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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Naujosios elektroninės meteo.lt
paslaugos
Nuo šiol lengvai ir patogiai
galima sužinoti dar daugiau
informacijos apie orus, klimatą
ir paviršinius vandenis – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba internetu teikia daugiau
kaip 20 elektroninių paslaugų.
Daugiau kaip 3 000 Lietuvos
ir užsienio vietovių orų prognozės, vaizdingai ir aiškiai
pateikiamos interaktyviame
žemėlapyje arba grafikais (meteogramomis). Naudodamiesi šiomis paslaugomis žinosite, kokie orai
prognozuojami artimiausias dvi paras kiekvieną valandą jus dominančioje vietovėje.

Naujasis įstatymas padės gerinti
architektūros kokybę ir keisti požiūrį
į jos svarbą
Visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms pateiktą svarstyti Architektūros įstatymo projektą Aplinkos ministerija parengė po išsamių diskusijų su architektų bendruomene, valstybės ir savivaldos institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, išnagrinėjusi architektūros situaciją
šalyje ir įvertinusi užsienio patirtį.
Šiuo projektu siūloma nustatyti architektūros kokybės kriterijus, architekto veiklos sritis ir principus, išskirti reglamentuojamą jo profesinę
veiklą, kuriai privalomas architekto kvalifikacijos atestatas, numatyti
architektų rengimo reikalavimus, nusakyti savivaldybės vyriausiojo
architekto teises ir pareigas, apibrėžti Vyriausybės, Aplinkos, Kultūros
ir Švietimo ministerijų, savivaldos institucijų kompetenciją formuojant
architektūros ir urbanistikos politiką ir numatant finansavimo būdus
jai įgyvendinti. Numatytos steigti architektūros ir urbanistikos tarybos
padėtų didinti viešumą, plačiau įtraukti visuomenę projektuojant statinius ir urbanistinius kompleksus, formuojant teritorijas ir kraštovaizdį.

Daugiabučių renovacijai – didžiulės
milijoninės injekcijos
Tokių didelių europinių injekcijų daugiabučių renovacijai kredituoti, kaip pastarosios,
Lietuva dar nebuvo gavusi.
Jas jau pajuto visas statybų
sektorius. Bendromis Aplinkos
ir Finansų ministerijų pastangomis daugiabučių renovacijos
projektų kreditavimo sutartis
vėl pasirašinėja bankas „Swedbank“, kitą savaitę naują finansinio tarpininkavimo sutartį planuojama
pasirašyti ir su „Šiaulių banku“, o artimiausiu metu bus rastas sprendimas finansuoti Viešųjų investicijų plėtros agentūros ir Centrinės projektų
valdymo agentūros investicijų projektus.

„NordBalt“ kabelis – vienas ilgiausių
pasaulyje
Į energetikos istoriją elektros
jungties su Švedija „NordBalt“
jūrinis kabelis įeis kaip vienas
ilgiausių pasaulyje. „NordBalt“ kabelis buvo gaminamas
net dvejus metus – iš viso pagaminta devyni šimtai kilometrų kabelio, mat į Baltijos jūros
dugną guldomi lygiagrečiai du
kabeliai, vadinami, pliusas ir
minusas. „NordBalt“ kabeliu skandinaviška elektra Lietuvos vartotojus
pasieks trisdešimt metų.

Griebiasi už galvos dėl valdininkų
skaičiaus
Nors Lietuvoje gyventojų mažėja, savivaldybių administracijų darbuotojų vis daugėja. Užimtų pareigybių skaičius 2011-2015 metais išaugo
nuo 13 450 iki 14 000.
Anot Lietuvos laisvosios rinkos instituto, jei administracijos darbuotojų
skaičius būtų mažėjęs proporcingai gyventojų skaičiui, nuo 2011 m. būtų
sutaupyta apie 7 mln. eurų. „Gyventojų mažėja, kompiuterinės technologijos leidžia atsisakyti „popierizmo‘‘. Kodėl savivaldybių darbuotojų
skaičius ne krinta, o auga?“- stebisi LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas.
Anot LLRI, net du trečdaliai savivaldybių administracijų padidino savo
darbuotojų skaičių 2011-2015 metais.
Šaltinis Delfi.lt

TAURAGĖS POLICIJOS PAREIGŪNAI DŽIAUGIASI
PILIETIŠKAIS TAURAGIŠKIAIS
Liepos 10-ąją, penktadienį, pareigūnus nudžiugino dar vieno
vyriškio poelgis. Į policijos komisariatą atvyko 42 metų tauragiškis, kuris prie parduotuvės, esančios Tauragėje, Dariaus ir
Girėno g. - Vytauto g., rado vyrišką piniginę. Vyras nieko nelaukdamas radinį atvežė į komisariatą, tam kad būtų susisiekta
su teisėtu piniginės savininku. Paklaustas, kiek piniginėje
pinigų, jis atsakė, kad neskaičiavo, bet pinigų būta nemažai.
Pasirodo, kad be asmens dokumentų ir banko kartelių, piniginėje buvo 1 315 eurų. Pareigūnai netruko išsiaiškinti, kam
priklauso piniginė. Pranešus 24 metų vaikinui apie rastą jo
piniginę, jis iškart atvyko į komisariatą ir, žinoma, nepamiršo
padėkoti sąžiningam tauragiškiui.

JURBARKO R.

POLICIJĄ BANDĖ PAPIRKTI NETIKRAIS PINIGAIS
Jurbarko r. policijos pareigūnai, pastebėję Jurbarko Lauko g. įtartinai manevruojantį WV PASSAT automobilį, jį sustabdė. Priėjus
prie vairuotojo, nuo jo sklido alkoholio kvapas. Jam buvo pasiūlyta
pasitikrinti blaivumą, alkotesteris parodė 0,78 prom. alkoholio.
Vairuotojas (paaiškėjo, jog tai 39-erių Jurbarko r. sav. gyventojas),
siekdamas išvengti atsakomybės, ant policijos automobilio keleivio
sėdynės padėjo 2 kupiūras po 50 eurų. Net siūlymas duoti kyšį yra
laikomas nusikaltimu, o šiuo atveju kyšis buvo duotas. Pareigūnams
paėmus daiktinį įrodymą - pinigus, pareigūnai iš karto pastebėjo
klastojimo požymius - aiškiai matėsi vienodos numerių serijos, o
ir banknotų popierius pasirodė įtartinas.
Pareigūnams apžiūrint automobilį, rasta dar 200 eurų kupiūromis po 50 eurų su aiškiais klastojimo požymiais.

ŠILALĖ

IŠ ŠILALĖS KRAŠTO KILUSIOS ASMENYBĖS –
NAUJAUSIOS LIETUVOS ISTORIJOS STUDIJOJE
„Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų
centras pavasarį išleido solidžią ir išliekamąją vertę turinčią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius
Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių,
jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas.
Iš daugiau nei dviejų tūkstančių mokslininkų, menininkų, sportininkų, politikų,
pareigūnų, visuomenės ir išeivijos veikėjų, pedagogų, medikų, verslininkų ir kitų
įvairiausių sričių atstovų 33 galima vadinti Šilalės krašto šviesuoliais.
Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių
faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į
leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie
Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi.

ŠAKIŲ R.

MAŽOJI LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ
Naisiuose (Šiaulių rajonas) buvo įvardintos
mažosios Lietuvos kultūros sostinės. Jų įvardinta
po vieną visoje dešimtyje respublikos apskričių.
Marijampolės regione šis garbingas vardas ir
regalija – vėliava su užrašu „Mažoji Lietuvos
kultūros sostinė – 2016“ – suteiktas Gelgaudiškiui (Šakių rajonas). Ją iš Kultūros ministerijos
atstovų ir šiųmetės mažosios sostinės mecenato
bei idėjos autoriaus Ramūno Karbauskio rankų
priėmė buvęs ilgametis Gelgaudiškio kultūros
centro renginių organizatorius ir direktorius,
buvęs Gelgaudiškio bendruomenės centro pirmininkas, dabar Šakių rajono mero pavaduotojas Edgaras Pilypaitis ir dabartinis Gelgaudiškio bendruomenės
centro pirmininkas Artūras Varankevičius.

MARIJAMPOLĖS R.

MARIJAMPOLĖS POLICIJOS PAREIGŪNAI
SULAIKĖ VOGTĄ AUTOMOBILĮ
Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami
sulaikyti minėtą automobilį, savo tarnybinį automobilį pastatė su įjungtais
specialiais mėlynos ir raudonos šviesos švyturėliais bei garsiniu signalu
važiuojamosios kelio dalies viduryje, taip užtverdami kelią, kad, įtariama,
vogtas automobilis negalėtų pravažiuoti.
Staiga pastebėtas dideliu greičiu atvažiuojantis minėtas LEXUS. Kaip
psichinę prievartos rūšį policijos pareigūnai automobilio LEXUS vairuotojui demonstravo tarnybinius ginklus, taip mėgindami jį sustabdyti.
Automobilio vairuotojas, tai pastebėjęs, staiga sustojo, iššoko iš automobilio ir mėgino bėgti, tačiau policijos pareigūnai buvo greitesni - pribėgę
prie vairuotojo, panaudojo specialius kovinių imtynių veiksmus, jis buvo
paguldytas ant žemės ir uždėti antrankiai.
Į įvykio vietą netrukus atvyko ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, jiems buvo perduotas sulaikytas, kaip įtariama, vogtas lengvasis automobilis LEXUS ir automobilio vairuotojas - 36-erių metų Latvijos
Respublikos pilietis.
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RASEINIŲ R.

RENKAMOS GRAŽIAUSIOS SODYBOS
Antradienį konkurso - apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ komisija, vadovaujama mero pavaduotojos Gitanos Rašimienės, lanko
sodybas, vienkiemius, viešąsias erdves, daugiabučių kiemus bei
kt. ir aiškinasi, kurie yra patys gražiausi, šauniausiai susitvarkę,
padarę didžiausią pažangą ir t.t..
Komisija aplankė: Bliūdžių kaimo bendruomenės namus,
Kalnujus, Norgėlų kaimo bendruomenės aikštę ir pačią Norgėlų
gyvenvietę, Norgėlų daugiabučio Plento gatvėje Nr. 7 gėlynus,
UAB „Danspin“, Ramonus, Raseiniu miestą, Pakalniškius, Šiluvos
miestelį, Katauskiuose, Lyduvėnų kaimo bendruomenę, Kelmynų
kaimą, Petkūniškių kaimą, erdvę prie Pagojukų seniūnijos administracinio pastato, Skirmantiškes, viešąją erdvę prie Berteškių
tvenkinio, Bertygalą, kaimų bendruomenę „Steponkaimis“, Ilgižių kaimą, Ariogalos miestą, Butkiškes, Tarosus,
Didžiulių kaimo bendruomenės aplinka, Pramedžiavą, Girkalnį, Biliūnus.

KAUNAS

KAUNE IŠKILS KREPŠINIO NAMAI
Kelerius metus Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) puoselėta krepšinio namų
idėja virsta realybe. Šį antradienį Kauno miesto tarybos nariai pritarė modernaus
krepšinio muziejaus statyboms miesto Senamiestyje. Kauno miesto savivaldybei
tai nekainuos nė euro.
Netoli Sporto muziejaus iškilsiančiame pastate planuojama įrengti krepšinio
muziejų, renginių ir konferencijų sales bei administracines patalpas, kuriose
įsikurs LKF.
„Krepšinio namuose bus įrengtas šiuolaikiškas muziejus. Į šį pastatą taip pat
persikels Lietuvos krepšinio federacijos administracija. Simbolinę kapsulę su
Arvydu Saboniu esame sutarę įkasti kitų metų pavasarį“, - teigė Kauno miesto
meras, visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ lyderis Visvaldas Matijošaitis.
„Tai bus puiki atrakcija turistams ir įkvėpimo šaltinis jaunimui“, - tvirtino Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas
Arvydas Sabonis.

KLAIPĖDA

JŪROS ŠVENTĖJE - IR UŽSIENIO ŽVAIGŽDĖS
Liepos 24-26 dienomis į fiestą baltų burių mieste kviečianti Jūros
šventė bus dar dosnesnė. Didžiosiose šventės scenose - Kruizinių laivų
terminale ir Atgimimo aikštėje - visas šventės dienas vyks įspūdingų
koncertų maratonas, Jono kalnelyje šoks fontanai, o Teatro aikštė taps
netikėta poilsio oaze.
Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės ir vėl globojama gražiausia jūrinė tradicija į Klaipėdą pakvies jau 56-ąjį kartą, kurios
renginiai kvies pasinerti į išskirtinę trijų dienų fiestą.
Vaikus sveikins Burinukas
Balta ir skani lyg cukraus vata, šįkart Jūros šventė dar dosnesnė mažiesiems. Pirmą kartą šventėje bus pristatytas specialiai Jūros šventei sukurtas vaikų personažas – Burinukas.
„Jūros šventė išskirtinė savo tradicijomis. Tikimės, kad vieną jų pradedame kurti jau šiandieną. Burinukas – naujas ir
ilgai brandintas Jūros šventės personažas, skirtas vaikams ir jų erdvei šventiniame šurmulyje. Šis unikalus ir žaismingas
personažas kiekvienais metais Klaipėdą aplankys tik Jūros šventės metu. Jo istorija ir kelionių nuotykiai - unikalioje
ir spalvingoje knygelėje „Burinuko istorija“, - sako VšĮ „Klaipėdos šventės“ kūrybos vadovė Goda Giedraitytė.Nors
Burinuko personažą sukūrė šventės organizatorių „Klaipėdos šventės“ komanda, kad naujasis šventės personažas
atgytų, buvo pasitelktos papildomos kūrybinės pajėgos. „Burinuko istoriją“ surašė Nijolė Kepenienė, mažąjį herojų
nupiešė – Vilhelmas Giedraitis.

ŠIAULIAI

MIESTO TARYBA NUTRAUKĖ MENŲ
INKUBATORIAUS PROJEKTĄ
Šiaulių miesto savivaldybės taryba sustabdė Menų inkubatoriaus projektą. Tarybos politikai apsisprendė nebetęsti projekto, kurio įgyvendinimui beveik nebeliko
laiko, be to būtų pareikalauta ir itin didelių finansinių išteklių. Tarybos sprendime
numatyta projektą vykdžiusiai VŠĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ (ŠRPA) skirti
400 tūkst. eurų, kad ši įstaiga galėtų gražinti gautas paramos lėšas.
Nenutraukus projekto, tai vienašališkai būtų padariusi Lietuvos verslo paramos
agentūra. Projekto vykdytojams – ŠRPA būtų belikę skelbti bankrotą ir sustabdyti
daug kitų svarbių projektų, taip pat ir įsibėgėjančią daugiabučių namų renovaciją.

PLUNGĖS R.

PERKIRPTA „PORTO“ VIEŠBUČIO ĮKURTUVIŲ
JUOSTELĖ
Penktadienio pavakarę į pramogų centrą „Porto“ rinkosi garbingi svečiai,
pakviesti į naujojo viešbučio atidarymo iškilmes. Savininkei Vandai Bučienei ir Plungės rajono savivaldybės merui Audriui Klišoniui perkirpus
simbolinę įkurtuvių juostelę, o Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui
dekanui Juliui Meškauskui pašventinus pastatą, konstatuota, jog Plungė
dabar turi tokį viešbutį, kad ir garbingiausią svečią pasikviesti ne gėda, ir
kiekvienas turistas iš čia išsiveš geriausius įspūdžius.
Pramogų centro „Porto“ savininkė ponia Vanda, padėkojusi į šventę susirinkusiems svečiams, sakė: „Įdėta daug širdies, kad šis viešbutis atsirastų
ir taptų toks, koks yra. Mes patys jau 20 metų intensyviai keliaujame. Į
šį viešbutį sudėjome viską, ką geriausio išvydome savo kelionių poilsio vietose, ir stengėmės išvengti klaidų, kurias
matėme daromas svetur.“
Meras A. Klišonis, sveikindamas savininkus, akcentavo, kad turėti tokį viešbutį – didelė nauda ir prestižas miestui,
nes tai puiki vieta svečiams apgyvendinti. „Juk tie, kurie čia lankysis, gerus prisiminimus išsiveš ne tik apie viešbutį,
bet ir apie Plungę. Turizmui skiriame ypatingą vietą, tad tikimės, kad ir mūsų lankytinuose objektuose, ir čia turistų
niekada netrūks“, – pabrėžė Savivaldybės vadovas.
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Išsiveržė penki ugnikalniai: pelenai
aptemdė dangų, uždaryti oro uostai
Indonezijos salyne pelenai iš penkių išsiveržusių ugnikalnių trečiadienį
pablogino atmosferos
skaidrumą ir privertė
uždaryti tris oro uostus.
Kelias savaites dundėjęs Raungo ugnikalnis
Rytų Javos provincijoje
pelenis ir uolienas išmetė
iki 2000 metrų aukščio,
sakė vyriausybinės Indonezijos vyriausybės vulkanologas Surono.

„Islamo valstybė“ įžengė į Rusiją:
kuo tai gresia
Nors „Islamo valstybės“ teroristams pastaruoju metu Sirijoje ir Irake
kyla nemenkų iššūkių, organizacija ir toliau vykdo plėtrą – šį kartą jos
akiratyje atsidūrė Kaukazas. Birželį ištikimybę „Islamo valstybei“ viešai išpažino vienas iš įtakingiausių ir gerbiamiausių Šiaurės Kaukazo
separatistų, skelbia „The Daily Beast“.
Amiro Chamzato, kuris buvo čečėnų velajato (srities) vadas, perbėgimas
į „Islamo valstybę“ – vienas iš akivaizdžiausių įrodymų, bylojantis apie
ambicingus teroristinės organizacijos siekius Rusijoje. Socialiniame tinkle „Twitter“ birželio 21 dieną paskelbtame teroristų pranešime teigiama:
„Liudijame, kad visi Kaukazo modžahedai – iš Čečėnijos, Dagestano,
Ingušijos, Kabardos-Balkirijos ir Karačiajų-Čerkesijos – mąsto vienodai.
Mes niekuo vieni nuo kitų nesiskiriame“.

Nuo pirmadienio Viduržemio jūroje
išgelbėta per 1,4 tūkst. pabėgėlių
Italijos pakrančių apsauga, jos pačios duomenimis, nuo pirmadienio Viduržemio jūroje
išgelbėjo daugiau kaip
1 400 pabėgėlių. Buvo
koordinuota iš viso 12
gelbėjimo akcijų.
Operacijose dalyvavo ir
airių laivas „Le Niamh“
bei humanitarinės organizacijos „Žmonės be sienų“ laivas „Dignity 1“, pranešė Italijos pakrančių
apsauga. Nuo metų pradžios Italiją pasiekusių migrantų skaičius išaugo
iki 84 000. Tai, anot Vidaus reikalų ministerijos, yra 9 proc. daugiu nei
per tą patį 2014 metų laikotarpį, kai atvykusiųjų buvo 76 634. Per visus
2014 metus į Italiją atvyko 170 000 pabėgėlių.

Ukrainoje – 1 800 karių iš 18-os
valstybių
Ukrainos ir JAV kariai
pirmadienį pradėjo naujas pratybas netoli konflikto draskomos šalies
sienos su Lenkija, kuriomis siekiama parodyti
vienybę ir ryžtą, Kremliui vis labiau demonstruojant savo ambicijas.
Kasmetinėse pratybose
„Rapid Trident“, kurios
truks beveik dvi savaites, dalyvauja 1 800 karių iš 18-os valstybių.
Pirmutinis šių mokymų tikslas - atkurti ryžtą ir sanglaudą šios buvusios
sovietinės respublikos atsilikusiose ir apgailėtinai prastai finansuojamose
ginkluotosiose pajėgose, kurios 15-a mėnesių šalies rytuose kaunasi
su prorusiškais separatistais konflikte, jau nusinešusiame daugiau nei
pusseptinto tūkstančio gyvybių. Tačiau šios pratybos taip pat yra aiški
žinia Kremliui apie Vašingtono ir sąjungininkų ryžtą užkirst kelią bet
kokių Rusijos prezidento Vladimiro Putino ekspansionistinių ambicijų
įgyvendinimui.

Rusija nusitaikė į I. Ponomariovą:
skelbia tarptautinę paiešką
Rusijos teismas penktadienį priėmė nutartį suimti teisme nesantį parlamentarą, kuris vienintelis balsavo prieš Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją;
jo šalininkai tvirtina, kad visa ši byla prieš jį yra politiškai motyvuota.
Ilja Ponomariovas, dabar gyvenantis Jungtinėse Valstijose, kaltinamas
prisidėjęs prie 750 tūkst. JAV dolerių turto iššvaistymo iš Skolkovo fondo,
šiuolaikinių technologijų projekto, kuris, kaip viliasi Kremlius, turėtų
būti panašus į Silicio slėnį JAV.
Teisinis imunitetas 39-erių parlamentarui, nuolat dalyvavusiam opozicijos protesto renginiuose, buvo pašalintas balandį.
Šaltinis Delfi.lt
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Naminiai glaistyti varškės sūreliai
Reikia: apie 150 g juodojo šokolado; 250 g liesos
varškės; 50 g sviesto; 80 g
cukraus pudros; 1 šaukštelio vanilinio cukraus.
Gaminimas: Šokoladą
ištirpdyti vandens vonelėje.
Silikoninę keksiukų formą
ištepti nestoru sluoksniu
šokolado. Dėti į šaldytuvą 5 minutėms.Tuo metu varškę sumaišyti su
minkštu sviestu, suberti cukrų ir viską gerai sumaišyti (galima ir trintuvu),
kad neliktų gumuliukų. Į formą su sustingusiu šokoladu dėti varškės masę
ir aptepti šokoladu. Dėti į šaldytuvą (geriausia nakčiai).

TEMA

Šilumos moduliai - galimybė
individualiai reguliuoti šilumos
suvartojimą
Nepaisant to, kad per pastaruosius
trejetą metų centralizuotai tiekiama
šiluma Lietuvoje atpigo bemaž dvigubai, daugeliui žmonių sąskaitos
už centralizuotai patiektą šilumą ir
karštą vandenį vis dar asocijuojasi su
išlaidomis, sudarančiomis didesniąją
jų pajamų dalį. Dėl to, daug žmonių
ieško sprendimų, kurie leistų individualiai reguliuoti šilumos suvartojimą ir tokiu būdu padėtų taupyti lėšas.
Vienas iš tokių galimų sprendimų
yra mažos galios šilumos modulių
įrengimas butuose. Mažos galios šilumos moduliai – tai sukomplektuoti,
montavimui paruošti įrenginiai su įmontuotais kompaktiškais vienu arba
dviem efektyviais plokšteliniais šilumokaičiais bei temperatūros srauto
reguliavimo prietaisais. Jie įrengiami arba šildymui, arba karštam vandeniui
ruošti, arba abiems šiems poreikiams tenkinti.
Didžiausias mažos galios šilumos modulių privalumas yra galimybė patiems reguliuoti šildymo režimą, t.y. vartoti šilumos tiek, kiek patys norite.
Kiekvienas modulis turi jame įrengtą šilumos kiekio skaitiklį, todėl žmogus
visada gali tiksliai žinoti, kiek šilumos suvartojo. Tokiu būdu, žmogus gali
ir reguliuoti temperatūrą atskirose patalpose ir mokėti mažiau.
Šiuos modulius galima naudoti kaip ekonomiškai pagrįstą alternatyvą
tradicinėms šildymo sistemoms su pastato rūsyje sumontuotais centriniais
katilais arba elektriniais vandens šildytuvais.
Tokioje sistemoje labai lengva įrengti individualią apskaitą, nes ateina
tiktai du vamzdžiai su šilumnešiu.
Moduliui įrengti bute reikia labai nedaug erdvės. Jį galima sumontuoti
vonios sienoje arba ant sienos. Esant modulinei sistemai gali būti įrengiamas
ir individualus šildymo kontūras. Šiuo būdu kiekvienas vartotojas gali pats
užsitikrinti norimą komforto lygį ar taupyti šilumos energiją. Modulinės
šildymo sistemos priežiūra yra nesudėtinga.
Specialistų atlikti skaičiavimai rodo, kad gyventojai, pasirinkdami šilumos
modulius butuose, laimi daugiau, nei pereidami prie autonominio šildymo
dujomis. Mažos galios šilumos moduliai suteikia tas pačias galimybes individualiai reguliuoti šilumą ir turėti individualią apskaitą, išvengiant dujinio
katilo (papildomo ugnies ir taršos šaltinio) įrengimo bute.

GROŽIS

Šiam grožio receptui – 500 metų!!!
Angliška jauninanti kaukė veidui
Šios kaukės ingredientai prieinami kiekvienai, kaukę reikia
užsidėti prieš miegą. Kaukės
privalumas – ji tinka visiems
odos tipams, labai švelniai valo
ir lygina odą, maitina, drėkina,
gerina kraujotaką. Užtikriname
– ryte veido odos spalva bus
tiesiog nuostabi.
Į pirmą puodelį pilame bet
kokio aliejaus perpus su smulkintais avižiniais dribsniais. Į antrą dedame
smulkia tarka sutarkuotą obuolį, pusės citrinos sultis ir 1 šaukštelį medaus.
Į trečią – kefyro arba pasukų su smulkios druskos šaukšteliu (druską
dedame paskutinę akimirką, kad ji nespėtų ištirpti).
Pirmas žingsnis: Pirmo puodelio turinį užtepame ant veido, kaklo ir dekoltė zonos, švelniai masažuojame odą 2–3 min., paskui paliekame 5 min.
Antras žingsnis: Ant pirmos kaukės dedame antro puodelio turinį. Masažuojame odą dar 2–3 min. ir paliekame 5 min.
Trečias žingsnis: Nuplauname odą kempinėle, sudrėkinta trečio puodelio
turiniu, masažuojame pirštų galiukais odą 2–3 min., paskui paliekame 5
min.
Ketvirtas žingsnis: Nuplauname kaukę mineraliniu vandeniu arba ramunėlių arbata. Galiausiai patepame veidą įprastu kremu. Šią kaukę patartina
daryti kartą kas 2 savaites. Rezultatas bus stulbinamas!
Skaitykite daugiau: moteris.lt

I Š A I S T R O S A R O M AT I N I A M S Ž O LY N A M S
IŠAUGINO VERSLO IDĖJĄ
Ekologinio aromatinių žolynų
ūkio Panevėžio rajone, Paliūniškio
kaime, šeimininkai Milnora (40) ir
Linas (40) Pšibišauskai – į senelių
sodybą sugrįžusi šeima, auginanti tris
vaikus: Saulę, Rugilę ir pagranduką
Martyną. Po šešerių savarankiško
ūkininkavimo metų ji jau gali pasakyti, kad vaistažolių auginimas
iš pomėgio pamažu virsta verslu.
M. Pšibišauskienė pasakoja, kad
jau antri metai, kai iš darbu virtusio
pomėgio pavyksta pragyventi. Iki tol
turėjo tik jį ir vyro atlyginimą.
Idėja – iš Prancūzijos
Aromatinių žolynų sodinukus, sėklas žolininkė siunčiasi iš užsienio.
Nuo užsienio viskas ir prasidėjo, kai
Milnora porą vasarų buvo išvykusi
padirbėti į vieną Šiaurės Prancūzijos
ūkį, kuriame pamatė ir išmoko daug
nauja, o su šeimininku draugauja iki
šiol. Lankydamasi Orleano botanikos
sode, susižavėjo mėtų įvairove ir
sumanė įsigyti jų sėklų. Ta mintis
tiesiog „pasisėjo“ galvoje.
Po agronomijos studijų Lietuvos
žemės ūkio universitete M. Pšibišauskienė kelerius metus dirbo samdomą darbą, tačiau gimus vaikams
į jį nebegrįžo. Vyras, baigęs tą patį
universitetą, vis ragindavo: „Kuriame ką nors savo. Pradėjau domėtis,
kaip įsigyti sėklų. Užsienio interneto
svetainėse vaistažolių daigų ir sėklų pasiūla – didžiulė. Pabandėme
atsisiųsti. Taip viskas ir prasidėjo“,
– prisimena moteris.
Greitai neužsidirbsi
Vaistažolių ūkio pradžia, pasak ūkininkės, nebuvo paprasta, kaip galėjo
atrodyti. „Mes, kaip ir kiti ūkininkai,
pabandėme ir greitai įsitikinome,
kad auginti vaistažoles didmeninei
prekybai visiškai neapsimoka. Negali
išleisti tiek mažai pinigų jas augindamas, kad taip pigiai parduotum
vaistažolių fabrikams. Pabandėme
auginti medetkas ir raudonėlius, bet

neapsimokėjo, nežinodavome, ar iš
mūsų supirks. Visą vasarą augini, o
uždirbti 150 eurų. Supratome, kad ne
mūsų pajėgumams, reikėtų darbą mechanizuoti. O tai – didžiulės investicijos“, – tik didelė aistra kvapiesiems
žolynams vertė nenuleisti rankų.
Atsidėjo arbatoms ir prieskoniams
Pšibišauskai apsisprendė telktis
į galutinę produkciją – gaminti ir
parduoti tai, ką užaugina: vaistažolių
arbatas, prieskonius, jų mišinius.
Tai buvo įdomu patiems, tad tikėjosi, kad sudomins ir kitus. „Viskas
išsirutuliojo labai pamažu, o dabar
užsakymų vis daugiau ir daugiau.
Kai poreikis didesnis, norisi dar daugiau profesionalumo – nuo aukštos
vaistažolių kokybės iki apgalvotos
pakuotės. Produktas, paimtas į rankas, turi atrodyti skanus, – gaminių
išvaizdos vertės nemenkina Milnora.
– Nebegalime fasuoti taip, kaip bobutė turguje. Lietuvos pirkėjui reikia
gražių dalykų.
Arbatos gamintojai sako, kad labai
įmantrios pakuotės pasiūlyti negali,
„nes tuomet pakuotės ir arbatos kaina
būtų tokia pat“.
Ūkio reikalai
Šeima visiškai pasinėrusi į savo

veiklą. Prieš metus Milnoros vyras
Linas atsisakė samdomo darbuotojo
vietos ir atsidėjo tik ūkio reikalams.
Darbymetis trunka visus metus, skiriasi tik jo pobūdis. Pavasarį mažėja
fasavimo ir tiekimo į parduotuves
darbų, prasideda sėja, dauginimas.
Vasarą šiek tiek laiko lieka fasavimui, o visi kiti darbai – lauke. Nuo
rudens – vaistažolių fasavimo darbai,
trunkantys per žiemą.
Svajonei užtenka ir nulio
„Pradėjome nuo nulio. Turėjome
technikos – traktoriuką, jį pirkome net negalvodami, kad kursime
verslą, – reikėjo savo daržą išdirbti.
Kiek vėliau įsigijome džiovyklą,
jai teko skirti maždaug 2 000 eurų.
Pradėjome nuo mažesnio žemės
plotelio, bandėme net nemąstydami,
kad imsimės verslo. Tik vėliau, kai
įsitikinome, kad judame į priekį,
pradėjome plėstis: atsirado didesni
žemės plotai, dvi vaistažolių perdirbimo patalpėlės, džiovykla. Labai
pamažu.“
Pšibišauskų ateities svajonėse
– pasistatyti didesnę vaistažolių
džiovyklą. Čia jau vienu metu reikėtų didesnių investicijų, tad ketina
pasinaudoti ES parama.
Šaltini: Bznstart.lt

SVEIKATA

BADAVIMAS ŽADINA PROTĄ
Badavimas buvo būdingas Rytų
religijoms ir antikos civilizacijoms.
Badavimas tuomet buvo praktikuojamas ne tik sveikatos sumetimais
ir jaunystei išsaugoti, bet ir dvasiai
atnaujinti. Didysis Pitagoras reikalavo, kad jo mokiniai, prieš susipažindami su jo filosofijos mokslo
paslaptimis, keturiasdešimt dienų
badautų. Jis buvo tos nuomonės,
kad tik toks badavimas gali nuskaidrinti protą tiek, kad suprastų
jo mokslo esmę. Dabar, kaip ir
anksčiau, badavimas ne tik išvalo
kūną, padeda susigrąžinti sveikatą,
bet ir daro teigiamą poveikį dvasinei žmogaus būsenai.
Prieš badaujant daugiau kaip 3
dienas būtina apie badavimą sužinoti viską kiek įmanoma daugiau.
Protinis ir dvasinis tobulėjimas
– pats didžiausias tikslas, kokį
žmogus gali išsikelti. Vadinasi,
badavimas daro mums trejopą
poveikį: jūs apsivalote fiziškai,
protiškai ir dvasiškai. Jūsų smegenys darosi panašios į kempinę,
sugeriančią naujus faktus ir žinias.
O svarbiausia – jūs įgyjate dvasinę
pusiausvyrą bei ramybę, ir todėl
gyvenimas tampa nuostabus.
Kokias ligas galima įveikti badaujant
Geriausių rezultatų gydant badu
pasiekiama sergant neracionalios
mitybos, nejudraus gyvenimo būdo
ir užterštos aplinkos sukeltomis li-

gomis: ateroskleroze ir kraujagyslių
ligomis, hipertenzija (padidėjusiu
kraujo spaudimu), bronchine astma,
inkstų ir šlapimo pūslės uždegimais, akių, odos ligomis (alergija,
egzema ir pan.), reumatu, venų varikoze, didelio laipsnio nutukimu.
Kam nereikėtų badauti
Nepatartina badauti žmonėms,
sergantiems nervinio pobūdžio ligomis (bulimija, anoreksija, skrandžio
opalige), sveikstantiems po operacijų ir infekcinių ligų. Gydytis badu
negali vaikai, nėščios ir krūtimi
maitinančios moterys, diabetikai.
Kiek laiko badauti?
Gydymosi laikas ir dažnis priklauso nuo ligos ir paciento būklės.
Ilgas gydomasis badavimas gali
trukti net keliasdešimt dienų, bet jis
turi vykti gydytojui prižiūrint, net
ligoninėje, nes po ilgo badavimo
prie normalaus maitinimosi galima
grįžti labai iš lėto. Tai sudėtingas ir
gana pavojingas gydymo laikotarpis, nes netaisyklinga mityba arba
per greitas valgymas, net paprastas
smaguriavimas gali rimtai sutrikdyti medžiagų apykaitą.
Naudingi patarimai
Savarankiškai badu gali gydytis
ne ilgiau kaip tris dienas. Jei ketini
badauti ilgiau, būtina gydytojo priežiūra. Nepamiršk, kad per dažnai
ar per ilgai badaudama gali labai
susilpninti organizmą.
Geriausia badauti savaitgaliais,

kai nereikia anksti keltis ir skubėti
į darbą, kai gali kada panorėjusi
prigulti.
Jeigu nusprendei pabadauti, iš
anksto nusiteik, kad nėra jokio radikalaus būdo alkiui sumažinti. Svarbiausia – stipri valia ir ištvermė.
Badaudama nesikvepink ir nenaudok kvapnių kosmetikos priemonių
– stiprūs kvapai ne tik erzina, bet ir
padidina alkio jausmą.
Dažniau nei įprasta prauskis po
dušu (bet be muilo) -toksinai geriau
pasišalina per švarią odą.
Kai badauji, negalima rūkyti.
Nepatariama gerti nei vitaminų, nei
vaistų. Jei kokių nors vaistų vartoji
nuolat, būtinai pasitark su gydytoju.
Tai įdomu
Naudingas badavimo poveikis
žinomas nuo senų laikų. Senovės
persų ir žydų kariai prieš mūšį
badaudavo. Badavimas suteikdavo
jiems didesnių galimybių išgyventi – sužeistasis tuščiu skrandžiu ne
taip greitai pasiduodavo infekcijai.
Beje, Palangos sveikatos mokykloje
badautojų grupės renkamos jau ne
vienerius metus.
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AUTONAUJIENOS

„OPEL“ TIKISI, KAD NAUJOJI „ASTRA“ PADĖS Australijoje prisnigo
Australijoje ši žiema tokia
IŠBRISTI IŠ NUOSTOLIŲ
„Opel“ pristatė naujos kartos „Opel Astra“ kompaktinį
automobilį, kuris turėtų padėti „General Motors“ markei vėl
tapti pelningai Europoje. Naujoji „Opel Astra“ bus lengvesnė
ir trumpesnė bet erdvesnė už dabartinį modelį.
Ji taip pat turės naujas informacijos, pramogų ir apšvietimo
technologijas, kurios padės varžytis su tokiais konkurentais
kaip „Volkswagen Golf“ ir „Ford Focus“. Naujasis modelis
bus kiek mažesnis, jis bus kur kas erdvesnis ir patogesnis. Vokietijos gamintojas pranešė, kad „Opel Astra“ sukurta naujos
lengvų automobilių architektūros pagrindu. Ši architektūra
leidžia sumažinti automobilio svorį 120-200 kg, priklausomai
nuo versijos.
Gamintojas pareiškė, jog naujajai „Opel Astra“ buvo siekiama suteikti atletiškesnį dizainą, išlaikant markės
specifiką.

AUTOMOBILIŲ PIRKIMAS INTERNETU: ATEITIS,
KURI NEDŽIUGINA TRADICINIŲ PARDAVĖJŲ
Mažiau nei penkios minutės. Tik tiek trunka pirkėjui įsigyti knygą
internetu iš amazon.com arba … naują „Hyundai“ automobilį. 2014 m.
lapkritį Pietų Korėjos automobilių gamintojas sukūrė bendrą įmonę su
automobilių prekybos verslininku Simonu Dixonu, pavadintą „Hyundai
Rockar“, skirtą pardavinėti automobilius internetu Didžiojoje Britanijoje
24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Tai – bandomoji programa, kuri
sėkmės atveju gali būti išplėsta ir į kitas šalis.

„PEUGEOT“ ATNAUJINO „PARTNER“ FURGONĄ
„Peugeot“ atstovai Baltijos šalyse pradeda pardavinėti
atnaujintą krovininį – keleivinį furgoną „Partner“ ir „Partner
Tepee“. „Peugeot“ furgono kainos prasideda nuo 10 789 eurų,
mažiausia miniveno kaina – 12 301 eurų.
Patogia kabina, didele keliamąja galia ir eksploatavimo
patikimumu pasižymintis „Partner“ gaminamas dviem ilgio
variantais – 4,38 m ir 4,63 m. Krovinių skyriaus tūris padidėjo
atitinkamai iki 3,7 m3 ir 4,1 m3, gabenamų krovinių svoris
padidintas iki 625 kg ir 890 kg. Siūloma tiek penkių, tiek
ir septynių vietų miniveno „Partner Tepee“ versija, be to,
antrosios ir trečiosios eilės sėdynės gali būti nuimamos, atsiradus tokiai būtinybei.

Iki šiol sėsti už „Ferrari“ vairo ir patirti šio superautomobilio
vairavimo subtilybes buvo siūloma Vilniaus, Kauno ir Palangos gatvėse. Tačiau praėjus keliems mėnesiams nuo pirmųjų
klientų važiavimų, pramogos organizatoriai ištesėjo savo
pažadą ir pristatė „Ferrari“ vairavimo patirtį lenktynių trasoje.
„Ferrari vairavimo miesto gatvėse“ pramoga sulaukė didelio greičio gerbėjų susidomėjimo – greitai ji tapo viena
perkamiausių dovanų mūsų parduotuvėse, – kalba pramogos
kuponus platinančios įmonės LaisvalaikioDovanos.lt atstovė
Vaida Sindaravičiūtė. Norintys išbandyti naująją pramogą,
kainuojančią 399 eurų, privalo turėti galiojantį B kategorijos
vairuotojo pažymėjimą ir bent 2 metų vairavimo stažą.
Info: Delfi.lt

TEMA

„REGITRA“ PRIMENA APIE SVARBŲ MOKESTĮ
PERKANT AUTOMOBILĮ IŠ UŽSIENIO
Registruojama transporto priemonė turi būti apdrausta privalomuoju
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, turi
būti atlikta ir galioti jos privalomoji
techninė apžiūra (išskyrus atvejus,
kai registruojami nauji automobiliai
ar tie, nuo kurių pirmosios registracijos Europos ekonominės erdvės
šalyje datos nepraėję 3 metai).
VĮ „Regitra“ primena, kad registruojant iš Europos Sąjungos muitų
teritorijai nepriklausančių (trečiųjų)
šalių įvežtus lengvuosius automobilius, įmonė įpareigota tikrinti, ar
yra atliktos muitinės procedūros.
Rekomenduojama pasidomėti, ar
muito mokesčiai jau sumokėti,
prieš įsigyjant tokį automobilį.
Atkreiptinas dėmesys, kad trečiosioms šalims priklauso Šveicarija
ir Norvegija. Iš visų šiemet per
pirmąjį pusmetį įregistruotų naudotų lengvųjų M1 klasės automo-

KTU chemikai sukūrė išskirtinių
parametrų saulės elementus
Kauno technologijos universiteto (KTU) Organinės chemijos katedros laboratorijose susintetinta medžiaga siūlo kelis
kartus pigesnę alternatyvą už
dabar naudojamą hibridiniuose
saulės elementuose.
KTU chemikų sukurtos medžiagos efektyvumas buvo
patvirtintas Šveicarijos federalinio technologijos instituto Lozanoje fizikų komandos; apie atradimą
skelbianti publikacija pateko tarp 5 proc. įtakingiausiųjų prestižiniame
chemijos srities mokslo žurnale „Angewandte Chemie International Edition“.

Rusijos milijardierius ir Stephenas
Hawkingas pradeda ateivių paieškos
kampaniją

PAVAIRUOTI „FERRARI“ LEIS IR LENKTYNIŲ
TRASOJE

Nors naujų lengvųjų automobilių
registravimo apimtys Lietuvoje
pastaraisiais metais nuolat didėja,
ir toliau išlieka tendencija, kad
Lietuvoje daugiausia registruojama iš užsienio valstybių įvežtų ir
ne vienus metus jau eksploatuotų
automobilių.
Apibendrintais valstybės įmonės
„Regitra“ (toliau – įmonė) duomenimis, per šių metų pirmąjį pusmetį pirma nuolatine registracija
Lietuvoje buvo įregistruoti 67 936
lengvieji (M1 klasės) automobiliai,
iš jų 88 proc. (59 491) anksčiau
buvo jau eksploatuoti užsienio
valstybėse (toliau – naudoti), o 12
proc. (8 445) – nauji. Registruojant
iš užsienio valstybės įvežtą naudotą
automobilį, pareiškėjas turi pateikti
jo įsigijimą patvirtinantį dokumentą ir ankstesnės registracijos
dokumentus, taip pat savo asmens
dokumentą.

„šilta“, kad prieš kelias dienas
daugelis australų pirmą kartą
gyvenime išvydo... sningat kieme. Ir fotografavo po sniegą
liuoksinčias kengūras.
Australiją pastarosiomis savaitėmis užklupo šalčiausi per
pastaruosius dešimtmečius orai.
O liepos 17-osios naktį daugelis
australų pirmąkart savo gyvenime už lango išvydo sniegą. Oro temperatūra vietomis buvo nukritus iki
-4°C, nors įprastai žiemą čia būna +15 +18 °C.“

bilių 352 buvo anksčiau registruoti
Šveicarijoje, 67 – Norvegijoje.
Didžiausią dalį (46,7 proc.) sudarė
anksčiau registruoti Vokietijoje (27
806), 15,8 proc. – Prancūzijoje (9
395), 8,5 proc. – Italijoje (5 063),
8,4 proc. – Belgijoje (5 008 ), 6,6
proc. – Nyderlanduose (3 945),
3,6 proc. – JAV (2 151). Muitinės
procedūrų atlikimo kontrolė neatliekama, kai registruojami automobiliai, kurių kilmės šalis priklauso
Europos Sąjungos muitų teritorijai,
ar laikinai (iki 30 dienų) registruojami eksportui skirti automobiliai.

Rusijos technologijų investuotojas Jurijus
Milneris, fizikas Stephenas Hawkingas ir lordas Martinas Ree imsis
didžiausio nežemiškos
gyvybės paieškų projekto.
Ši iniciatyva, vadinama
„Breakthrough Initiative“,
buvo pradėta Karališkoje
Londono draugijoje, o ją
finansuos J.Milneris, rašo Wired.co.uk.
Dešimties metų trukmės projektas naudosis atviraisiais duomenimis ir
programine įranga ir dirbs su Roberto C. Byrdo Greeno Banko teleskopu
Vakarų Virdžinijoje, JAV, taip pat ir Parkeso teleskopu Australijoje, taip
šių šalių mokslininkais, kad aptiktų signalus, kuriuos galėtų siųsti kitos
civilizacijos – ar tai būtų signalai iš kitų planetų, ar dirbtinio intelekto įtaisų.

Kinai sukūrė mintimis valdomą
automobilį
Dėl naujo mokslininkų
išradimo – smegenimis valdomo automobilio, vairavimo egzaminai ateityje gali
tapti kur kas paprastesni.
Šis išradimas buvo sukurtas
mokslininkų iš Tianjingo
Nankai universiteto Šiaurės
rytų Kinijoje bendradarbiaujant su automobilių kūrėjais
„Great Wall Motor“.
Automobilis valdomas įrenginiu, kuris turi 16 smegenų sensorių. Kiekvienas jų fiksuoja smegenų signalus, kurie vėliau siunčiami į automobilio
atpažinimo sistemą, yra analizuojami ir perduodami į vairavimo komandas,
tačiau kol kas automobiliu galima važiuoti tik tiesia linija.

Skęsti nebebaisu!
Neretai pasitaiko atvejų,
kuomet maudynės vandenyje baigiasi tragedija. Būtent
dėl šios priežasties, jog norima apsaugoti žmones nuo
nuskendimo, kūrėjai ilgą laiką ieškojo sprendimo būdų,
kaip galima paprastomis
priemonėmis apsaugoti žmones nuo nelaimių.
„The Kingii“ – tai speciali ir itin efektyvi pagalbinė apyrankė, užmaunama ant riešo bei esant reikalui gali būti aktyvuojama išskleidžiant specialų
oro maišą. Turint tokią apyrankę nereikia dėvėti nepatogių oro liemenių.
Šaltinis: Technologijos.lt, 15min.lt, alfa.lt.
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Liepos 25 d. - liepos 31 d.

06:00 LR himnas.
06:05 Stilius. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:40 Rojus Lietuvoj.
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Èia mûsø namai.
11:05 Mûsø miesteliai.
12:00 Pasaulio
dokumentika.
12:50 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
14:40 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
15:05 Istorijos detektyvai.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:45 Delfinai ir
þvaigþdës.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
21:00 Jûros ðventë 2014.
22:45 Kai Haris sutiko
Sali.
00:20 Grupë „Rondo“ ir
choras „Boþolë“.
2012 m."
02:00 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
03:45 Lengvai ir linksmai!
04:15 Jûros ðventë 2014.
(k.)

08:05 Teatras. Aut.
Margarita Alper. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas. (k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
Trembita. (k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora. (k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. Laida
evangelikams. (k.)
10:30 Pasimatuok
profesijà. (k.)
11:15 Geofaktorius.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Dainuoja jaunimo
choras „Kivi“."
18:00 Pasaulio futbolo
èempionato (2018
FIFA World Cup)
burtø traukimo
ceremonija.
19:45 Muzika gyvai.
Simfoninis „Bolero“.
21:00 Marie France
Marsot.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.
23:45 Sprogimo banga.

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 Lemûrø gatvë.
11:00 Visa tiesa apie
kates.
11:55 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
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.
23:00 Meilë ir ðokiai.
01:20 Visa menanti.
02:15 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 Anèiukai Duoniukai.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Nauji papûgos
Keðos nuotykiai.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Peliuko Perio nuotykiai
2.
11:45 Narsusis riteris.
Meluzinos paslaptis.
13:45 Laimingasis Semas.
15:45 Prièiupom!
16:15 Prièiupom!
16:45 Toledas.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Linksmosios pëdutës
2.
20:50 Briusas visagalis.
22:55 Saulëlydis.
Brëkðtantis vëjas.
00:30 Trintukas.
02:40 Programos pabaiga.
02:45 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 Èaplinas.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
14:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Kryþiø kalno atlaidai.
16:45 Þinios. Orai.
17:00 Keliai.
17:30 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Giminës po 20 metø.
21:50 Lietuviðko kino
vakaras. Aurora.
Fantastinë drama.
23:50 Akacijø alëja 2014.
Dalyvauja „Keistuoliø
teatro“ aktoriai.
00:35 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.

08:05 Duokim garo!
09:30 ORA ET LABORA.
10:00 Ðventadienio mintys.
10:30 Mûsø miesteliai.
11:30 Þinios.
11:45 Lietuvos regbio
septynetø rinktinës
geriausios rungtynës.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mokslo ekspresas.
13:15 Piotras Èaikovskis.
„Gulbiø eþeras“.
14:10 Kiti keliauja
þvaigþdynais.
15:00 Lietuviø dokumentikos meistrai.
16:05 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
(k.)
17:00 Futbolas.
SMScredit.lt A lyga.
Utenos „Utenis“ –
Klaipëdos „Atlantas“.
Tiesioginë transliacija ið
Utenos."
19:00 Þinios.
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Auksinis balsas.
21:00 LRT OPUS ORE.
Mesijus & Munpazn.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Alina Orlova „88“.
00:00 Dþiazo muzikos
vakaras.

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 Lemûrø gatvë.
11:00 Visa tiesa apie
kates.
11:55 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Nemarus kinas.
Didybës manija.
19:00 Magai.
20:00 Nematomas
þmogus.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Bevardë mergina.
22:50 Ateini èia arba
gausi á dûdà!
00:45 Atpildas.
03:00 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 Anèiukai Duoniukai.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Skrybëliuotë.
09:50 Kulverstukas eina á
mokyklà.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Trys sekliai ir siaubo
pilies paslaptis.
11:50 Provincialai
Niujorke.
13:35 Trumano ðou.
15:40 Prièiupom!
16:05 Prièiupom!
16:35 Toledas.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto.
20:30 KK2 vasara.
21:55 Musgaudis.
23:40 Metro.
01:55 Briusas visagalis.
03:50 Programos pabaiga.
03:55 Lietuva Tavo delne.

05:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 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.
02:30 Laba diena,
Lietuva. (k.)
03:25 Naisiø vasara. 6
sezonas. (k.)

08:05 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. HD (k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba.
11:45 Kauno S. Dariaus ir
S. Girëno aerodromo
100 metø minëjimo
ðventë. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Premjera.
Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje.
Informacinë-analitinë
laida rusø kalba ið
Prahos. HD (k.)
18:30 XX Paþaislio
muzikos festivalis.
Flamenko muzikos
kompozicijos ir ðokiai
„Kelionë á Andalûzijà“."
19:50 Pasimatuok
profesijà.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
21:00 Ðoblës kino klubas
pristato.
21:25 Teatras.
22:20 Geofaktorius. DW
naujienø laida rusø
kalba.
22:30 Kai Haris sutiko
Sali.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. HD (k.)

06:20 Dienos programa.
06:25 "Uþdrausta meilë".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Kas naujo, SkûbiDû?"
09:10 "Nenugalimieji.
Kovos tæsiasi".
09:35 "Dreikas ir Dþoðas".
10:00 "Mano puikioji
auklë".
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:00 "Naidþelo Sleiterio
vakarienë". (k.)
11:35 "Gordono Ramzio
virtuvës pamokos".
(k.)
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Akloji". (k.)
14:40 "Keksiukø karai".
15:40 "Visa menanti".
16:40 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:10 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:40 "Ugnis ir Ledas".
20:00 "Karadajus".
21:00 Keistuolis Deivas.
22:45 "Visa menanti". (k.)
23:35 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7.
00:30 "Dûmas".
01:25 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:40 "Garfildas".
06:55 "Monstrai prieð
ateivius". (k.)
07:25 "Kung Fu Panda". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Narsusis riteris.
Meluzinos paslaptis.
(k.)
10:55 Policijos akademija
2. Pirmoji uþduotis (k.)
12:35 "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.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Iðgelbëti þmogø".
Ðeimø dramas pristato
Dalius Mertinas
20:30 Tikras gyvenimas:
"Pirmoji meilë". Ðeimø
dramas pristato Dalius
Mertinas
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Karðtis.
01:30 "Juodasis sàraðas".
02:25 "Uþribis".
03:20 Programos pabaiga.

06:50 Amerikos talentai.
07:45 Amerikos talentai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Vengrijoje.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
Gëlavandeniø
monstrø medþiotojas.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Mano mylimiausia
ragana.
14:30 Mano mylimiausia
ragana.
15:00 Mano mylimiausia
ragana.
15:30 Mano mylimiausia
ragana.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Þaidimas
lëlëmis. I dalis.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 Muzikinë kaukë.
Ukraina.
22:05 MANO HEROJUS
Liûtaðirdis.
00:25 Bordþijos.
01:30 Prokurorø
patikrinimas.
02:35 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 Kieèiausi vilkikø
vairuotojai.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 Drakonø kova.
Evoliucija.
21:00 Be stabdþiø.
21:30 TV3 þinios.
21:50 TV3 sportas.
21:55 TV3 orai.
22:00 Raudonoji naðlë.
23:00 Aligatoriø alëja.
00:50 Pavojingasis
Bankokas.
02:40 Programos pabaiga.

05:10 Spàstai tëèiui.
06:35 „Genijai ið
prigimties“.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Viskas apie
gyvûnus“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui.
12:55 „Viskas apie
gyvûnus“.
13:25 „Ten, kur ðirdis“.
16:00 Þinios.
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 „Juodoji uola“.
Siaubo filmas.
01:40 „Ten, kur ðirdis“.
Romantinë drama.
03:30 „Merfio dësnis“.

04:00 Programos pabaiga.

07:00 Ekstrasensø mûðis.
08:00 Skonis.
10:00 FAILAI X. Gintaro
kelias II. Tamsusis
karavanas.
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 Þurovas. Þaidimas
lëlëmis. II dalis.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom.
Vasaros mënuo.
21:00 Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Kontaktas.
00:10 AÐTRUS KINAS
Ðmëklø audra.
01:50 Mano mylimiausia
ragana.
02:20 Mano mylimiausia
ragana.
02:50 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 Opiumas liaudþiai.
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.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Vengrijos Didþiojo
prizo lenktynës.
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.

05:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
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.
17:27 Orai.
17:30 Pasaulis X.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Ðetlando
þmogþudystës.
Mëlynas þaibas“.
22:40 „Merfio dësnis“.
23:50 „Gimimo
paslaptis“. Siaubo f.
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 Diena po rytojaus.
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 Viena diena.
00:40 Iðdavystë.
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 "Þurovas". (k.)
09:50 "Þurovas". (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.
21:30 Uþpuolikai (Takers).
23:40 "Taikinys".
00:35 "Mentalistas". (k.)
01:30 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:35 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.

05:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
07:05 Programa.
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.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Pasaulis X. „XXI a.
nuþiûrëjimai ir
juodosios magijos
praþûtingi ritualai“.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Ðetlando
þmogþudystës.
22:40 „Merfio dësnis“.
23:50 „Gimimo
paslaptis“.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 LOL. (Daug juoko)
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Mokyklos
miuziklas.
10:35 Kietos merginos.
12:35 Nepaprasti
Ðarpëjos nuotykiai.
14:20 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Dþonsonø
atostogos.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
21:00 Diena po rytojaus.
23:25 Paskutinis patrulis.
01:20 Krikðtatëvis III.
04:20 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 LOL. (Daug juoko)
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Mokyklos miuziklas
2.
10:45 Sinbadas. Septyniø
jûrø legenda.
12:15 Mano mielas
marsietis.
14:10 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Prarastasis.
22:00 Raudonoji auðra.
23:50 Gimæ mylëti.
02:15 Pabroliai.

09:30 Nuo amato iki
verslo.
10:00 Kobra 11.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Kaulai.
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 Kaulai.
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 5.
00:50 CSI Majamis.
01:45 Naða Raða.
02:40 Programos pabaiga.

3(1.7$',(1,6)&"-,0'

.(79,5',(1,6)&"-,0'
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Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a

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.

1 k. butà S. Daukanto g. (V a.,
34 kv. m, nebrangiai, reikalingas
remontas, 8 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 614 15 565.

2 k. butà Smalininkuose (51 kv. m,
suremontuotas, vietinis ðildymas,
ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.

1 k. butà Kartupiø k. (2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646 26
487.

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.

1 k. butà Kæstuèio g. (didelis,
gerai árengtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 10
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
09 738.
1 k. butà Kæstuèio g. 35 (plastikiniai langai, ðarvo durys, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 675
14 445.
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 Gedimino g. (I a., 26
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis).
Jurbarkas, tel. 8 657 47 558.
1 k. butà Kæstuèio g. (V a., 34
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 11 500 Eur,
tualetas ir vonia atskirai, plastikiniai langai). Jurbarkas, tel.
8 677 70 370.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a., 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.
1,5 k. butà miesto centre (III
a.). Jurbarkas, tel. 8 612 44 957.
2 k. butà (II a., medinis namas, daliniai patogumai,
maþi mokesèiai, 4 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 83 395.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, labai maþi
mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas). Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.

2 k. butà Vytauto Didþiojo g. 7
(III a., 36 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis). 1,5 k. butà (14,73 ir 8,14)
kaina derinama, renovuojamas.
Jurbarkas, tel. 8 647 44 823.
2 k. butà Naujamiestyje, Birutës g.
(IV a., 54 kv. m, IV aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 13 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 255.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g. (III
a., 36 kv. m, V aukðtø name, 9 900
Eur. Jurbarko miesto centre). 1,5
k. butà (14,73 ir 8,14 kv. m kambariai). Tel. 8 647 44 823.
2 k. butà Þemaitës g. 14 (IV a.,
48 kv. m, tvarkingas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, ástiklintas
plastikiniais langais balkonas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
674 33 461.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (IV
a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai,
dvejos medinës durys, virtuvëje
normalus remontas, 20 273,40
Eur). Jurbarkas, tel.: +353 876 94
2799, +370 644 76 494.
3 k. butà Kæstuèio g. (I a., 20 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 52 260.

Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis pastatas, yra obelø, vandentiekis, 44 499
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko r., Paðaltuonio k.
( I a., medinis, 17 300 Eur, ûkinis
mûrinis ir medinis, 18 a aplink).
Jurbarkas, tel. 8 612 19 071.
Namà Jurbarko r., Rotuliø k.,
Rotuliø g. 9 (118 kv. m, II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, 42
000 Eur) 3 km nuo miesto, tinka
verslui, gali gyventi dvi ðeimos.
Jurbarkas, tel. +370 655 02 475.
Namà Sodø g. (132 kv. m, II a.,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 652
92 472.
Namà Smalininkuose (16 a þemës,
mûrinis, vietinë kanalizacija, vanduo, plastikiniai langai, sodas,
ûkinis pastatas, reikia remonto, 26
000 Eur). Tel. 8 618 23 231.

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

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.

3 k. butà Smalininkuose (IV a.,
53,26 kv. m, su patogumais, du
balkonai). Tel. 8 698 34 968.

Namà Ðimkaièiuose (15 arø sklypas, 2 ha dirbamos þemës). Tel. 8
612 33 737.

4 k. butà K. Donelaièio g. (I a., visi
patogumai, vietinis ðildymas kietuoju kuru, 15 000 Eur). Jurbarkas,
tel.: 8 615 74 174, 8 656 42 407.

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.).

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.

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.

Garaþà Mokyklos g. (mûrinis, 2
700 Eur, iðtinkuotas). Jurbarkas,
tel. 8 515 35 882.

2 k. butà Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys, ðildomas kietuoju kuru,
ûkiniai pastatai, rûsys, malkinë,
dalinë kanalizacija, yra dirbamos þemës, kaina sutartinë).
Tel. 8 650 60 126.

Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19
a þemës, mûrinis ûkinis pastatas).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.

Garaþà Mokyklos g. (mûrinis).
Jurbarkas, tel. 8 636 36 683.
Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø valda
(19 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
59 633.
Gyvenamàjá namà Skirsnemunëje
(ûkiniai pastatai, 54 a þemës). Tel.
8 617 69 742.
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 Veliuonoje (mûrinis, ûkinis
pastatas, 27 a þemës, miesto komunikacijos, reikalingas remontas).
Tel. 8 670 51 474.
Namelá (32 kv. m, mûrinis, rûsys,
miesto vandentiekis, 12 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namo dalá (I a., medinis, 7 000 Eur,
be patogumø, miesto centre, reikia
remonto, yra vienas kambarys,
virtuvë, sandëliukas, prieangis).
Jurbarkas, tel. +370 602 97 793.
Pusæ namo su kiemu ir garaþu
Miðkø ûkyje (bendras plotas 85 kv.
m, 5 arai þemës, 28 000 Eur). Tel.
8 637 83 554.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo
g. (namo dalis su atskiru áëjimu
kiemas atitvertas tvora, 2013 m.
statybos, ûkinis pastatas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 623
50 088.
Pusë gyvenamojo namo
Smalininkuose, Nemuno g. 9
(103 kv. m). Tel.: 8 629 06 617, 8
625 61 753.
Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine
veikla, yra el. jëgos linija, geras ir
patogus privaþiavimas, pro ðalá
nuolat vaþiuoja autobusas, 34 000
Eur). Tel. 8 645 38 575.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko, netoli
pagrindinio kelio (30 arø namø
valda, 6 000 Eur, galima derëtis).
Skubiai. Tel. 8 686 70 469.

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

Sklypà Dainiø k., Jurbarko r.
(1 000 Eur). Parduodame dalá
sklypo netoli Dainiø uþtvankos.
Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.
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Sklypà Jurbarke (15 000 Eur,
komercinës paskirties, 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.
Sodà Greièiuose, „Serbentos“
bendrijoje (tvarkingas, medinis
namelis, netoli miðkas, Nemunas,
kaina sutartinë). Tel.: 8 681 95 328,
8 655 23 259.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6 arai,
7 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo
pagrindinës mokyklos (8,9 arai,
namelis, visos komunikacijos, galima statyti namà). Pigiai. Skubiai.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 469.
Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (6 arai þemës, mûrinis
namas, prie vandens telkinio ir
miðko). Tel. 8 698 05 752.
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 tvanka, 6 a 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. Áruoðta,
su ûkiniais pastatais, vienkiemyje).
Jurbarkas, tel. 8 686 14 786.
Sodo sklypà Greièiuose (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 7 a, su nameliu árankiams, pigiai). Jurbarkas,
tel. 8 600 49 939.
Sodo sklypà sodø bendrijoje
„Nemunas“, Kalnënuose (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.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas
sodas su nameliu, 7 arai þemës,
kaina sutartinë). Tel. 8 662 03 187.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba
Sausgiriø k., Raudonës sen. (prie
miðko). Tel. 8 612 70 770.
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Þemës sklypà „trikampyje“, V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 94 2799,
+370 644 76 494.

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

Sodyba (134 kv. m, ûkiniai pastatai,
trifazis, gyvenvietëje, 67 a þemës,
graþi vieta, prie pagrindinio kelio).
Ðilutës r., tel. 8 623 13 698.

Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 1 160 Eur). Parduodami
gyvenamosios valdos þemës sklypai Jurbarke. Tel. 8 630 63 556.
Þemës sklypà Jurbarke, „trikampyje“ (komunikacijos, 12
000 Eur, 10,5 arø, kraðtinis, su
komunikacijomis). Jurbarkas, tel.
8 685 39 089.
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 variantus. Jurbarkas, tel.
8 653 69 999.
Iðnuomoja 2 k. butà Jurbarke nuo
rugpjûèio 1 d. Su baldais ir buitine
technika. Kaina 100 Eur. Tel. 8
615 66 309.

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

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Vytauto g. 17-36 (IV
a., 36 kv. m, V aukðtø name,
bendrabutis, 9 000 Eur. Virtuvë,
vonia ir tualetas bute). Ðakiai, tel.
8 692 61 282.
Namà Kiduliuose (neárengtas), 29
arus sodybinio sklypo. Jurbarkas,
tel.: 8 612 44 957, 8 629 51 265.

Sodybà gyvenvietëje, 7 km nuo
Jurbarko, galimi þemës pirkimo
variantai, kaina sutartinë. Tel. 8
620 55 756.

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.

2 k. butà Vytauto g. 76 (III a.,
miesto centre). Tauragë, tel.: 8 606
45 619, 8 637 75 119.

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.

1 k. butà Vytauto g. 88 (II a., III
aukðtø name, mûrinis, 17 500
Eur, renovuotas namas kaina 13
000 Eur, jei uþ renovacijos likusià
dalá mokësite patys). Tauragë, tel.
8 650 55 016.

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.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kalnupës g. (IV a.) arba
iðnuomoja nuo rugpjûèio mën.
Tel. 8 675 20 011.
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 r. (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 r. (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.

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

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.

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.

Kituose miestuose ir rajonuose
p e r k a

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

1 k. butà (II a., 19 kv. m, plastikiniai
langai, 4 200 Eur) Respublikos g. 7.
Tauragë, tel. 8 675 59 022.

2 k. butà Papuðynës k., Ðilalës g.
(II a., 50 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 19 000 Eur, butas su patogumais, balkonas, vietinis ðildymas,
didelis rûsys, erdvus). Tauragë, tel.
+370 655 82 500.

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.

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.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a

Nebrangiai perku sodybà vienkiemyje. Tel. 8 609 16 066.

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.

2 k. butà Moksleiviø al. 5 (I a., 48
kv. m, V aukðtø name, 24 700 Eur,
jaukus, ramioje vietoje. Galima
palikti baldus su jûsø priemoka).
Tauragë, tel. 8 650 32 722.

Iðsinuomoèiau 1-2 k. butà ilgam
laikui Jurbarke, tel. 8 690 04 174.

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

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Miðko g. (IV a., 50 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 30 500 Eur. Butas tvarkingas,
plastikiniai langai, ðarvo durys).
Tauragë, tel. 8 653 37 877.

1 k. butà K. Donelaièio g. (su 2
palëpëmis ir sandëliuku, bei þemës
sklypu) arba keièia á 1 k. butà (su
visais patogumais, I-II a.). Tauragë,
tel. 8 605 11 575.

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

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 76787.
Þemës sklypà Ðilalës r., Bijotø k.
Parduoda miðkà 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
1 k. butà Sauguose (prie kelio
Klaipëda-Ðilutë, 41,47 kv. m,
ðarvuotos durys, plastikiniai langai, apðildymas kietuoju kuru,
duðas, tualetas, ûkiniai pastatai,
geri kaimynai, 17 000 Eur). Ðilutës
r., tel. 8638 40 253.
Namà Ðilutëje, Naujakuriø kv.,
Statybininkø g. 21 (21 aras þemës,
200 000 eurø). Ðilutë, tel. 8 652
40 887.

Parduoda namą Aukštaičių
g. 25 (160 kv. m, I a. su puse,
mūrinis, miesto vandentiekis
ir kanalizacija, kieme ūkiniai pastatai, uždara gatvė,
netoliese NORFA ir IKI parduotuvės, kūrenimas skystu
ir kietu kuru, stiklo paketo
langai, šarvo durys, 58 500
Eur). Tauragė, tel. 8 699 12
663, 8 689 65 756.
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1 k. butà Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, plastikiniai
langai, 13 000 Eur, medinës durys, rûsys. Balkonas per virtuvæ ir
kambará. Neapleistas). Tauragë,
tel. 8 656 06 888.
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 Dainavos g. (I a., 50,5
kv. m, blokinis namas, plastikiniai
langai, 22 000 Eur). Tauragë, tel.
8 656 21 497.
2 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. 8-30
(plastikiniai langai, 6 000 Eur),
galima derëtis. Tauragës r., tel. 8
642 21 872.
2 k. butà Lauksargiuose, Parko
g. 6 (10 000 Eur), galima derëtis.
Tauragës r., tel. 8 685 68 170.
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.
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 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.

3 k. butà Miðko g. (III a., 65 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastiki-

2 k. butà Gedimino g. 35 (I a., 51.00
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
23800.00 Eur). Namas atokiau nuo
gatvës, yra dvi erdvios automobiliø
aikðtelës. Namas ðalia prekybos
centrø ir vaikø darþelio. Tauragë,
tel. +370 616 83 696.

niai langai, suremontuotas, graþi

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.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.

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.

Reikalingas remontas). Tauragë,

vieta, 27 000 Eur. Tvarkingas,
ðiltas, vidurinis, langai á abi puses,
didelis rûsys). Tauragë, tel. 8 606
02 026.
118 (II a., 58 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 21 000 Eur.
tel. 8 612 11 779.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 118
(III a., ið penkiø, 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 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 37
700 Eur). Nuotraukas atsiøsiu
tik susidomëjusiam asmeniui.
Tauragë, tel. 8 685 19 928.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 144
(71 kv. m, gera vieta, ðiltas, erdvus,
gero planavimo, su vaizdu á miðkà).
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
3 k. butà (23 500 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 672 60 522.
3 k. butà Birutës g. 36 (III a., vidinë
pusë, 73 kv. m, su baldais, 2 balkonai, 30 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 699 03 541.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67 kv.
m, renovuotas). Tauragë, tel. 8
685 75 961.




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.
3 k. butà miesto centre (30 000
Eur). Tel. 8 620 44 057.
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Namà Mitaujos take, geroje, ramioje vietoje (akligatvis, ðiltas
namas, ðiuolaikiðkai suplanuotas,
125 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 244.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro
þemës). Tauragë, tel. 8 613 43 321.

Bernotiðkëje sodà (6 a, 1 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 53 041.
Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima
iðsimokëtinai arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas,
garaþas, ûkinis, þemë, galimybë
plëstis. Tinka biurui, komercinei
veiklai). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Dalá namo Prezidento g. (II a.,
medinis, atskiras áëjimas, virtuvë,
kambarys, pastogës, daliniai patogumai, 17 500 Eur). Tauragë, tel.
8 687 46 802.
Dalá namo Tiesos g. (53,43 kv. m,
palëpë 36,7 kv. m, 2 kambariai,
virtuvë, koridorius, 3 arai þemës,
miesto kanalizacija atvesta iki
kiemo). Tauragë, tel. 8 638 82 031.
Gyvenamàjá namà Tauruose (2jø aukðtø, su ûkiniu pastatu, 22
arai þemës, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 688 88 349.
Gretimus þemës sklypus 2 po 17,5
a ir 35 a, miesto plëtros zonoje,
0,5 km nuo Tauragës (padarytas
detalusis planas, geodeziniai matavimai, geras privaþiavimas, atvesta
elektra, 1a 800 Eur). Tel.: 8 616 56
577, 8 687 36 507.
Komercines patalpas (290 kv. m)
Pramonës g. 30. Tauragë, tel. 8
650 25 530.
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.
Namà (2-jø 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,
renovuotas, apðiltintas, pakeisti
stogas, langai, ûkinis pastatas,
garaþas, ðalia stadiono, 84 000
Eur) arba keièiu á butà Klaipëdoje.
Tauragë, tel. 8 621 75 463.
Namà Joniðkës soduose (2 aukðtø,
nebaigtas árengti, 15 arø þemës, galimas keitimas á 2 k. butà). Tauragë,
tel.: 8 446 54 757, 8 620 49 986.
Namà 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.

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 SKUBIAI! Geroje, graþioje
vietoje, miesto centre prie upës
Jûra. Tauragë, tel. 8 653 88 736.
Namà Tauragës r. (100 kv. m, II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, graþi
vieta, 60 820 Eur, miesto vandentiekis, kanalizacija, kûrenamas
kietuoju kuru, garaþas). Tauragë,
tel. 8 699 03 367.
Namà Tauragës r. (200 kv. m, II a.,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 115 900 Eur).
Miesto centre, gali gyventi dvi
ðeimos. Tauragë, tel. 8 699 03 367.
Namà Þygaièiuose (2 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. Kûrenimas
kietuoju arba skystuoju kuru).
Tauragë, tel.: 8 699 12663, 8 689
65756.
Namo dalá (62 kv. m, medinis,
35 000 Eur, 15 a sklypas, yra
ûkinis pastatas su garaþu, vasarinë
virtuvë. Graþioje, ramioje vietoje,
netoli upë Jûra). Tauragë, tel. 8
699 85 517.
Namo dalá (medinis, 7 800 Eur,
kambarys su virtuve, atskiras
áëjimas, kiemas, þemë. Geri kaimynai, miesto centre. Yra galimybe
ásigyti kità namo dalá. Galima
derëtis. Skubiai). Tauragë, tel. 8
685 15 039.
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.
Pigiai pusæ mûrinio namo
iðsimokëtinai (2 garaþai, ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 681 52 821.
Senoviniø plytø pastatà ðalia Taurø
nuotykiø parko (480 kv. m plotas, 18 arø þemës, 29 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 657 95 886, 8 657
99 145.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 4 550 Eur). Þemës
sklypà (0,12 ha, graþi vieta, ðalia
miðko, geras susisiekimas, elektra,
iðkastas tvenkinys). Tauragë, tel. 8
698 02 670.
Sklypà Tauragëje (27 000 Eur, 7
a, namo statybai) Birutës g. 25.
Tauragë, tel. 8 652 88 555.
Sklypà Tauragëje (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 7 500
Eur, 7 a, namo statybai) Kurðiø g.
Graþi vieta, ðalia miðkas, upelis,
aplink naujos statybos namai.
Tauragë, tel. +370 614 34 141.
Skubiai sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje (12,5 arø þemës, laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai,
suaugæ medþiai, trifazis elektros
skaitiklis, padaryti geodeziniai
matavimai, graþi vieta). Tauragë,
tel. 8 446 70 224.
Sodà (9 000 Eur. SKUBIAI.
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 (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58 aro,
nebaigtas medinis namelis, 3 000
Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (medinis namelis, 6 arai
þemës, 3 300 Eur). Tauragë, tel. 8
685 48 966.
Sodà Joniðkës k. (6 500 Eur.
Skubiai! 6 a sodo sklypas, su nameliu 2 a., su krosnimi ir elektra).
Tauragë, tel. 8 685 62 869.
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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.
Sodà Skaudvilëje, „Þilvyèio“ sodø
bendrijoje (7,07 aro, be namelio,
1 500 Eur). Tauragës r., tel. 8 620
77 910.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (5 000 Eur, 6 arai, medinis namelis, elektra, geodeziniai
matavimai, ðiltnamis, tvenkinys,
vaismedþiai, 5 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 618 39 746.
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.

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.

Sodybà Maþonø sen., Karapolio k.
Tauragës r., tel. 8 650 18 091.
Sodybà prie Adakavo k. (vienkiemis, 10 ha þemës, ið jø 5 ha
malkinio miðko, 23 000 Eur). Tel.
8 615 74 394.
Sodybà Taurø k., Tilþës pl. (graþi
aplinka, 30 a sklypas). Tauragë, tel.
8 698 53 065.
Þemæ Didkiemio k. (þemës ûkio
paskirties, ant Jûros upës kranto).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
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 Dacijonø k., Berþës
g. (60 arø, galima namø valda, arti
komunikacijos). Tauragës r., tel. 8
605 11 575.

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

Þemës sklypà Laisvës g. (13 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Lauksargiø sen.,
Aukðtvilkiø k. 2,68 (ha) þemës ûkio
paskirties sklypà. 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.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 38
(10,35 arai, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas, 10 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 687 46 802.
Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro,
su visomis komunikacijomis, prie
miðko). Tauragë, tel. 8 652 42 695.
Þemës sklypà Skaudvilëje, Sodø
g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500
Eur). Tauragës r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà ðalia Joniðkës
sodø (ðalia pagrindinio kelio,
Kaliningradas-Ryga, 11,11 aro).
Tauragë, tel. 8 639 89 228.
Þemës sklypà Tauragëje. 1,17 ha
þemës sklypà Kalpoku k., apie 3 km
iki Tauragës. Geras privaþiavimas.
Tauragë, tel. 8 650 67 636.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e .
Iðnuomoja 2 ha þemës sklypà
Meistrø g. 2 a., Norkaièiø k.,
Tauragës r. Tauragë, tel. 8 656
10 710.
Þemës sklypà Tauragëje (15 000
Eur, 0,10 ha) P. Ðemetos g. Nr. 16.
Tauragë, tel. 8 658 77 959.
Þemës sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas. Gyvenamosios paskirties,
prie Jûros upës, 12,6 a). Tauragë,
tel. 8 687 40 563.
Þemës sklypà ties Eièiø girininkija
(64 arai, prie kelio). Tauragës r.,
tel. 8 699 98 729.

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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3 verðiø karvæ, 1000 eurø.
Veliuona, tel. 8 685 29 619.
Darbinæ kumelæ. Lomiai, tel. 8
685 48 981.
Dvi karves (pieningos), grëblávartytuvà „Dobilas“ (kaina
sutartinë). Jurbarko r., tel.: 8 684
52 443, 8 682 60 823.

Ðeima iðsinuomotø nedidelá
n a m u k à Ta u r a g ë j e a r b a u þ
Tauragës. Tauragë, tel.: 8 641 75
614, 8 638 62 016.

Ðaldytuvà-vitrinà „Snaigë“, geros
bûklës. Tauragë, tel. 8 656 59 278.
Televizoriø Gold Star, video
grotuvà AKAI. Jurbarkas, tel. 8
682 39 068.

p a r d u o d a
p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel. 8 674 24 111.
Benzininá pjûklà Jonsered (labai maþai naudotas, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 624 75 931.
Krosnelæ su dvigubomis sienomis
(daryta dar sovietmeèiu ið 4 mm
plieno lakðtø, aukðtis 600 mm,
plotis 350 mm, ilgis 460 mm, 45
Eur). Tauragë, tel. 8 684 85 245.
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.

Malkas (drebulë, miðkaveþë, 20
kub. m, 550 eurø, atveþame).
Tauragë, tel. 8 656 88 658.
Supjauname ir sukertame malkas
Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11 767.
Ðuns bûdà (nauja) ir dekoratyviná
vëjo malûnà, lauko suolus.
Tauragë, tel. 8 671 66 343.
Tekëlà (kirviams peiliams galàsti),
geleþines kopëèias. Tauragë, tel. 8
446 53 994.
Veikiantá pjûklà malkoms (4,5
kW, trifazis, puikiai veikiantis, yra
2 pjûklai, 100 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 15 021.

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

p e r k a

p a r d u o d a

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

Automagnetolà su videoekranu
„Pioneer“ 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.

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.
Nebrangiai pirkèiau 1,5-2 k. butà
su patogumais iðsimokëtinai.
Tauragë, tel. 8 618 89 022.

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 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.

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

Kampà „Þalgiris“ (su 2 foteliais
ir staliuku, labai geros bûklës, 150
Eur). Jurbarkas, tel. 8 655 44 847.
Kampà su miegamàja dalimi ir
patalynës dëþe. Trivietá fotelá su
miegamàja dalimi. Tauragë, tel. 8
631 95 970.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8 627
89 361.

1 k. butà arba namo dalá. Tauragë,
tel. 8 639 48 077.

Ðaldytuvà (vokieèiø g-bos, be
ðaldiklio, 1,80 m), ðildymo krosná
(centrinio ðildymo, 120 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

Iðnuomoja 1 k. butà (II a.)
Laukesoje. Tauragë, tel. 8 600
27 279.

Ðaldytuvà „Gorenje“ (naudotas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 689
03 306.

d o v a n o j a

Karve. Tel. 8 676 12 180.

Dovanoju nusiðienauti pievà, apie
2 ha. Ðilalës r., tel. 8 625 92 598.

Karves (2 vnt., galima rinktis).
Tauragës r., tel. 8 690 62 318.
Karves (3 vnt.), oþkytes. Tauragës
r., tel. 8 655 44 290.

Karvæ (galima rinktis). Tauragë,
tel. 8 684 56 144.
Ketvirtu verðiu verðingà karvæ, 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.
Lietuviðkas dideles braðkes be
jokios chemijos (1,5 Eur/kg).
Raudonës sen., tel. 8 648 31 86.
Oþkelæ su 2 mën. oþkyte ir 1 m.
oþkà. Jurbarko r., Erþvilko sen.,
tel. 8 613 21 616.
Oþkiukø porelæ (4 mën., 50 Eur),
telyèaitæ (apie 3 sav., 70 Eur).
Erþvilkas, Jurbarko r., tel. 8 673
77 293.
Parðelius. Jurbarkas, tel.: 8 650
58 550, 8 699 93 080 (skambinti
vakare).

Spintà su antresolëmis. Tauragë,
tel. 8 635 60 967.

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

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
Dviratukus (12 coliø ratukai. Yra
papildomi ratukai. Pirkti nauji).
„Fisher price“ supynes (3 viename,
30 Eur). Ðilalë, tel. 8 614 95 099.

Pirmametæ þolæ (svidrës, dobilai, motiejukai), rulonuose
(plëvelëje). Adakavas, tel. 8 610
65 270.
Pirmaverðæ pieningà karvæ.
Tauragë, tel.: 8 446 59 806, 8 610
19 917.
Povus (yra porelë ir atskirai viena
patelë ir patinas), karvæ (galima
rinktis). Jurbarkas, tel. 8 681
28 362.
Registruotø aviø bandà, apie 20
vnt. Tel. 8 616 78 818.
Siamo veislës kaèiukus,
savarankiðki. Tauragë, tel. 8 670
58 672.

p a r d u o d a

Elektros gaminimo generatoriø
(16 kW, su valdymu, 800 Eur).
Padangas (340/457, naujos, 100
Eur/vnt.). Brezento tentus (3,5
Eur/m). Tel. 8 672 72 619.
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.
Knygas „Didþioji medicinos enciklopedija“ (apie 50 knygø, rusø
kalba). Tauragë, tel. 8 606 36 206.
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.
Pianinà, metalines statines, 200
l, dujø balionus. Tauragë, tel. 8
614 18 071.
PREKYBA DURIMIS (NAUJOS
IR NAUDOTOS, VIDAUS
IR LAUKO). PAKELIAMI
GARAÞO VARTAI. PARDUODU
MUZIKOS INSTRUMENTUS
(AKORDEONAI, ARMONIKOS,
BÛGNAI, PIANINAI).
KLAIPËDA, TEL. 8 603 10 867.
Pripuèiamà valtá SAILOR 340
(keturvietë, galima dëti motorà,
100 Eur). Tel. 8 690 51 570.
Urmu „Cream“ rûbus, moteriðkas
sukneles, palaidines, avalynæ, rankines (nuo 50 kg imamas kiekis, galima pasiþiûrëti, 6 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 690 20 240.
Vestuvinæ suknelæ (dëvëta 1 kartà,
S/M dydþio, 350 Eur). Tauragë, tel.
8 670 63 516.

Vokiðkà senovinæ karietà (1825
m., 6 sëdimosios vietos, labai gera
bûklë, tinka vestuvëms veþti, kaina
sutartinë). Ðakiai, tel. 8 685 44 504.

Verðingà karvæ ir 6 avis. SKUBIAI.
Jurbarkas, tel. 8 605 40 407.
3 karves, viena ðvieþiapienë. Ðilalë,
tel. 8 627 23 654.

p a r d u o d a
Dujiná balionà, natûralø pilkà
granità. Tauragë, tel. 8 614 08 381.

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

Valyti grûdai, mieþiai, kvieèiai.
Tauragë, tel. 8 614 54 006.

p e r k a
Dviratá (pigiai). Arba gal kas padovanotø dviratá? Tauragë, tel. 8
643 27 351.

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.
Bituminë stogo dangà „Onduline“
(75 nauji lapai, lapo kaina 6 eurai,
lapo matmenys 200x95 cm, spalva
ruda, 6 Eur). Tauragë, tel. 8 682
36 870.
Daþø purkðtuvà PAINT ZOOM
(elektrinis, nenaudotas).
Jurbarkas, tel. 8 682 39 068.
Dvigubo pjovimo medienà.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
El. kaloriferá (16 kW), el. krosná
(10,5 kW), ðaldytuvo vitrinos kompresoriø (naujas), el. variklá (1,5
kW 1500 aps./min., 1,5 kW 3000
aps./min., 2,2 kW 3000 aps./min.,
1,1 kW 1500 aps./min.). Tauragë,
tel. 8 687 75 365
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.
Juostines medþio ðlifavimo stakles. Tel. 8 616 92 316.
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 per apaèià, reikalingas nedidelis remontas, 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.
Metalines sandëlio konstrukcijas
(12 m ploèio, 5 m aukðèio kolonos
- 32 Eur/m). El. gaminimo stotis:
60 kW, nauja, 2 300 Eur, 10 kW, 1
650 Eur. Tel. 8 672 72 619.
Naudota ðiferá (balta ir raudona sp., galima derëtis, 4 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 73 590.
Naudotas plytas. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.

Acetileno dujø reduktoriø (nenaudotas). Tel. 8 629 58 040.

Verðingas pieningas telyèias, 600
Eur. Tauragë, tel. 8 691 67 051.

Jauna vieniða 5 vaikø mama praðo
padovanoti kompiuterá. Gal kas
galëtø iðpildyti svajonæ, nuveþti á
Jûrø muziejø? Tel. 8 677 30 348,

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.

Priimu gyventi tvarkingà pensinio
amþiaus þmogø, iðmanantá apie
statybas. Tauragë, tel. 8 653 88 736.

p e r k a

Priklydo baltas ðuo, galva tamsi.
Ieðkome ðuns ðeimininkø. Tel. 8
636 80 112.

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

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

p a r d u o d a

Ðienainiø rulonus plëvelëje. Tel.
8 652 05 747.

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

Skubiai ðeima ieðko priþiûrëti ir gyventi sodybà, pirktø iðsimokëtinai,
netoli Tauragës. Tauragë, tel.: 8
641 75 614, 8 638 62 016.

Vokieèiø aviganiø veislës kalæ, 3,5
metø. Tauragë, tel. 8 657 84 900.

Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

Ðiurkðèiavilniø veislës vieneriø
metø avinà, nukirptà vilnà. Tel. 8
678 53 216.

Telyèaitæ pieninës veislës (2 mën.,
labai geros karvës, tik auginimui).
Ðilalë, tel. 8 607 21 416.

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

Ðaldiklá „Snaigë“ (maþai naudotas), hidrauliná veþimëlá.
Jurbarkas, tel. 8 604 63 309.

Þalà telyèaitæ. Tel. 8 676 12 180.

Paðelius. Tauragë, tel. 8 646 19
140.

Stalà (0,6x1,30 m, pasididina iki
1x1,30 m ir pasikelia iki 0,70 m),
televizoriaus laikiklá, ðviestuvus ir
uþuolaidas. Jurbarkas, tel. 8 682
39 068.

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

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

Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë, tel.
8 652 59 512.

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

GALIMYBĖ ĮSIGYTI SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.

Ieðkau, kas supirktu mëlynes
sezono metu. Pagëgiai, tel. 8 639
46 942.

Karvæ (dviejø verðiø, þala, kartu
pridedamas ðienas, 800 Eur).
Ðakiø raj., tel. 8 699 19 621.

Jaunuoliø/vaikø kambario baldø
komplektà (geltona ir þalia spalva.
Sudaromas stalas, spinta, lentynos,
dvi lovos. Galime atskirai parduoti). Jurbarkas, tel. 8 614 38 507.

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

Karvæ (galima rinktis ið dviejø).
Tauragë, tel. 8 657 54 211.

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.

Gitaras (3 vnt., akustinës,
solidþios, nauja - 90 Eur, naudota - 45 Eur, naudota, 12 stygø - 90
Eur). Jurbarkas, tel. 8 690 12 673.

Ðaldiklá (6 kamerø, maþai naudotas, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 679 59 564.

Karvæ (5 verðiø, verðiuosis 08 05).
Tel. 8 675 62 512.

Karvæ (5 verðiø, ðvieþiapienë).
Tauragë, tel. 8 651 87 840.

„Draþice“ el. vandens ðildytuvà
(100 l talpos, 70 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 620 64 007.
Dulkiø siurblá-robotà (naujas, 80
Eur). Tauragë, tel. 8 670 63 516.

Jaunà verðingà karvæ. Tauragës r.,
Skaudvilës sen., tel. 8 603 10 646.

Dvigulë lova, 2 spintelës prie lovø.
Tauragë, tel. 8 639 27 271.

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

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

Dvi karves (trijø ir penkiø verðiø).
Ðilalë, tel. 8 622 85 360.

11

Senovines raudonas plytas
(didelës, 14 000 vnt.), grindinio
akmenis (300 kv. m). Tel. 8 699
99 395.

Obliavimo velenà (naujas, 3 peiliai, 35 cm ploèio, kairiarankiam
meistrui, komplekte 3 laikikliai
frezoms). Jurbarkas, tel. 8 686
23 721.
Pigiai naudotas duris be staktø (9
vnt., 1,95x60, 1,95x80). Tauragë,
tel. 8 652 25 033.
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.
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Profiliuotà skardà (1 kv. m - 4,50
Eur), apðiltintà plokðtæ (1 kv.
m - 10 Eur). Jurbarkas, tel. 8 608
58 475.
Puðinius taðus (sausi, 7 cm).
Tauragë, tel. 8 658 33 095.
Silikatines plytas (3 000 vnt.).
Tauragë, tel. 8 616 59 849.
Skaldytus akmenis (1 t - 15 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8 657
84 900.

Skystuoju kuru kûrenamà katilà,
dvigubo pjovimo taðus, ðiltnamiui
stiklà. Tauragë, tel. 8 614 18 071.

Nebrangiai savos gamybos
priekabà (TA, draudimas). Tel. 8
685 34 327.

Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5 mm
storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m, 4 mm
storio, 15 vnt., nebrangiai, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 690
51 570.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
U formos „ðvelerius“ (5,5 m 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.
Vagonà statybai (6x2,5 m, aukðtis
2,5 m). Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Vibroplokðtæ (naujas variklis, nedirbæs, 60x50 cm, 90 kg). Tauragë,
tel. 8 654 81 002.
Vidaus duris (deðinës, 20 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 24 498.

p e r k a
Naudotà ðiferá. Tauragës r., tel. 8
614 81 436.
Naudotus elektros stulpà arba
stulpus. Tauragë, tel. 8 616 24 547.

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

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

FORD

RENAULT MEGANE Coupe
(1996 m., 2 durys, signalizacija, el. liukas, tvarkingas, geras,
ekonomiðkas automobilis, 475
Eur). Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.

p a r d u o d a

ROVER

CITROEN C8 (2005 m., 2 l, dyzelinas, geros bûklës, TA, 1 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 74 141.

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.

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.

ROVER 620 (1997 m., 2 l, dyz.
TA-2017, 450 Eur). Tauragë, tel.
8 638 61 298.

MAZDA

SEAT

p a r d u o d a

BMW

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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.

SEAT ALHAMBRA (1998 m.,
dyzelinas, mechaninë pavarø dëþë,
vienatûris, balta, 4/5, TA iki 201701, daug privalumø, draudimas,
1 100 Eur). Jurbarkas, tel. 8 643
60 211.

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.

CHEVROLET
p a r d u o d a
CHEVROLET (2011 m., 1,4 l
benzinas, Lietuvoje nevaþinëta, 3
500 Eur). Ðakiø r., Gelgaudiðkis,
tel. 8 620 65 524.

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.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN TERRANO II (1998 m.,
turbodyz., 2,7 l, mëlynos sp., TA iki
2016 04, 3 700 Eur). Jurbarkas, tel.
8 699 85 415.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ZAFIRA (2004 m., 1,6 l
benzinas, ið Vokietijos, sidabrinës
sp., lieti ratlankiai, 2 100 Eur). Tel.
8 690 51 570.
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, TA iki 2017 m.,
sidabro sp.). Tauragë, tel. 8 637
72 785.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT PARTNER (2001 m.,
1,9 l, dyz., 800 Eur). Tauragë, tel.
8 640 54 555.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1995 m.,
dyzelinas, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë, 4/5, TA iki
2015-07, 300 Eur, kablys). Tauragë,
tel. +370 678 37 769.
RENAULT LAGUNA (2000
m., 1600 cm3, benzinas, 79 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, mëlyna, 230000 km, TA iki
2015-11, draudimas, 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 29 231.
RENAULT LAGUNA (2000
m., 2000 cm3, dyzelinas, 72 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas,
sidabrinë, 4/5, 279 000 km, TA iki
2016-10, 800 Eur). Tauragë, tel. 8
618 39 746.

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

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

p a r d u o d a

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

VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
dujos, 4 durø, 380 Eur). Tel. 8 601
80 858.

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

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.

+Vaþiuojanèius automobilius, gali
bûti be TA iki 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 653 11 297.

VOLKSWAGEN

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.
VW PASSAT (1995 m., TDi,
universalus, raudonos sp., TA, 780
Eur). Jurbarko r., Petkaièiai, tel. 8
689 61 978.
VW PASSAT (1998 m., 1,9 l, dyzelinas, lietuviðki numeriai, TA iki
2016 m., 1 200 Eur). Tauragë, tel.
8 672 46 859.
VW PASSAT (1998 m., karavanas,
dyzelinas, 81 kW, sidabro sp., TA
iki 2016 m., 1350 Eur). Tauragë,
tel. 8 644 47 346.

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

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.
Motorolerá (naujas, 550 Eur).
Ðakiø r., tel. 8 620 65 524.
Motorolerá OVETTO (50 kub.
cm). Tauragë, tel. 8 684 56 144.

p a r d u o d a
GAZ 66 padangas (2 vnt.), ZIL
padangas su diskais (4 vnt.). Ðilutës
r., tel. 8 678 14 642.

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

p a r d u o d a

Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.
Dyzeliná automobilá iki 1 000 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Perku automobilius (vaþiuojanèius
ar nevaþiuojanèius, gali bûti po
autoávykio, draudimo nuraðyti).
Pasiimu, moku iki 1 500 Eur. Tel.
8 696 56 677.
Perku automobilá “minivenà”,
mokësiu apie 600 Eur. Tel. 8 622
57 910.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà,
220 eurø. Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
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.
Padangas (naudotos, ið Norvegijos,
nuo R12 iki R22, 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.
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.

Bulviakasæ (lenkiðka, geros bûklës,
700 Eur). Tel. 8 629 58 040.
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
dirbti, 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), grëblávartytuvà (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.
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
FERGUSSON-625 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), MBVOLVO (su ðiaudø smulkintuvu),
NEW HOLLAND-145 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu). Tauragë,
tel. 8 638 32 767.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Reikalingi apdailininkai
(daþytojai) laiptiniø remontui
Ðilutëje, Ðilalëje, Klaipëdoje.
UAB „Lisve‘, vadovas Þydrûnas,
tel. 8 656 72 322.

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.
Traktoriø T-25. Tauragë, tel. 8
670 28 404.
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.
Tvarkinga T-16 traktoriø (1991
m., su buldozeriu, 2 600 Eur).
Tauragë, tel. +370 673 55 930.
Lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,85 m, 500 Eur).
Lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,65 m, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 627 47 606.
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.
Motoblokà MTZ-06 (su inventoriumi: vartomas plûgas, freza, kultivatorius ir kt.), grëblá-vartytuvà,
cisternà (aliumininë, ant ratø), el.
telferá (0,5 tonos). Tauragë, tel. 8
687 75 365.
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.
Pakinktus (paradiniai, senoviniai,
dviejø arkliø kinkymui). Tauragë,
tel. 8 650 754 84.
Priekaba 2PTS4 (verèia á tris puses,
metalinë, be dokumentø, 1 020
Eur). Tauragë, tel. 8 699 16 959.
Savaeigæ arklinæ pjaunamàjà, veikianti. Tel. 8 625 26 531.
Ðienapjovæ, vartytuvà, bulviø
kasamàjà, purkðtuvà, plûgà, kultivatoriø, grûdø malûnà, mëðlo
kratytuvà, srutveþá, traktoriø T-25.
Tel. 8 612 78 366.
Traktoriø T-40A (geros bûklës,
TA, 1 500 Eur). Ðilalë, tel. 8 681
56 453.
Traktoriø T16 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 860123600.
Traktorius MTZ-80 L ir T-40 AM.
Traktoriø variklius. Tauragë, tel. 8
613 34 236.
Traktoriø MTZ-50 (tvarkingas, 1
600 Eur). Kelmë, tel. 8 685 64 376.
Traktoriø T-30-69 (1999 m., geros
bûklës, vieno ðeimininko, 3 900
Eur). Jurbarkas, tel. +370 655
03 350.

Þolës smulkintuvà KIR-1,5, 950
Eur. Tauragë, tel. 8 654 87 783.

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

+Reikalingi automobilveþio vairuotojai. Tauragë, tel. 8 699 80
431.
+Reikalingi darbininkai darbui
statybose Danijoje (legalus).
Tauragë, tel. 8 672 46 859.
Ilgametæ patirtá turinti transporto ámonë atnaujina savo
automobilveþiø parkà. Ieðko
energingø ir atsakingø vairuotojøekspeditoriø, kurie galëtø prisijungti prie dabartinës komandos.
Darbas Europoje. Reikalavimai:
CE kategorija, E95 kodas, patirtis.
Mes jums siûlome: laiku ir stabiliai mokamà atlyginimà, tvarkingà
technikà, visas darbui skirtas
priemones, socialines garantijas.
Tel. +370 699 55 422.
Ámonei reikalingas mikroautobuso vairuotojas. Jurbarkas, tel. 8
682 19 217.

40 m. vyras sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus Jurbarko rajone.
Tel. 8 628 84 878.
43 m. vyras ieðko darbo statybose
arba pagalbinio miðke. Jurbarkas,
tel. 8 636 31 873.
46 m. moteris ieðko darbo. Gali
priþiûrëti senelius arba vaikus. Siûlyti ávairius variantus.
Jurbarkas, tel. 8 610 02 662.
Atlieka fasado ðiltinimo darbus,
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 652 17 676.
Atsakingas, nebijantis darbo, be
þalingø áproèiø studentas ieðko
pagalbinio ar bet kokio kito darbo. Turi B kategorijos vairuotojo
paþymëjimà. Tel. 8 690 77 503.
Meistras atlieka vidaus ir iðorës
apdailos darbus, deda plyteles,
dekoratyviná tinkà. Jurbarkas, tel.
8 655 57 297.
Moteris ieðko darbo, gali mokyti
rusø kalbos, padëti mokiniui
pradinukui ruoðti namø darbus,
lietuviø kalbos. Tauragë, tel. 8
681 16 432.
Mûrininkas, stogdengys, meistras su pagalbiniu ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 638 74 141.
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.

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

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

Ámonë ieðko fasado ðiltinimo
meistrø, pagalbiniø darbininkø.
Laiku mokamas atlyginimas, 1 000
Eur. Jurbarkas, tel. 8 635 53 323.

Vyriðkis traktorininko, autokrautuvo, vairuotojo darbo. Tauragë,
tel. 8 631 03 433.

Ámonë ieðko fasadø ðiltinimo
meistrø. Laiku mokamas atlyginimas. Jurbarkas, tel. 8 635 53 323.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai.
Atlyginimas, soc. garantijos, gali
bûti ðeima, apgyvendiname. Tel.
8 606 46 462
Reikalinga auklë 2,5 ir 1,5 m.
vaikams. Darbas nuolatinis.
Jurbarkas, tel. 8 657 57 682.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas tolimøjø reisø
vairuotojas marðrutu LietuvaSkandinavija-Lietuva. Laiku mokamas atlyginimas. Savaitgaliai
namie. Jurbarkas, tel. 8 615 44
567.

Siūlome papildomai užsidirbti ir įsigyti
aukštos kokybės gaminių su nuolaida.

Reikalingas traktorininkas,
melþëja. Suteikiamas gyvenamasis
plotas. Reikalingas tinkuotojas.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.

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

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

44 m. vyras ieðko nuolatinio
darbo Tauragëje, turi B, C kat.
paþymëjimà ir traktorininko
paþymëjimà. Gali dirbti pagalbiniu darbininku ámonëje. Siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel. 8
677 29 567.
Darbðti 17 metø mergina ieðko
sezoninio darbo. Jurbarkas, tel.
8 631 61 971.
Montuoju gipso kartonà, lyginu
sienas, kalu apdailos lenteles,
klijuoju plyteles. Galiu dirbti ir
uþ Tauragës ribø. Tauragë, tel. 8
643 22 432.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras, turintis BC kategorijos vairuotojo paþymëjimà, ieðko darbo.
Tel. 8 654 45 100.

+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, 30-42
vietø ir mikroautobusas, 8 vietø.
Tauragë, tel. 8 699 80 431.
+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas, medienos ir malkø ruoðimas.
Gali kapoti malkas. Turi savo
árangà. Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna
medienà. Tauragë, tel. 8 650 10
466.
+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.
+Vidaus apdailos darbai: gipso montavimas, glaistymas,
daþymas, plyteliø dëjimas, langø
durø ástatymas, grindø dëjimas,
dailylenèiø kalimas ir kt. Tel. 8
600 15 371.
Biriø kroviniø perveþimas iki 18
tonø. Dël kainos galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.
D E N G I A M E ,
REMONTUOJAME 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.

Kasame vandens ðulinius. Valau,
gilinu, surandu vandens gyslà.
Gaminame þiedus, klientui pageidavus, pristatome. Darbai vyksta
visoje Lietuvoje. 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.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá. Yra
kranas, kauðas. Jurbarkas, tel. 8
676 87 593.
Stogø dengimas ir visi skardinimo darbai su mûsø ar uþsakovo
medþiagomis. Tel.: 8 639 19 943, 8
654 98 611.
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.
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.
Atliekame ávairius kapø apdailos
darbus - dedame trinkeles, taisome paminklus, klojame plyteles.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.
BRANGIAI MOKAME! Perkame
miðkà iðsikirtimui arba su þeme.
Atsiskaitome ið karto. Tel. 8 646
44 279.
Perka miðkà. Atlieka visus miðko
ruoðos darbus. Ðilalë, tel. 8 688
17 142.
Suteikiame kapø apdailos paslaugas. Trinkeliø klojimas. Kapø
uþdengimas. Paminklø taisymas.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.
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Horoskopai
p
Pirmadienį
venkite spontaniškumo, stenkitės išanalizuoti
esamą situaciją, apmąstyti
savo žingsnius ir sprendimus.
Antradienį negailėkite aplinkiniams gerų žodžių, įžvelkite gėrį aplink ir savyje. Į
savaitės pabaigą nešvaistykite
laiko veltui. Susikaupti nebus
lengva, tačiau laukia daug
svarbių užduočių. Savaitgalis
- puikus metas bendravimui
- kviesitės svečių, keliaukite.
Gali būti, kad
pirmadienį ne ta
koja išlipsite iš
lovos. Pasitelkite
visas įmanomas priemones meditaciją, fizinius pratimus
ar pan., - laukia įtempta diena.
Savaitės vidury jausite aplinkinių spaudimą - būsite verčiami prisiimti įsipareigojimų,
užsiimti nemėgiama veikla.
Penktadienį nepasidrovėkite
pasinaudoti turimais ryšiais.

ateinanèiai savaitei (07-27 - 08-02)

Šeštadienį pasidžiaukite buvimu su mylimu žmogumi.
Savaitės pradžioje nepamirškite,
kad veiksmai kartais iškalbingesni
už žodžius. Nesistenkite primesti savo nuomonės, mėginkite palenkti į savo pusę
pagalbininkų, pademonstruodami, ką nuveikėte. Ketvirtadienį sunkokai seksis suderinti romantiškas nuotaikas su
gausybe praktiškų, kasdienių
reikalų. Savaitgalį gali pasitaikyti galimybė iš esmės pakeisti
gyvenimą.
Savaitei prasidėjus norėsis ramybės, o likimas
siūlys vieną progą
po kitos. Jei norėsite, nesunkiai
praplėsite pažinčių, naudingų
ryšių ratą. Savaitės vidury
jausitės išvargę, tad sunkokai
seksis tramdyti neigiamas
emocijas. Gali suprastėti san-

tykiai su gyvenimo draugu - atrodys, kad jūsų nenori suprasti,
palaikyti. Savaitgalį ilsėkitės,
atgaukite jėgas.
Pirmadienį jūsų
pagalbos gali paprašyti žmogus,
su kuriuo jūsų santykiai iki šiol nebuvo patys
geriausi. Puiki proga juos
pataisyti, tad paminkite išdidumą. Įpusėjus savaitei atidžiai
išklausykite jums sakomas
pastabas, kritiką - galbūt užmigote ant laurų ir iš tiesų metas
patobulėti. Savaitgalį puikiai
pavyks suorganizuoti visai
šeimai turiningą poilsį.
Šią savaitę nebijokite paeksperimentuoti - ar
kalba eitų apie
asmeninius santykius, ar apie
profesinę veiklą. Netramdykite
originalių minčių, jūsų sumanymai bus sutikti palankiai.
Trečiadienį sulauksite nepelny-
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atsigausite, pasisemsite naujų
minčių.

tos kritikos. Jus puolantis žmogus greičiausiai turi asmeninių
priežasčių. Savaitės pabaigoje
gali pasitaikyti proga išvykti į
trumpą kelionę.

Į svaitės pabaigą turėtų sugrįžti
pasitikėjimas savo jėgomis,
pasijusite mylimi ir vertinami
- artimi žmonės pasistengs, kad
tą suprastumėte.

Šią savaitę ryžtingai imkitės įgyvendinti sumanymų, pakankamai
laiko skyrėte apmąstymams,
metas imtis veiksmų. Žvaigždės šią savaitę jums ypač palankios - skirkite susitikimus,
iš sandorių, finansinių operacijų tikėkitės maksimalios
naudos. Į savaitės pabaigą
kratykitės beapninkančių jus
abejonių - nedvejokite, einate
teisingu keliu. Savaitgalis žada
būti ramus, taikus ir įdomus.

Pirmoje savaitės pusėje seksis
įtikinamai kalbėti
ir daryti įtaką kitiems. Nesivaržykite priimti
pagalbą savaitės viduryje - ji
nesuvaržys nei jūsų savarankiškumo, nei nepriklausomybės. Nesistenkite būti visų
galų meistras - įsiklausykite
į profesionalų patarimus. Savaitgalį galite tikėtis įdomios
kelionės ar smagaus nuotykio.

Ši savaitė palanki imtis naujų, lig
šiol dar neišmėgintų darbų. Pasiruoškite operatyviai reaguoti į
greitai besikeičiančią situaciją,
priimti naujas žaidimo taisykles. Gali tekti skubiai kažkur
išvykti. Draugai padės, ypač
antroje savaitės pusėje. Daug
kas priklausys nuo jūsų paties
iniciatyvumo, ypač trečiadienį
ir ketvirtadienį. Penktadienis
- tinkama diena tvarkyti svarbius dokumentus, pasirašinėti
sutartis ir panašiai.

Savaitės pradžioje norėsis įlįsti tarsi sraigei į savo
kiautą ir nuo visų
užsidaryti - vargins nesibaigiantys rūpesčiai, dėmesio
reikalaujantys draugai Pamėginkite patys paprašyti pagalbos - jums veikiausiai nebus
atsakyta, be to, paaiškės, kas
tikrieji jūsų draugai. Savaitgalį
skirkite intelektualiam poilsiui,

Savaitės pradžioje galite susidurti
su nenumatytais
sunkumais, kuriuos per kelias dienas turėtumėte įveikti, jei, žinoma,
nenuleisite rankų. Greičiausiai
sulauksite paramos. Į savaitės
pabaigą tvirtai atsistosite ant
kojų, jūsų planams neturėtų
kilti kliūčių. Savaitgalį laukia
įdomi išvyka.

Daugumą Skorpionų šią savaitę
kankins įvairiausios abejonės dėl asmeninių santykių, dėl
pasirinkto profesinio kelio.
Antradienį ne dėl jūsų kaltės
strigs darbai, įvairiausi nesklandumai neleis laiku ir kokybiškai atlikti savų užduočių.

JUOKAI

28. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Karlailis. Dueras. Rasa. Ribotas. Ubas. Nes. Arabeskas. Para. Dar. Tranai. Imagas.
Nemat. Asta. Ilas. Mini. Alsa. Tara. Skalsa. Ralis. Msl. Stasė. “Iki”. Ar. Meka. Atikas. Sisonas.
Kasikas. Maja. Ana. Sau. Sasi. Esamasis.
Horizontaliai: Urbanistika. EI. Renka. Au. Arba. Miasas. Aorta. Lėtis. Startas. Ika. Aba.
Laikas. Arsenas. Kasi. Sasaris. Laukit. Me. Ba. Atlasas. Ivasi. Airija. Mirs. Sam. Ir. Pala. Mo.
Sanaga. Menas. Seras. Skani. Asas. Alasas.
Pažymėtuose langeliuose: Jaunas mėnulis.
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.

32. 55 m. moteris norëtø
sutikti padorø vyriðká.
Jurbarko r.
33. 69 m. naðlë norëtø
prieð gyvenimo saulëlydá
sutikti materialiai apsirûpinusá nesavanaudá tauragiðká. Noriu mylëti ir bûti
mylima. Iðlaikyti neþadu.
Tauragë.
34. Vyriðkis nori susipaþinti
su pensinio amþiaus moterimi. Pirmadieniais ir
antradieniais neskambinti.

Įsimylėjo kaubojus ir niekaip
negali pasakyti patinkančiai merginai, kad jis ją myli. Kaubojus
sugalvojo genialų plana: jeigu
aš nusidažysiu savo arklį žaliai,
prijosiu prie panelės, ji paklaus:
- Ei, kaubojau, kodėl tavo arklys
žalias? O aš atsakysiu:
- Aš tave myliu.
Kaip tarė taip ir padarė – nusidažė arklį žaliai, prijoja prie savo
išrinktosios, o ji jam ir sako:
- Kaubojau, aš tave myliu.
Kaubojus pasimetęs:
- Mm, hmmm, e, o mano arklys
žalias.
*****
Į statybas ruošiasi atvažiuoti komisija. Darbų vadovas instruktuoja
darbininkus:
- Kas beįvyktų, darykit vaizdą
tarsi taip ir turėjo būti.
Atvažiavo komisija, vaikšto,
apžiūrinėja. Staiga nugriuvo viena
siena. Šalia stovėjęs statybininkas,
linksmai pasižiūri į laikrodį:
- 13.42, tiksliai pagal grafiką!
*****
Nuvažiuoja žmogelis į mašinų
turgų, apsižiūri ir sako:
Paimsiu šitą.
Pardavėjas sako:
- Gerai. Bet žinokite, kad nusipirkote ne bet kokią mašiną, o
stebuklnigą. Kai pasakote „Ačiū
Dievui“ - ji važiuoja, kai pasakote
„Stop“ - ji sustoja.
Važiuoja žmogelis, užsisvajoja ir
nepamato skardžio.
Paskutinėmis sekundėmis apsidairo ir pamato skardį.

Tada sako:
Stop!!! Stop!!!
Sustoja ir sako:
Ačiū Dievui.
*****
Yra toks kalnas Pietų Amerikoje - jeigu žmogus meluoja, ant jo
stovėdamas, tai kalnas jį praryja.
Stovi ant to kalno juodaplaukė,
brunetė ir blondinė. Juodaplaukė
sako:
- Aš manau, esu pati darbščiausia.
Kalnas, bac, ją ir prarijo. Brunetė sako:
- Aš galvoju, esu pati populiariausia - ir ją kalnas prarijo.
Blondinė sako:
- Aš galvoju... - bac, kalnas ją
ir prarijo.
*****
Pagavo naujas rusas auksinę žuvelę. Ji ir sako jam: - Paleisk mane,
išpildysiu vieną bet kokį tavo norą.
- Žuvele, štai turiu aš Maskvoje
butą, o Kanaruose namą. Nutiesk
man autostradą, kad aš galėčiau
greitai iš buto į namus Kanaruose
nukakti.
- Ne, tai per daug sudėtinga. Tu
tik pagalvok, kiek statybinių medžiagų, asfalto reikės. Geriau jau
tu kokį kitą norą sugalvok.
- Na, gerai. Štai turėjau aš keturias žmonas. Jos visą laiką buvo
kuo nors nepatenkintos, o kodėl
- nežinau. Išmokyk mane suprasti
moteris.
- O tau autostradą keturių ar šešių
juostų nutiesti?...
*****

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
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 24 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
knygos „Oi, eglele, tu žalioji“ pristatymas.
LIEPOS 26 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
vakaronė. Groja „Naktibaldos“.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI LIEPOS 31 D. Kretingos kultūros centre
Kretingiškių fotomenininkų fotografijų paroda
AKIMIRKSNIŲ ŽAISMĖ Vitražo salėje.
LIEPOS 24 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
LIEPOS 25 D. 19 VAL. Baublių kaimo vasaros
šventė „Jokūbėlis plius Onutė“ Baublių kaimo
parke.
LIEPOS 26 D. 20 VAL. Kretingos kultūros
centre šokių vakaras „Kam per 40“.
LIEPOS 27 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
LIEPOS 28 D. 13 VAL. Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Rankdarbių kraitelė“ Vydmantų
skyriuje.
LIEPOS 30 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
LIEPOS 31 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo
erdvė Raguviškių skyriuje.
PALANGOJE
LIEPOS 24 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 24 D. 19 VAL. Rusiškų senovinių
romansų vakaras „Aš Jus mylėjau...“ Kurhauzo
salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius
tel. 8 682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“ pardavimo
vadybininkas, elektrikas, tekintojas, statybininkas tel. 8 699
57 396, 8 685 24 835, L. Šulinskienės dantų protezų gamybos
įmonė odontologo padėjėjas tel. 8 614 47 313, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla fizikos mokytojas. Konkurso
data 2015-08-17 el. p. info@jnm.lt, UAB „Lemantė“ virėjas
tel. 8 631 11 735, Jurbarko kultūros centras bilietų kasininkas
tel. 8 687 95 790, A. Samoškos individuali įmonė tarptautinio
krovinių vežimo vairuotojas tel. 8 698 19 971, UAB „Gulbelė“
pardavėjas kasininkas tel. 8 696 06 227, UAB „Lukšių pieninė“
administratorius el. p. jurbarkas@milk.lt, UAB „Manvesta“
logistikos vadybininko asistentas, logistikos direktoriaus asistentas el. p. cv@manvesta.lt, UAB „GranAgra“ granulių gamybos pamainos operatorius tel. 8 656 81 660, UAB „Ogiseta“
siuvėjas tel. 8 447 71 904, UAB „Jurmedija“ plytelių klojėjas
tel. 8 650 62 800, UAB „KęSęK“ suvirintojas tel. 8 614 53 971.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Akvatermos projektai“ vėdintojas – santechnikas, suvirintojas tel. 370 462 11 475, 370 640 44 820 ,,
UAB „PROFILEKSAS“ nekvalifikuotas statybos darbininkas
tel. 370 656 76 459, Ūkininko ūkis melžėjas tel. 370 698 20
094, UAB „NORFOS MAŽMENA“ pardavėjas kasininkas
tel. 370 655 34 402, Įmonės pavadinimas neskelbiamas tolimųjų reisų vairuotojas tel. 370 626 17 127, UAB „Apšvieta“
fasado šiltintojas, trinkelių klojėjas tel. 370 615 13 612, UAB
„ŠILALĖS MEDIENA“ elektros ir automatikos inžinierius tel.
370 687 19 444, UAB „Eurotela“apklausų atlikėjas (neįgaliam
asmeniui) tel. 370 684 37 364, UAB „NORVILA“ plataus
profilio statybininkas, tel. 370 606 80 999, UAB „DANRIMA“
siuvėjas tel. 370 699 95 593, UAB „ELVARADAS“ elektrikasdarbininkas tel. 370 687 25 756, Ūkininko ūkis Darbininkas
tel. 370 682 36 094, UAB „Pitlius“ duonos ir pyrago gaminių
formuotojas tel. 370 449 74 453, UAB „Izoton“ baldų surinkėjas, skardininkas-izoliuotojas, apdailininkas tel. 370 630 07 195,
370 656 01 469, A. JANKEVIČIAUS INDIVIDUALI ĮMONĖ
tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojas tel. 370 463 51 175,
370 698 44 915, UAB UTENOS MĖSA vairuotojas - ekspeditorius el. p. atranka@biovela.lt, UAB „UOSIS“ pagalbinis
darbininkas tel. 370 698 38 467, UAB „HEADEX“ Krovikas
tel. 370 618 28 482, UAB „Senasis malūnas“ buhalteris tel.
370 650 40 065, UAB „Autoniukas“ vairuotojas ekspeditorius
tel. 370 655 97 493, IRENOS ALIJOŠIENĖS PREKYBINĖ
KOMERCINĖ FIRMA „AGAVA“ pardavėjas - konsultantas
„Senukuose“ tel. 370 687 81 636, eksporto vadybininkas
tel. 37068677606, ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAI slaugytojas-dietistas
tel. 370 449 58 359.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinei
mokyklai fizikos mokytojas tel. 8 636 37 744, UAB „Palink“
(parduotuvei „Iki“, esančiai Šilalės g.) pardavėjas – kasininkas
tel. 370 688 70 321, UAB „Apastata“ metalo konstrukcijų
dažytojas tel. 370 699 01 490, UAB „Baltijos trasa“ (Kavinei
„Deizė“) virėjas, barmenas tel. 370 686 95 768, UAB „Dangija“
siuvėjas – lygintojas tel. 370 685 54 774, UAB „Čia Market“
pardavėjas – kasininkas parduotuvėje Žukuose., Vilkyškių sen.
el. p. personalas@ciamarket.lt, AB „Vilkyškių pieninė“ pirkimų
skyriaus padėjėjas, įrenginių valdymo inžinierius automatikas, šaltkalvis el. p. cv@vilkyskiu.lt, AB „Modest“ statybos
inžinierius el. p. cv@vilkyskiu.lt, UAB „Alantas“ reikalingas
baldų pakuotojas tel. 370 685 53 533, UAB „Milda“ degalinei
Skaudvilėje operatorius - pardavėjas tel. 370 616 77 123,
Šarūnui Giniočiui vykdančiam individualią veiklą medkirčiai
tel. 370 657 70 869, UAB „Sankcija“ apsaugos darbuotojas el.
p. info@sankcija.lt, UAB „Baltijos trasa“ automobilių serviso
vadybininkas tel. 370 650 42 942, UAB „GBY“ transporto
logistikos vadybininkas tel. 370 446 62463 el. p. d.baksiene@
gmail.com, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai matematikos mokytojas tel. 370 441 57 663, IĮ „Suktukas“ buhalteris,
autovežio vairuotojas, autošaltkalvis tel. 370 699 80 431, 370
699 61 033, UAB „Eurointegracijos projektai“ viešosios nuomonės tyrėjai. (Gali pretenduoti ir studentai bei moksleiviai).
Darbo vieta Panemunės pasienio punkte el. p. d.mikoliuniene@
eip.lt, UAB „Žilta“ barmenas – virėjas tel. 370 657 96 548, AB
„Kėdainių grūdai“ laborantas, svėrėjas, elevetoriaus darbininkai
tel. 370 611 30 760, R. Stružeckienės įmonei siuvėjas, lygintojas
tel. 370 612 63 705, UAB „Ginveta“ autošaltkalvis tel. 370 699
53 699, UAB „Lieprasta“ mūrininkas, gaterininkas tel. 370 663
61 733, UAB „Top sport“ lažybų tarpininkas el. p. eglejack@
topsport.lt, UAB „Valdymo apskaita“ įmonės vadovas el. p.
info@valdymoapskaita.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. 370 698 38 246,

LIEPOS 24 D. RUGPJŪČIO 15 D. Muzikos
festivalis „Ave Maria“ Gintaro muziejus Vytauto
g. 17, Palanga.
LIEPOS 24 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 25 D. 19 VAL. Sasha Song (Dimos
Šavrovo) koncertas Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 25 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 25 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 26 D. 19 VAL. Ilja Aksionovo koncertas
Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 28 D. 19 VAL. Ciklas „Teisingi muzikos vakarai“ Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių
al. 1, Palanga.
LIEPOS 30 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
LIEPOS 30 D. „Birutės parko istorijos atspindžiai“ Palangos Birutės parkas, Vytauto g. 15,
Palanga.
LIEPOS 31 D. Pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko
rotonda.
JURBARKE IR RAJONE
LIEPOS 25 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
UAB „Sigma trans“ autošaltkalvis sunkvežimių remontui
tel. 370 685 66 726, UAB „ Molupis ir ko“ kepėjas, įrengimų
priežiūros mechanikas adresas: Paberžių g. 8, Tauragė, UAB
„Aladora“ tarptautinių krovinių vežimo vairuotojai tel. 370
698 29 460, UAB „Senasis Rambynas“ padavėjai – barmenai,
virėjas, Vairuotojas tel. 370 656 49 020, Lietuvos ir Vokietijos
UAB „Televizijos komunikacijos“ televizijos laidų reporteris
el. p. administrator@tvk.lt, UAB „Valdasservis“ pardavėjas
(prekyba autodetalėmis) tel. 370 685 29 109, UAB „Makveža“
pardavėjas konsultantas el. p. info26@mokivezi.lt. „Virtualios
sistemos“ IT inžinerius kompiuterių remontui el. p. inga@vs.lt.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi staliai dailidės; siuvėjai; komandos
lyderis. Jungtinėje Karalystėje reikalingi automobilių kėbulų
remontininkai; viešbučio tvarkytojai; CE kategorijos vairuotojai
(turintys 95 kodą). Vokietijoje reikalingi 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 reikalingi fitneso/šokių treneriai;
sporto treneriai; mini club vedėjai. Estijoje reikalingi klientų
aptarnavimo specialistai. Danijoje reikalingi žirnių skynėjai.
Airijoje reikalingi virėjai. Švedijoje reikalingi betonuotojai;
statybininkai; dailidės.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, kombainininkas, traktorininkas,
žemės ūkio mašinų mechanikas, automobilio vairuotojas,
virėjas, transportuotojas, ričių užmovėjas, apskaitininkas,
finansininkas, etikečių klijavimo įrangos operatorius, svėrėjas,
medinių baldų surinkėjas, miškų ūkio darbininkas, tinkuotojas
apdailininkas, ekskavatoriaus mašinistas, pagalbinis darbininkas,
remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, remonto meistras,
rinkotyros specialistas (vadybininkas), rinkodaros specialistas
(vadybininkas), tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių plovėjas, automobilių
šaltkalvis,buhalteris, dietistas, elektros inžinierius, fasuotojas
m9aisto pramonė), fizikos dėstytojas, geografijos mokytojas,
informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius,
kepėjas, krovikas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, mechanikas, medienos apdirbimo staklių operatorius, metalų apdirbimo
technologas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
operatorius pakuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, personalo specialistas (vadybininkas), plataus profilio statybininkas, projektuotojas konstruktorius,
rinkodaros specialistas (vadybininkas0, 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: Šakių “Berželio” mokykla auklėtojas tel. 8 345
60 183, 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, Šakių
rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija muzikos mokytojas tel. 8
345 44 285, 8 614 21 684, UAB “SAMSONAS” mėsos rūkyklos
darbininkas tel. 8 345 47 800, UAB “Eurotela” rinkodaros specialistas (vadybininkas) tel. 8 684 37 364, ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ
LOPŠELIS-DARŽELIS “KLEVELIS” specialusis pedagogas
tel. 8 345 60 185, UAB IDAVANG traktorininkas tel. 8 686 45
844, UAB Transwina vairuotojas ekspeditorius tel. 8 686 80 556.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius sekretorius,
apdailininkas, aplinkos tvarkytojas, apsaugos darbuotojas,
automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, autotransporto priemonių remonto šaltkalvis,
baldų dizaineris, barmenas, barmenas padavėjas, baseino
prižiūrėtojas, bendrosios praktikos slaugytojas, buhalteris,
buhalteris apskaitininkas, chemijos laborantas, darbininkas
aukštybininkas, darbų saugos organizatorius, darbų saugos
padalinio vadovas, darbų skirstytojas, darbų vadovas, degalų ir
kuro technologas, dezinfekuotojas, dizaino mokytojas, draudimo
agentas [vadybininkas], draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo
vairuotojas, elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos
ir telekomunikacijų inžinierius, elektroninės įrangos taisymo
meistras, elektros energetikos inžinierius, elektrotechnikas,
finansų analitikas, floristas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos meistras, gamybos vadovas, gydytojas neurologas,
gydytojo odontologo padėjėjas, grindinio klojėjas, indų plovėjas

LIEPOS 26 D. 13 VAL. Oninės Girdžiuose.
LIEPOS 31 D. 20 VAL. Lietuvos žygeivių
festivalis.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 24 D. 20 VAL. Šakių J.Lingio parke
Projektas „Mama negrįšiu namo aš parke 2“.
LIEPOS 31 D. 20 VAL. Šakių J.Lingio parke
Projektas „Mama negrįšiu namo aš parke 2“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LIEPOS 25 ir 26 D. Batakių miestelyje – kraštiečių šventė „Ona ir vėl kviečia grįžti į tėviškę“
ŠILALĖJE IR RAJONE
LIEPOS 24 D. 17.30 VAL. Šilalės kultūros
centre kino filmas „Troliai Mumiai Rivjeroje“.
LIEPOS 24 D. 19 VAL. Šilalės kultūros centre
kino filmas „Drakono lizdas“.
LIEPOS 24 D. 20.30 VAL. Šilalės kultūros
centre kino filmas „1944“.
LIEPOS 25 D. 18 VAL. IX Medvėgalio menų
festivalis. Šilalės r. Kaltinėnų sen., Medvėgalio
piliakalnis.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
LIEPOS 19-26 D. Didžiojoje Bazilikoje grigališkojo choro savaitė.
LIEPOS 28 D. 19 VAL. Poezijos parke „Atviras
mikrofonas“.
LIEPOS 30 D. 19 VAL. J.Basanavičiaus a.
pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvo
„Sidabra“ ir liaudiškos muzikos kapelos „Giriniai
obuoliukai“ koncertas.
(rankomis), interjero dizaineris, internetinių paslaugų kūrėjas,
izoliuotojas, įrangos meistras, kasininkas, kepėjas, kiemsargis,
kineziterapeuto padėjėjas, kirpėjas, komercijos direktorius,
kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, konditeris, konstrukcijų
inžinierius, krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas, laivo korpuso remontininkas, laivo mechanikas, laivo
metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, lažybų tarpininkas kasininkas, logistikos specialistas [vadybininkas],
logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, maisto gamybos vedėjas,
manikiūrininkas, matematikos mokytojas, mažmeninės prekybos
įmonės pardavėjas, mažmeninės prekybos padalinio vadovas,
mechanikas, medienos apdirbimo mašinų operatorius, medinių
gaminių surinkėjas, mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas,
metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių konstrukcijų
surinkimo šaltkalvis, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo
šlifuotojas, mikroautobuso vairuotojas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pagalbinių patalpų
valytojas, pakavimo įrangos operatorius, pakuotojas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavėjas kontrolierius, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo skatinimo metodų specialistas,
pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę)
konsultantas, paslaugų kokybės kontrolierius, pastatų apšiltintojas,
pastatų dažytojas, pastatų konstrukcijų inžinierius, pastatų statybos
inžinierius, pastolininkas, pastolių statytojas, personalo padalinio
vadovas, personalo specialistas [vadybininkas], picų ruošėjas,
plastikinių gaminių surinkėjas, plataus profilio staklininkas, plataus profilio statybininkas, plytelių klijuotojas, plytų mūrininkas,
pramonės gaminių dažytojas, prekybos salės darbuotojas, produkto
vadybininkas, projekto administratorius, projekto vadovas, projektuotojas konstruktorius, raštinės [kanceliarijos, sekretoriato]
vadovas, raštinės administratorius, restorano virėjas, riedmenų
remonto šaltkalvis, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
sandėlininkas, santechnikas, savivarčio vairuotojas, siuvėjas,
skardininkas, slaugytojo padėjėjas, stalius, stalius montuotojas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius, statybos inžinierius,
statybos projekto vadovas, stogdengys, suvirinimo technologas,
suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, šaltkalvis
santechnikas, šaltkalvis suvirintojas, šeimininkė, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų
technikas, teisininkas, tiekimo sandėlio krovikas, transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas, turto vertintojas, užsakymų
priėmėjas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis), valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius,
vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas, vertėjas,
viešojo administravimo specialistas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, virėjas-rūkytojas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: auklėtojas, automobilių mechanikas, automobilių
šaltkalvis, baldžius, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, kelio
darbininkas, konstruktorius, laivo vamzdynininkas, laivų korpusų
dažytojas, laivų statybos technikas, mechanizatorius, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, muziejininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas, pagalbinis
darbininkas, projekto vadovas, psichologas, reklamos tarnautojas,
rusų kalbos mokytojas, sandėlininkas, savivarčio vairuotojas, statybos inžinierius, statybos projekto vadovas, suvirintojas, šaltkalvis
suvirintojas, šeimos gydytojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, autobuso vairuotojas, chemijos mokytojas, dailės mokytojas, geodezininkas,
geografijos mokytojas, grindinio klojėjas, informacinių technologijų mokytojas, kepėjas, kitų gamtos mokslų, matematikos ir
kompiuterijos dalykų mokytojas, lygintojas (rankomis), logopedas,
mikroautobuso vairuotojas, muzikos mokytojas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pakuotojas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio
vadovas, personalo padalinio vadovas, personalo specialistas
[vadybininkas], projekto vadovas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], santechnikas, stalius montuotojas, šaltkalvis, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, valdymo padalinio vadovas, verslo paslaugų vadybininkas, viešosios nuomonės
apklausos statistikas, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018.
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, baldžius, kasininkas, kompiuterijos inžinierius, lopšelio-darželio auklėtojas, mechanikos
inžinierius, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, 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: apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius, elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros,
elektromonteris, grindinio klojėjas, kambarinė, psichologas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], 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.

PR

„Pildyk“ – pigiausia Lietuvoje, teigia
vartotojai

„Pildyk“ draugams – smagios žinios: dauguma šalies gyventojų sutaria, kad „Pildyk“ ryšio
paslaugos yra pigiausios. Taip teigia beveik du trečdaliai šalies mobiliojo ryšio vartotojų.
Tokius rezultatus atskleidė gegužės–birželio mėn. atlikta didžiausios Lietuvoje rinkos ir
žiniasklaidos tyrimų kompanijos TNS apklausa. Tyrimo metu buvo apklausti 413 žmonių.
Gera kaina – vertybė
„Geros paslaugos už prieinamą kainą – viena iš svarbiausių „Pildyk“ vertybių. Džiaugiamės,
kad dauguma vartotojų vertina mūsų siūlomą kainą ir taip sutaupo pinigų. Dar smagiau, kad
„Pildyk“ draugų – jau beveik milijonas! Taigi, pigiau galima bendrauti su kas trečiu žmogumi
Lietuvoje“, – pasakojo Dominyka Jonušienė, prekės ženklo „Pildyk“ vadovė.
Vartotojų nuomone, „Pildyk“ – ne tik pigiausia Lietuvoje. Mėlynoji „Pildyk“ kortelė pelnė
ir perkamiausios šalyje titulą. Tai parodė šių metų balandį atliktas kompanijos „Nielsen“
rinkos tyrimas.
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, „Pildyk“ Lietuvoje naudojasi 963 342 klientai.
Vasaros naktimis „Pildyk“ nevaržo bendravimo
Kad draugystės būtų dar daugiau, visą vasarą „Pildyk“ tinkle naktimis bendrauti galima
neribojant savęs. Kiekvieną naktį nuo 23 iki 6 val. ryto nauji ir esami „Pildyk“ vartotojai savo
tinkle gali skambinti, rašyti SMS ir naršyti mobiliajame internete nemokamai. Tam užtenka
kartą per mėnesį papildyti sąskaitą bet kokia suma.
„Pildyk“ vasaros naktys tęsiasi iki pat rugpjūčio 31 dienos.
Ieškok specialaus pasiūlymo savo mieste
„Pildyk“ vasaros pasiūlymai naktimis neapsiriboja. Dabar „Pildyk“ dovanoja net 120
min. pokalbių į pagrindinius Lietuvos tinklus visai savaitei. Tam tereikia kiekvieną mėnesį
papildyti sąskaitą 5 eurais.
Akcija galioja prekybos tinkluose „Gulbelė“, „Kubas“, „Tau“, „Grūstė“, „Express Market“,
„Šilutės prekyba“, „Utenos prekyba“, „Agurkėlis“, o taip pat – kioskuose „Kauno spauda“,
papildžius sąskaitą kasoje. Pasinaudoti šia akcija galima iki rugsėjo 15 dienos.
Daugiau apie „Pildyk“ akcijas ir pasiūlymas galite sužinoti artimiausiame „Tele2“ salone
arba www.pildyk.lt

