø (1991
m., su buldozeriu, 2 600 Eur).
Tauragë, tel. +370 673 55 930.
Bulviø kasamàjà (700 Eur),
purkðtuvà (200 Eur), traktoriø
T-25 (1 850 Eur). Tel. 8 654
82 813.
Bulviø kasamàjà (naujai perrinkta, sudëtos naujos detalës
paruoðta darbui, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.
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 (naudota, 3 kub. m,
buvo naudojama kurui po þeme
„Berþas“). Tauragë, tel. 8 672
46 859.
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.

Purkðtuvà (pakabinamas, 1 t talpos, darbinis plotis 12 m, pigiai),
dvi metalines talpyklas (200 l/vnt.,
kuro laikymui). Ðakiø r., Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.
Savaeigæ arklinæ pjaunamàjà,
veikianti. Tel. 8 625 26 531.
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.
Traktorinæ priekabà 2-PTS-4
(techniðkai tvarkinga, TA), skardos lakðtà (5x1,34 m, tinka priekabos dugnui), padangas (2 vnt.,
su 6 skyliø ratlankiais, tinka priekabai 2-PTS-4). Ðakiø r., Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.
Traktoriø T-16 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Traktoriø MTZ-50 (tvarkingas, 1
600 Eur). Kelmë, tel. 8 685 64 376.
Traktoriø T-030-69 (1999 m.,
geros bûklës, vieno ðeimininko,
3 900 Eur). Jurbarkas, tel. +370
655 0 3350.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Ámonë ieðko fasado ðiltinimo
meistrø, pagalbiniø darbininkø.
Laiku mokamas atlyginimas, 1
000 Eur. Jurbarkas, tel. 8 635
53 323.
Ámonë ieðko fasadø ðiltinimo
meistrø. Laiku mokamas atlyginimas. Jurbarkas, tel. 8 635
53 323.
Kasame vandens ðulinius. Kasu,
valau, gilinu, surandu vandens
gyslà, gaminu þiedus, klientui pageidavus pristatau. Darbai vyksta
visoje Lietuvoje. Klaipëda, tel. 8
625 47 059.
Traktoriø T-25 (2 200 Eur),
traktoriø T-16 (su hidrauliniu
vairu, 1 500 Eur), traktoriø
JUMZ (transportinis, 1 400
Eur). Tel. 8 646 39 686.

Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai. Atlyginimas, soc. garantijos,
gali bûti ðeima, apgyvendiname.
Tel. 8 606 46 462.

Traktoriø T-25. Tauragë, tel. 8
670 28 404.

Reikalingas automobiliø këbulø
paruoðëjas daþymui. Tel. 8 652
04 185.

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

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C; E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.

p e r k a
Cisternà (metalinë, ant ratø,
vandeniui veþti). Tel. 8 613
18 759.
Traktoriui K-701 vairo cilindrà,
traktoriui JUMZ ðakes mëðlui
kabinti, rusø g-bos plûgui 3 vnt.
sraigtiniø verstuviø, noragus ir
ðienes, cisternà (10-25 kub. m),
kombaino SK-5 galinius ratus.
Tauragë, tel. 8 616 24 547.

+Reikalingi automobilveþio
vairuotojai. Tauragë, tel. 8 699
80 431.
+Reikalingi darbininkai darbui
statybose Danijoje (legalus).
Tauragë, tel. 8 672 46 859.

Reikalingas tolimøjø reisø
vairuotojas marðrutu LietuvaSkandinavija-Lietuva. Laiku mokamas atlyginimas. Savaitgaliai
namie. Jurbarkas, tel. 8 615 44
567.
Reikalingas traktorininkas,
melþëja. Suteikiamas gyvenamasis plotas. Reikalingas tinkuotojas. Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Reikalingi apdailininkai
(daþytojai) laiptiniø remontui
Ðilutëje, Ðilalëje, Klaipëdoje.
UAB „Lisve“, vadovas Þydrûnas.
Tel. 8 656 72 322.
Reikalingi fasadininkai ir vidaus apdailininkai Norvegijoje.
Apgyvendiname. UAB „Lisve“,
vadovas Þydrûnas. Tel. 8 656
72 322.

+Reikalingi miðko darbuotojai.
Tauragë, tel. 8 675 55 594.
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.

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

Ámonei reikalingas mikroautobuso vairuotojas. Jurbarkas, tel.
8 682 19 217.

Ieðko darbo, atlieka lauko fasado
ðiltinimo darbus, vidaus ir lauko
apdailos darbus. Tauragë, tel. 8
652 17 676.

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

43 m. vyras ieðko darbo statybose arba pagalbinio miðke.
Jurbarkas, tel. 8 636 31 873.
Atsakingas, nebijantis darbo, be
þalingø áproèiø studentas ieðko
pagalbinio ar bet kokio darbo.
Tel. 8 690 77 503.
Biriø kroviniø perveþimas iki 18
tonø. Dël kainos galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.

Meistras atlieka vidaus ir iðorës
apdailos darbus, deda plyteles,
dekoratyviná tinkà. Jurbarkas,
tel. 8 655 57 297.

Siūlome papildomai užsidirbti ir įsigyti
aukštos kokybės gaminių su nuolaida.
Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios
g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite
tel. 8 677 75 156.
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Moteris ieðko darbo, gali mokyti
rusø kalbos, padëti mokiniui
pradinukui ruoðti namø darbus,
mokytis lietuviø kalbos. Tauragë,
tel. 8 681 16 432.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti þmogø. Tauragë, tel. 8
643 88 790.
Moteris ieðko darbo, gali slaugyti
senelius, ruoðti maistà, tvarkyti
namus. Tauragë, tel. 8 676 83 960.
Patyræs plataus profilio statybininkas ieðko darbo. Gali vykti á
uþsiená. Tauragë, tel. 8 605 34 646.
Pjaunu þolæ „trimeriu“, taikau
nuolaidas, dirbu sàþiningai.
Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.
Statybininkas ieðko darbo: gali
statyti tvoras, atlikti visus mûro
darbus. Tauragë, tel. 8 657 93 498.
Vieniða pensinio amþiaus moteris
gali priþiûrëti senelius, padëti
buityje ir ûkyje. Tel. 8 602 91 340.
Vyras atlieka ávairius vidaus
apdailos darbus. Jurbarkas, tel.
8 612 52 691.
Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto,
tapetuoja, deda laminuotas grindis, atlieka kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 689 25 070.
Vyras, ieðko darbo, gali dirbti statybose. Tauragë, tel. 8 636 34 536.
44 m. vyras ieðko nuolatinio darbo Tauragëje, turiu B, C kat. paþ.
ir traktorininko paþ. Galiu dirbti
pagalbiniu darbininku ámonëje.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 677 29 567.
Atliekame ávairius kapø apdailos
darbus - dedame trinkeles, taisome paminklus, klojame plyteles.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.
Darbðti 17 m. mergina ieðko
sezoninio darbo. Jurbarkas, tel.
8 631 61 971.
Montuoju gipso kartonà, lyginu
sienas, kalu apdailos lenteles,
klijuoju plyteles. Galiu dirbti ir
uþ Tauragës ribø. Tauragë, tel. 8
643 22 432.
Mûrininkai, stogdengiai – darbo.
Tauragë, tel. 8 663 01 0819.
Suteikiame kapø apdailos paslaugas. Trinkeliø klojimas. Kapø
uþdengimas. Paminklø taisymas.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, darbo.
Tel. 8 654 45 100.

+Atlieka vidaus ir laiko apdailos
darbus: armavimas ir dekoravimas. Tauragë, tel. 8 658 77 153.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Dëvëtus rûbus ir batus urmu.
Tauragë, tel. 8 672 46 859.
+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 (3042 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.
+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 673 03 261.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, mikrobangø krosneles
ir kità buitinæ technikà. Atvyksta
á namus. Suteikia garantijà.
Tauragë, M. Valanèiaus g.18, tel.:
8 686 32 976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. El. p. www.Melkerlita.
lt. Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08
020.
D E N G I A M E ,
REMOMTUOJAME STOGUS.
ATLIEKAME SKARDINIMO
D A R B U S . Ð I LT I N I M A S ,
RENOVACIJA, APDAILA,
PALANGËS, KAMINAI,
VËJASKARDËS. Klaipëda,
tel. 8 625 47 059.
Liepos 16 d. patogiu mikroautobusu veþu á Anglijà keleivius, siuntas, ávairius daiktus. Ið
Anglijos iðvykstu liepos 18-19 d.
Tel. 8 648 10 996.

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.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Sunkveþimio savivarèio paslaugos iki 10 tonø. Tauragë, tel. 8
687 78 434.
Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.
Vilkiko paslaugos Jurbarke ir
aplink, galiu tempti dvi maðinas.
Jurbarkas, tel. 8 643 32 184.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà.
Tel. 8 673 57 197.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje galimi nusivylimai kolegomis, partneriais.
Gali kilti problemų dėl jums
netesėtų pažadų, nevykdytų
įsipareigojimų. Remkitės
artimaisiais, draugais. Trečiadienį atsargiau rinkitės
maistą, nepiktnaudžiaukite
alkoholiu - galimas apsinuodijimas. Savaitės pabaigoje
galii nuostoliai ar pykčiai
šeimoje dėl finansinių reikalų. Savaitgalį tikėtina smagi
išvyka.
Savaitės pradžioje jausitės
lyderiais, priimsite žaibiškus
sprendimus, jūsų prašys patarimų, kliausis jūsų autoritetu. Ypač savaitės viduryje
palanku sudarinėti sandorius,
pasirašinėti sutartis. Tikėtinos pozityvios permainos
profesinėje srityje, kilimas

ateinanèiai savaitei (07-20 - 07-26)

karjeros laiptais. Asmeniniuose santykiuose patartina
apsibrėžti vienas kito atsakomybę.

nias. Jausmų srityje - sumaištis. Vienų jausmuose bręsta
krizė, kitiems gali atsinaujinti
senas meilės ryšys.

Šią savaitę sutelkite jėgas į
problemų sprendimą. Atsidursite
situacijose, kuriose neturite
patirties, teks skubiai priimti
sprendimus. Mėginkite ieškoti naujų veiklos krypčių, naujų pagalbininkų ir partnerių.
Asmeniniame gyvenime sustiprės ryšiai su mylimaisiais.
Savaitgalis žada malonių
akimirkų su seniai matytais
draugais.

Liūtai lengvai
įgyvendins sumanymus, pasieks užsibrėžtus
tikslus. Tikėtini įspūdingi
laimėjimai. Palanki savaitė
kelionėms, užsienio ryšių
plėtrai, mokslams, intensyviai komercinei veiklai, viešiesiems ryšiams. Bet kurioje
srityje nesunkiai išsiveršite į
lyderius. Iš sumaišties asmeniniuose santykiuose vaduokitės atvirais pokalbiais.

Sėkminga savaitė. Stiprėja jūsų
pozicijos profesinėje srityje, auga
autoritetas. Belieka susitelkti
į pagrindinius tikslus, tinkamai pristatyti savo planus ir
pademonstruoti turimas ži-

Apsibrėžkite
šios savaitės tikslus ir stenkitės
bent vieną įgyvendinti iki galo. Gali keistis
jūsų įsitikinimai, pažiūros.
Išsivaduosite iš kompleksų,
pasijusite laisvesni, nepri-

klausomi. Savaitės pabaigoje pripažinkite padarytas
klaidas, nesistenkite kitiems
krauti atsakomybės. Šią savaitę didelė tikimybė įsimylėti ar apsispręsti dėl vedybų.
Kūrybinga savaitė, niekas
neslopins jūsų
saviraiškos kūrybingumo, kokį darbą bedirbtumėte. Tiesa, ketvirtadienį
galim nemalonumai darbe,
galite sulaukti nepelnytos kritikos. Nesivelkite į intrigas,
atsargiu išsakykite nuomonę
apie kitus žmones. Savaitgalį
planuokite su šeimos nariais
atostogas, bendrą laisvalaikį.
Kupina įvykių
savaitė. Pirmoje
savaitės pusėje
b ū s i t e d i rg l ū s ,
visgi stenkitės nekonfliktuoti
su kolegomis ir namiškiais.
Trečiadienį jums bus pasiūlytas naujas projektas.
Drąsiai jo imkitės, nebijokite įtraukti daugiau naujų
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žmonių. Meilės santykiuose
- neprognozuojami įvykiai,
daug įtampos.

šiams palankus metas ieškoti
gyvenimo draugo ir didelė
tikimybė jį sutikti.

Šią savaitę sulauksite maksimalaus aplinkinių palaikymo,
sustiprinsite svarbius ryšius,
su kolegomis įveikiate didžiausias kliūtis, inicijuosite
originalius kūrybinius sumanymus. Savaitės vidury gali
kilti šeimyninių problemų, jas
lengvai išspręsite, jei būsite
linkę į kompromisus. Savaitgalį - kuo daugiau poilsio,
gryno oro ir miego.

Vandeniai visą
savaitę elgsis
ryžtinai, netgi
agresyvokai. Užmegsite naudingų ryšių laukia
daugybė susitikimų, išvykų.
Antroje savaitės pusėje palanku investuoti, sudarinėti
sandorius. Darbingas ir produktyvus metas teisininkams.
Savaitgalį galimos traumos,
ligos, nevaldomos emocinės
reakcijos.

Šią savaitę tikėtinos didelės
permainos, įtakosiančios visas
gyvenimo sritis. Užsiimkite
šeimos reikalais, bendraukite,
rūpinkitės būstu, investicijomis. Yra galimybė praturtėti
ar įgyti didelę nuosavybę.
Keliones, ypač tolimas geriau
atidėti, jose daug netikėtų
kliūčių, akibrokštų. Vieni-

Aktyviau sukitės viešose erdvėse, naujos pažintys atvers netikėtų
perspektyvų. Antroje savaitės
pusėje sąlygas diktuos kiti,
kils pavojus tapti senų pažadų
įkaitu. Stiprybės semkitės
šeimoje, ieškokite draugų paramos. Savaitės pabaigoje ir
savaitgalį teks ne kartą keisti
planus, jausitės kiek išmušti
iš vėžių, nuvargę.

JUOKAI

27. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Niutonas. Pykosi. Danė. Ikaras. Kol. Badė. Molis. Upė. Ana. Godos. Plak. La.
Penas. Gaila. Pasalūnas. Mainai. Lydys. Mauras. Tobagas. Baldas. Nevis. Tildės. Eu. Atas.
Švarkas. Pro. Sas. Siesta. Iždas.
Horizontaliai: Balatonas. Sudanas. Beta. Tada. Alavas. Monė. Lygis. Nė. Pūdas. Genys. Ši.
Simonas. VE. Kodas. Tas. Palos. Birt. Yris. Malka. Kas. Malda. Vos. Gaudėsi. Pairas. Nikulinas.
Pd. Opalas. Era. Plėkai. Duos.
Pažymėtuose langeliuose: Kinžalas.
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.

28. 55 metø, 181 cm ûgio 69
m. naðlë norëtø prieð gyvenimo saulëlydá sutikti materialiai apsirûpinusá nesavanaudá
tauragiðká. Noriu mylëti ir
bûti mylima. Iðlaikyti neþadu.
Tauragë.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Troleibuse mažylis labai mielai
kalbasi su šalia stovinčia vienuole..
Pokalbio mama negirdi, tačiau
išlipdama dėkoja vienuolei, kad ši
buvo tokia maloni ir gaišo brangų
laiką pokalbiui su vaiku.
- Nėr už ką, - sako vienuolė, - tik
paaiškinkite jam, kad aš vis dėlto
ne pingvinas. Man tai nepavyko...
*****
Pas naują rusą atvyko delegacija iš
Kinijos. Tas juos pasikviečia į biurą
ir praeidamas rėkia sekretorei:
- Maša, padaryk šitiem trim siauraakiam debilam kavos.
Vienas jų kukliai:
- Dviem debilams. Aš vertėjas...
*****
Uošvė paskelbia geriausio žento
varžybas.
Vyriausias grįždamas namo mato,
kad uošvė eketėje murkdosi. Ištraukia ją, parneša namo, apklosto
patalais, įpila 100 g ir t.t.
Rytą po langu naujutėlaitis „Audi“,
po valytuvu kortelė“Geriausiam
žentui. Uošvė“.
Antrą dieną vėl uošvė eketėje, ją
išgelbėja kitas žentas. Vėl antklodė,
vaistai ir t.t.
Rytą po langu naujas „Opel“, po
valytuvu kortelė „Geram žentui.
Uošvė“.
Trečią dieną grįždamas jauniausias žentas mato uošvę eketėje ir
galvoja: „Tai ką, man bus tik koks
Žigulis“. Priėjęs murkt uošvę po
ledu...
Rytą po langu naujutėlaitis „Mercedes Benz“, po valytuvu kortelė
„Geriausiam žentui. Uošvis“.

*****
Petriukas vardadienio proga įteikė senelei gėlių. - Ak, kokios jos
gražios, - žavisi senelė. - Bet kam
reikėjo švaistyti pinigus? Juk tokių
pačių gėlių yra mano darželyje. Buvo, senele, buvo!
*****
Vyrukas įkūrė įmonę. Pirma diena
kontoroje. Ant slenksčio pasirodo
žmogus. „Klientas!“, pagalvojo
vyrukas, čiupo telefono ragelį ir
puolė kalbėti:
- Ne, šiandien negaliu... Ne,
niekaip... Nepaprastai daug užsakymų... Gal kitą savaitę... Aš jus
užrašysiu į eilę.
Padeda ragelį ir sako svečiui:
- Atleiskite, tiek klientų... Kuo
galiu būti naudingas?
- Aš iš „Telekomo“. Liniją reikia
prijungti?
*****
Pridavinėja statybininkai naują
objektą užsakovui:
- Viską spėjome laiku! Štai žiūrėkite, viskas kaip brėžiny - šulinys
18 metru gylio, o apačioje - lempa.
- Kokia lempa, koks šulinys?
Parodykit brėžinį...
Užsakovas pažiūri brėžinį, apverčia aukštyn kojomis:
- Vyrai, taigi čia švyturys turėjo
būti...
*****
Du draugai:
- Mane iš darbo atleido.
- O už ką?
- O ką aš žinau, aš ten jau tris
mėnesius nebuvau.
*****

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 18 D. Andriaus Mamontovo koncertinis turas po Lietuvą Babruogo slėnyje.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 19 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Fortūna“.
LIEPOS 23 D. 17 VAL. „Gyvenk sveikai –
judėk linksmai“ amfiteatre.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 17 D. 17 VAL. Kėdainių miesto
parke Susitikimai „Vasara Kėdainiuose“. Interaktyvus kariuomenės pristatymas.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI LIEPOS 31 D. Kretingos kultūros centre
Kretingiškių fotomenininkų fotografijų paroda
AKIMIRKSNIŲ ŽAISMĖ Vitražo salėje.
LIEPOS 17 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
LIEPOS 18 D. 13 VAL. Kretingos kultūros
centre Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“
Kretingos rajono bendrijos šventinė popietė.
LIEPOS 18 D. 19 VAL. Šukės kaimo vasaros
šventė „Sodžiaus takais“ aikštėje prie Šukės
skyriaus.
LIEPOS 18 D. 12 VAL. Kalniškių kaimo
vasaros šventė „Šiapus ir anapus Alantos“ prie
Kalniškių skyriaus.
LIEPOS 19 D. 20 VAL. Kretingos kultūros
centre šokių vakaras „Kam per 40“.

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 „Lemantė“ virėjas tel.8
631 11 735, Jurbarko kultūros centras bilietų kasininkas tel. 8
687 95 790, UAB „Pliusas ir ko“ buhalteris Jurbarkas, Kranto
g. 7, UAB „Gulbelė“ parduotuvės vedėjas tel. 8 696 06 227,
UAB „Medžio projektas“ automechanikas tel.8 647 42 210.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
bendrosios praktikos slaugytojas dietistas tel. 8 449 58 539,
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, Irenos Alijošienės prekybinei komercinei
firmai „Agava“ pardavėjas 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 „Adrijus“ grindinio klojėjas tel. 8 601 92 676,
UAB „Furelas“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 610 47 103,
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 „Utenos mėsa“ vairuotojas ekspeditorius el.p.
atranka@biovela.lt, UAB „Headex“ krovikas tel. 8 618 28
482, UAB „Senasis malūnas“ buhalteris tel. 8 650 40 065,
UAB „Justira“ mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas tel. 8
600 00 698, UAB „Norvila“ apdailininkas tel. 8 646 22 904,
UAB „Pitlius“ duonos ir pyrago gaminių formuotojas tel. 8
449 74 453, UAB „Izoton“ apdailininkas, baldžius, grindinio
klojėjas, skardininkas tel. 8 656 01 469, A.JANKEVIČIAUS
INDIVIDUALIAI ĮMONEI tarptautinių krovinių gabenimo
vairuotojas tel. 8 698 44 915, UAB „Šilalės mediena“ elektros inžinierius tel.8 687 19 444, UAB „Apšvieta“ trinkelių
klojėjas, fasado šiltintojas tel. 8 615 13 612.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Milda“ degalinei Skaudvilėje operatorius-pardavėjas tel. 8 616 77 123, Šarūnui Giniočiui vykdančiam individualią veiklą medkirčiai tel. 8 657 70 869, UAB
„Sankcija“ apsaugos darbuotojas el. p. info@sankcija.lt, UAB
„Geranta ir partneriai“ sandėlio darbuotojas - vairuotojas (B
kat.) tel. 8 676 41 706, UAB „Baltijos trasa“ automobilių serviso vadybininkas tel. 8 650 42 942, UAB „GBY“ transporto
logistikos vadybininkas tel. 8 446 62 463, Pagėgių Algimanto
Mackaus gimnazijai matematikos mokytojas tel. 8 441 57
663, IĮ „Suktukas“ autovežio vairuotojas, autošaltkalvis
tel. 8 699 80 431, 8 699 61 033, UAB „Eurointegracijos
projektai“ viešosios nuomonės tyrėjai el. p. d.mikoliuniene@
eip.lt, UAB „Žilta“ barmenas–virėjas tel. 8 657 96 548, AB
„Kėdainių grūdai“ svėrėjas, elevetoriaus darbininkai tel. 8
611 30 760, R. Stružeckienės įmonei siuvėjas, lygintojas tel.
8 612 63 705, UAB „Hensana“ kirpėjas, manikiūrininkas tel.
8 684 42 636, UAB „Ginveta“ autošaltkalvis tel. 8 699 53
699, 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, Tauragės moksleivių
kūrybos centrui neformaliojo švietimo pedagogai (teatro,
choreorgrafijos,gitaros studijos ir kt.) el. p. mkc@zebra.
lt, UAB „Zemrena“ šaltkalvis mechanikas sunkvežimių
remontui tel. 8 698 38 246, UAB „Sigma trans“ autošaltkalvis
sunkvežimių remontui tel. 8 685 66 726, UAB „Molupis ir
ko“ kepėjas, įrengimų priežiūros mechanikas Paberžių g.
8, Tauragė, UAB „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“ reikalingas
televizijos laidų reporteris 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,
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, Tauragės
muzikos mokyklai muzikos mokytojas Skaudvilės skyriuje el.
p. muzika@tvk.lt, UAB „Virtualios sistemos“ IT inžinerius
kompiuterių remontui el. p. inga@vs.lt.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.

LIEPOS 19 D. 13 VAL. Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierieriaus karalienės atlaidai
Laukžemės Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčioje.
LIEPOS 19 D. 14 VAL. Šventinis koncertas
aikštėje, šalia bažnyčios.
LIEPOS 20 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
LIEPOS 21 D. 13 VAL. Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Rankdarbių kraitelė“ Vydmantų
skyriuje.
LIEPOS 23 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
PALANGOJE
LIEPOS 17 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 18 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 20 D. 19 VAL. Donato Montvydo
koncertas Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al.
1, Palanga.
LIEPOS 23 D. 19 VAL. Ciklas „Teisingi muzikos vakarai“ Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių
al. 1, Palanga.
LIEPOS 23 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 23 D. „Birutės parko istorijos atspindžiai“ Palangos Birutės parkas, Vytauto
g. 15, Palanga.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje staliai dailidės, siuvėjai, komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje automobilių kėbulų remontininkai,
viešbučio tvarkytojai, CE kategorijos vairuotojai (turintys 95
kodą). Vokietijoje autobusų vairuotojai, dailidės, elektromechanikai, suvirintojai, oro kondicionavimo įrenginių mechanikai/vamzdynų montuotojai, medienos apdirbimo staklių
operatoriai, mechanikai, suvirintojai, elektrikai, santechnikai,
frezuotojai, asistentai fizikos laboratorijoje, elektros technikai,
mechanikos technikai, optinių įtaisų gamintojai, gamyklos
darbuotojai. Italijoje fitneso/šokių treneriai, sporto treneriai,
mini club vedėjai. Estijoje klientų aptarnavimo specialistai.
Danijoje žirnių skynėjai. Airijoje virėjai. Švedijoje betonuotojai, statybininkai, dailidės.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, kombainininkas, traktorininkas,
žemės ūkio mašinų mechanikas, apsaugos darbuotojas, gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas, ričių užmovėjas,
siuvėjas, gamybos vadovas, logistas, buhalteris, apskaitininkas,
finansininkas, etikečių klijavimo įrangos operatorius, svėrėjas,
kepėjas, miškų ūkio darbininkas, plataus profilio statybininkas,
tinkuotojas apdailininkas, ekskavatoriaus mašinistas, pardavimo vadybininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, prekių
atsargų krovėjas, valytojas, šaltkalvis remontininkas, remonto
meistras, rinkotyros specialistas [vadybininkas].
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių šaltkalvis, dietistas, elektros inžinierius,
fasuotojas {maisto pramonė}, fizikos dėstytojas, formuotojas
{maisto pramonė}, geografijos mokytojas, informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius, kepėjas, krovikas,
kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, logistikos specialistas
[vadybininkas], maisto produktų gamybos technologinės
linijos operatorius, mechanikas, mechanikos inžinierius,
metalų apdirbimo technologas, mėsininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, personalo specialistas [vadybininkas],
plataus profilio statybininkas, projektuotojas konstruktorius,
sandėlininkas, santechnikas, statybos inžinierius, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas dujomis, suvirintojas dujomis ir
elektra, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, verslo paslaugų vadybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ autobuso vairuotojas tel. 8 686 44 317, KUKARSKĖS GLOBOS
NAMAI bendrosios praktikos slaugytojas tel.: 8 345 62 236,
8 616 81 463, ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖ
MOKYKLA matematikos mokytojas tel.: 8 345 43 231, 8 616
02 793, AB „LYTAGRA“ medžiagų sandėlio sandėlininkas
tel. 8 682 63 569, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija
muzikos mokytojas tel.: 8 345 44 285, 8 614 21 684, UAB
„NORFOS MAŽMENA“ mėsininkas tel. 8 612 23 921, UAB
„SAMSONAS“ mėsos rūkyklos darbininkas tel. 8 345 47 800,
UAB „SB dantų klinika“ namų tvarkytojas tel. 8 654 03 572,
UAB „ALETOVIS“ pagalbinis darbininkas tel. 8 698 12 956,
UAB RIKO PREKYBA pardavimo vadybininkas tel. 8 641
61 360, UAB „GULBELĖ“ pardavėjas kasininkas tel. 8 659
10 611, ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
„KLEVELIS“ specialusis pedagogas tel. 8 345 60 185, UAB
„Naujoji prekyba“ sunkvežimio vairuotojas tel. 8 662 44 940,
UAB IDAVANG traktorininkas tel. 8 686 45 844, Transwina,
UAB vairuotojas ekspeditorius tel. 8 686 80 556.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius,
administratorius sekretorius, akušeris, apdailininkas, apklausų
atlikėjas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas kasininkas,
architektas, auklėtojas, autobuso vairuotojas, automobilio
vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis,
autotransporto priemonių remonto šaltkalvis, baldų dizaineris,
baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, chemijos laborantas, dailės mokytojas, darbininkas aukštybininkas, darbų saugos padalinio vadovas, darbų skirstytojas,
darbų vadovas, degalinės operatorius, degalų ir kuro technologas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
draudimo bendrovės padalinio vadovas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris, elektromechanikas, elektromonteris,
elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, elektros inžinierius, filologas, finansų analitikas, gamybos meistras, gamybos
padalinio vadovas, gydytojo odontologo padėjėjas, grafikos
dizaineris, grindinio klojėjas, hidraulikos technikas, indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų ir ryšių saugumo
specialistas, interjero dizaineris, internetinių paslaugų kūrėjas,
izoliuotojas, įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos},

KAUNE
LIEPOS 17 D. 13 VAL. S. Dariaus ir S.
Girėnos skrydžio 81-ųjų metinių minėjimas A.
Šančių karių kapinėse.
JURBARKE IR RAJONE
LIEPOS 18 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 17 D. 20 VAL. Šakių J.Lingio parke
Projektas „Mama negrįšiu namo aš parke 2“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LIEPOS 19 D. Andriaus Mamontovo koncertinis turas po Lietuvą pilies aikštėje.
ŠILALĖJE IR RAJONE
LIEPOS 17 D. 17.30 VAL. Šilalės kultūros
centre kino filmas „Troliai Mumiai Rivjeroje“.
LIEPOS 17 D. 19 VAL. Šilalės kultūros centre
kino filmas „Drakono lizdas“.
LIEPOS 17 D. 20.30 VAL. Šilalės kultūros
centre kino filmas „1944“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
LIEPOS 19-26 D. Didžiojoje Bazilikoje
grigališkojo choro savaitė.
LIEPOS 23 D. 19 VAL. Poezijos parke vyresniųjų tautinių šokių kolektyvo „Jotvingis“
koncertas.
juvelyras, kambarinė, kepėjas, kiemsargis, kirpėjas, kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, konditeris, konstrukcijų
inžinierius, krovikas, laivo elektrikas, laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo
vamzdynininkas, lažybų tarpininkas kasininkas, logistikos
specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio
auklėtojas, manikiūrininkas, matematikos mokytojas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, medienos apdirbimo
mašinų operatorius, medinių gaminių surinkėjas, metalinių
gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo suvirinimo mašinų
operatorius, metalo šlifuotojas, neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas}, nekvalifikuotas
atsitiktinių darbų darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakavimo įrangos operatorius, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas
kontrolierius, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų
(teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų apšiltintojas,
pastatų statybos inžinierius, pastolininkas, paštininkas, personalo padalinio vadovas, plataus profilio statybininkas, plytų
mūrininkas, programuotojas, projekto administratorius, projekto vadovas, projektuotojas konstruktorius, raštinės administratorius, restorano valytojas, restorano virėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skalbėjas (rankomis), skardininkas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, stalius, statybos inžinerijos objektų braižytojas, statybos inžinierius, statybos projekto
vadovas, stogdengys, suvirinimo technologas, suvirintojas,
suvirintojas dujomis ir elektra, šaldymo įrenginių technikas,
šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, šlavėjas, tarnybinių patalpų
valytojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, teisininkas, tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas,
turizmo vadybininkas, turto vertintojas, užsakymų priėmėjas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis),
valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius,
verslo konsultantas, verslo paslaugų vadybininkas, vertėjas,
viešbučio kambarinė, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas,
virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), virtuvės darbininkas,
vyriausiasis buhalteris, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, auklėtojas, automobilių
mechanikas, baldžius, buhalteris, ekspeditorius, kelio darbininkas, laivų statybos technikas, mechanizatorius, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, muziejininkas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas,
nekvalifikuotas žuvininkystės įmonės [ūkio] darbininkas,
pagalbinis darbininkas, pastatų apšiltintojas, pastatų dažytojas, pirkimo agentas [vadybininkas], plytelių klojėjas apdailininkas, reklamos tarnautojas, stalius, statybos inžinierius,
statybos projekto vadovas, suvirintojas, suvirintojas elektra,
šaltkalvis suvirintojas, šeimos gydytojas, šilumos energetikos
inžinierius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, transporto priemonių dažytojas, valytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, baldžius,
buhalteris, chemijos mokytojas, dailės mokytojas, darbų
vadovas, elektrikas, gaterininkas, geodezininkas, geografijos
mokytojas, grindinio klojėjas, informacinių technologijų
mokytojas, kepėjas, kitų gamtos mokslų, matematikos ir
kompiuterijos dalykų mokytojas, logopedas, medinių baldų
surinkėjas, muzikos mokytojas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, pakuotojas, pardavėjas, pardavimo
vadybininkas, personalo padalinio vadovas, personalo specialistas [vadybininkas], skardininkas, 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: bendrosios praktikos slaugytojas, maisto
produktų gatvės pardavėjas, matininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,pardavimo agentas [vadybininkas],
žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, baldžius, grindinio klojėjas, kasininkas, kompiuterijos inžinierius, lopšelio-darželio
auklėtojas, pagalbinis darbininkas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, verslo paslaugų
vadybininkas, virėjas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
betonuotojas, elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros
elektromonteris, grindinio klojėjas, kambarinė, psichologas,
stalius, vakuuminio įrenginio operatorius.
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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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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