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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų
būsto kreditų teikimo
Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Vyriausybės 2015 m. balandžio
1 d. nutarimu Nr. 325 patvirtintu Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto
kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų
daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
birželio 18 d. įsakymu Nr. A1-357 patvirtinti Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikiamo 2015 metais limitai kredito įstaigoms. 2015
metai Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus gali teikti šios
kredito įstaigos: „Swedbank“, AB Akademinė kredito unija, Kaišiadorių
kredito unija, Raseinių kredito unija, Šiaulių kredito unija, AB SEB bankas.
Asmenys (kai kreipiasi šeima – vienas iš pilnamečių šeimos narių), pageidaujantys gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, kreipiasi
į rajono savivaldybės administracijos direktorių, pateikdami Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195
„Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos formos prašymą dėl teisės į paramą
būstui įsigyti patvirtinimo.

Kompensuojamųjų vaistų sąraše –
nauji, inovatyvūs vaistai
Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė pasirašė įsakymą,
kuriuo papildytas Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti kainynas.
Į jį įtraukti 28 vaistiniai preparatai. Tarp jų – 5 nauji, inovatyvūs vaistai,
iki šiol nebuvę kompensuojamųjų vaistų sąraše. Jie skirti onkologinėms,
onkohematologinėms, kraujotakos ir infekcinėms ligoms gydyti.
Pirmą kartą į kainyną itrauktas vaistas Raltegravirum, infekciniams
susirgimams gydyti kompensuojamas 100 procentų. Inovatyvūs vaistai
Lipegfilgrastimum, Aksitinibum, Azacitidinum reikalingi onkologiniams
ir onkohematologiniams ligoniams taip pat kompensuojami 100 procentų.
Kraujotakos sistemos susirgimams gydyti į sąrašą pirmą kartą trauktas
preparatas Treprostinil kompensuojamas 80 procentų.
Didesnė pasirinkimo galimybė diabetu sergantiems žmonėms atsirado
Insulinum 100 IU insulino analogai ilgo veikimo grupėje įrašius naują preparatą Tresiba. Parkinsono ligai gydyti skirtų vaistinių preparatų Levodopa
comb. gupėje įrašyti 6 nauji generiniai vaistai.
Demencijai gydyti skirtų vaistinių preparatų Memantinum grupėje trims
vaistams sumažinta gamintojo deklaruota kaina, sumažėjo pacientų priemokos.

Pieno supirkimo tvarkos naujovės –
nuo rugpjūčio 1 d.
Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės įsakymu
pakeistos Pieno supirkimo taisyklės. Taisyklėse nustatyta,
kad, kaip ir anksčiau, pienas
parduodamas ir superkamas tik
sudarius rašytinę pieno pirkimo–pardavimo sutartį, kuri turi
atitikti Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento, Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją
įstatymo reikalavimus. Nauja tai, kad Seimui priėmus Ūkio subjektų,
perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, sudarant pieno pirkimo-pardavimo
sutartis privaloma vadovautis ir jame įtvirtintomis nuostatomis.
Iki šiol būdavo atvejų, kad sutartyje būdavo nurodoma, kad „kaina
sutartinė“. Dabar sutartyje privalo būti nurodyta bazinių rodiklių pieno
kaina. Gamintojams gali būti mokamos priemokos ar priedai, kurie taip
pat turi būti aptarti sutartyje. Už supirktą pieną, kaip ir iki šiol, atsiskaityti
privaloma pagal galiojančiuose teisės aktuose ir pieno pirkimo–pardavimo
sutartyje nustatytą tvarką.

Žvejams mėgėjams – palankesnės
sąlygos
Patvirtinta nauja Mėgėjų ir
limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių redakcija.
Žemės ūkio ministerija pakeitė
kai kurias Mėgėjų ir limituotos
žvejybos jūrų vandenyse taisyklių nuostatas ir palengvino
žvejybos sąlygas.
Panaikintas iki šiol galiojęs
apribojimas sugauti 15 vnt. menkių – dabar paliktas tik reikalavimas vienos žvejybos metu sugauti ne daugiau kaip vieną lašišą arba vieną šlakį,
vieną syką, penkis otus, penkis sterkus, kitų nenurodytų leidžiamų gaudyti
žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 15 kg, neskaitant paskutinės
sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra
didesnis nei nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos yra nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Kaip ir iki šiol,
neribojami juodažiočių grundalų sugavimo kiekiai.
Šaltinis Delfi.lt

DUOTAS STARTAS DUJOTIEKIO ATVEDIMUI Į
TAURAGĘ
Birželio pabaigoje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
patvirtino Tauragės dujofikavimo investicijų projektą ir leido statyti skirstomąjį dujotiekį į Tauragę. Netrukus bus skelbiamas viešasis konkursas,
išrinktas rangovas ir pradedami dujotiekio projektavimo darbai. Tikimasi, kad dujotiekis bus pradėtas statyti 2016 m. pavasarį.
Tauragė bus 42-oji dujofikuota savivaldybė Lietuvoje. Pirmasis dujų
vartotojas Tauragėje, su kuriuo „Lietuvos dujos“ pasirašė prijungimo
prie dujų skirstymo sistemos sutartį, – viena stambiausių Lietuvos pieno
perdirbimo įmonių „Vilkyškių pieninė“. Dujas pieninei planuojama pradėti
tiekti 2016 m. ketvirtą ketvirtį.

VIEŠO KONKURSO BŪDU IŠRINKTAS NAUJASIS
UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI DIREKTORIUS
Antradienį posėdžiavusi UAB Tauragės šilumos tinklai valdyba išrinko naują bendrovės direktorių. Juo tapo
Mindaugas Nevardauskas. Pirmą kartą įmonės istorijoje vadovas buvo atrenkamas viešojo konkurso būdu, kuriame
dalyvavo net 15 pretendentų. Vykusių susitikimų metu su bendrovės valdyba kandidatai dalyvavo įmonės veiklos
tobulinimo diskusijose ir atliko praktines užduotis.
Naujasis vadovas turi atsiskaityti su esamu darbu ir darbą UAB Tauragės šilumos tinkluose pradės ne anksčiau
nei nuo rugpjūčio 17 d.

JURBARKAS

NAUJĄ ALBUMĄ IR KONCERTĄ A. MAMONTOVAS
PRISTATYS JURBARKE
Andrius Mamontovas šią vasarą pranešė dvi geras žinias savo gerbėjams: atlikėjas
po ketverių metų pertraukos įrašinėja naują solinį albumą, maža to, rengiasi į visą
vasarą vyksiantį koncertų turą, kuris pavadintas taip pat, kaip ir albumas – „Degančios akys“.
Didžiausia intriga ta, kad šįsyk A. Mamontovas, kuris iš turo afišos į gerbėjus „žvelgia“ stipriai užmerktomis akimis, pasirinko netradicinę schemą, ir naujo albumo dainas pirmiausia ruošiasi atlikti būtent koncertuose, o albumą išleisti tik turui įpusėjus.
Pirmiausiai bus atliekamos naujausios dainos, o antroje dalyje skambės visiems gerai
žinomi kūriniai tiek iš A. Mamontovo solinės karjeros, tiek iš grupės „Foje“ laikų.
Be to, kiekviename pasirodyme bus ir apšildantis atlikėjas: daugumoje koncertų ši
misija patikėta kylančiai Lietuvos hip-hopo žvaigždei „Jama & W“.
Naują albumą A. Mamontovas pristatys rugpjūčio 2 d. 18 val. Jurbarke, Dainų
slėnyje.

ŠILALĖS R.

Š I L A L Ė S PA R E I G Ū N A I T Ę S I A K O VA S U
„NAMINUKĖS“ GAMINTOJAIS
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio pareigūnai dar visai neseniai išaiškinę naminukės bravorą
ir toliau sėkmingai kovoja su nelegaliai veikiančiais degtindariais.
Pirmadienį, liepos 20-ąją, pareigūnai, turėdami informacijos apie gaminamą „naminukę“, patikrino 35 metų vyriškio sodybą, esančią Šilalės r., Rubaičių k. Įtarimai
pasitvirtino - degtinė buvo gaminama tiesiog gyvenamojo namo kieme, visiškai nesistengiant nuslėpti vykdomą nusikalstamą veiką. Vyriškis, pastebėjęs, kad į jo kiemą
atvyko pareigūnai, tuoj pat puolė spardyti ir vartyti ten buvusį sukurtą bravorą, tačiau
šie veiksmai nepadėjo jam išvengti baudžiamosios atsakomybės.

ŠILUTĖS R.

VIEŠOJO KONKURSO BŪDU PENKERIEMS
METAMS MAŽIESIEMS LAIVAMS LAIKYTI
IŠNUOMOJAMOS KRANTINĖS
1. 44,86 m ilgio krantinė, esanti Minijos kaime, Kintų sen., Šilutės r.
sav. (unikalus Nr. 4400-2779-0352, pažymėjimas plane 2k1). Pradinis
nuompinigių dydis navigacinio laikotarpio metu 190,00 Eur su PVM per
mėnesį. Konkurso komisijos posėdis vyks 2015 m. rugpjūčio 7 d. 11 val.
10 min., Šilutės rajono savivaldybės administracijos 202 kab., Dariaus ir
Girėno g. 1, Šilutėje.
2. 40,34 m. ilgio krantinė, esanti Minijos kaime, Kintų sen., Šilutės r.
sav. Pradinis nuompinigių dydis navigacinio laikotarpio metu 160,00 Eur
su PVM per mėnesį. Paraiškos priimamos iki 2015 m. rugpjūčio 7 d. 11
val. Šilutės rajono savivaldybės administracijoje.

ŠAKIŲ R.

KOMPOSTAVIMO DĖŽĖS
Nuo praėjusių metų pabaigos Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre gyventojams nemokamai dalinamos specialios dėžės, skirtos kompostuoti bioskaidžiosioms
atliekoms. Centras nupirko 14 tūkstančių kompostavimo dėžių, pagal gyventojų skaičių
jas paskirstė apskrities savivaldybėms.
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras ragina individualių namų valdų
savininkus ir sodo sklypų savininkus, dar nesuskubusius pasiimti nemokamai dalinamų
dėžių biosklaidžiosioms atliekoms, tai padaryti artimiausiu metu .
Nustatymis dienomis kompostavimo dėžės išduodamos: Šakiuose – adresu Sodų g.
15, Šakiai - trečiadieniais nuo 8 iki 17 val. Kalvarijoje – adresu Šilo g. 25, Kušliškių k.,
Kalvarijos sav., žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje (prie uždaryto Kalvarijos sąvartyno) - trečiadieniais nuo
10 iki 17 val.Kazlų Rūdoje – adresu M. Valančiaus g. 17 A, Kazlų Rūda - trečiadieniais nuo 10 iki 17 val.
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MARIJAMPOLĖ

FESTIVALYJE „MARIJAMPOLĖ MUSIC PARK“
KARALIŠKA MUZIKINĖ DOVANA IŠ LONDONO
Rugpjūčio 21 d., penktadienį, 19 val.
Poezijos parkas. KLASIKOS VAKARAS „Amžinasis Mozart`as“.
Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 16 val.
Kačių kiemelis. POEZIJOS IR MUZIKOS POPIETĖ „Moters portretas“.
Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 21 val.
Vytauto parkas. DŽIAZO NAKTIS „Smėlio džiazas“.
Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 19 val.
Poezijos parkas. KLASIKOS IR DŽIAZO VAKARAS „A Capella nuo klasikos iki džiazo“. Įėjimas į koncertus nemokamas. Esant blogam orui koncertai bus keliami į Marijampolės kultūros centrą, 22 d. 16 val.
koncertas – į Marijampolės švietimo centrą.

RASEINIAI

IŠRINKO GRAŽIAUSIAS SODYBAS
Konkurso- apžiūros „Gražinkime savo aplinką“
komisija, vadovaujama rajono mero pavaduotojos
Gitanos Rašimienės, baigė konkursui pasiūlytų objektų
lankymą ir išrinko iš jų pačius gražiausius.
Įmonių kategorijoje komisija geriausius rinko iš
septynių kandidatų. Komisija vienbalsiai sutarė šioje
kategorijoje gražiausiai tvarkomas aplinkas atskirti į
paslaugų ir valstybinių įstaigų kategorijas. Tad pagal
paslaugų kategoriją gražiausiai, geriausiai tvarkoma
įmone pripažinta Rasos Šlepienės individuali įmonė Šiluvoje ir Viduklės girininkija. Vertinimui buvo pristatyti septyni bendruomenių centrai. Komisija, atsižvelgusi
į tvarkomos aplinkos vientisumą, geriausiai įvertino
Didžiulių kaimo bendruomenės tvarkomą aplinką.
Miesto sodybų vertinimui buvo pristatyta šešios. Šįkart gražiausiai tvarkoma sodyba pripažinta Reginos ir
Edvardo Marijošių Ariogaloje. Vertinant kaimo sodybas, komisijai teko apsispręsti tarp dešimties pasiūlytų
kandidatų. Gražiausiai tvarkoma kaimo sodyba pripažinta Rasos ir Vlado Urniežių Laukštučių kaime (Paliepių
sen.) Daug gražių žodžių buvo išsakyta ilgižiškių Laimutės ir Virgilijaus Dubikų adresu.
Gražiausios miestelio sodybos titulas iš keturių pretendenčių šįkart atiteko Danguolės ir Eugenijaus Butkų
kiemui Viduklėje. Be diskusijų iš septynių pretendentų vienkiemių kategorijoje nugalėtoju buvo pripažintas
Birutės ir Gvido Michelini vienkiemis Pakalniškių kaime (Šiluvos sen.)

KAUNAS

NETEISĖTAI ASMENŲ DUOMENIS NAUDOJUSI
MOTERIS PIRKO MOBILIUOSIUS TELEFONUS
Kauno apskr. VPK Kauno m. Žaliakalnio PK Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai
kartu su Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokurorais ikiteisminio tyrimo
metu nustatė, kad pilietė (gimusi 1986 m.), dirbdama viename iš Kauno miesto lošimo
namų, o vėliau ir nekilnojamojo turto įmonėje administratore, pasinaudodama pareigomis,
neteisėtai persirašydavo asmenų tapatybės dokumentų duomenis (vardą, pavardę, asmens
kodą, dokumento numerį), o kartais ir pasidarydavo dokumento kopiją. Vėliau telemarketingo būdu (internetu arba telefonu), neteisėtai pasinaudojo surinktais asmenų duomenimis
ir apgaulės būdu sudarydavo judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis, kuriomis įsigydavo
mobiliojo ryšio telefonus. Tokiu būdu moteris padarė turtinę ir neturtinę žalą vienuolikai
nukentėjusiųjų.

KLAIPĖDA
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PASAULYJE

Rusija vetavo JT rezoliucijos
projektą dėl lėktuvo katastrofos
Rytų Ukrainoje
Rusija vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, įpareigojančios įkurti
tribunolą, kuris teistų asmenis, atsakingus už pernai Rytų Ukrainoje
įvykusią Malaizijos oro linijų lėktuvo katastrofą. Už rezoliucijos patvirtintimą balsavo 11 narių, 3 (Kinija, Venesuela, Angola) susilaikė, Rusija
vienintelė šalis, kuri rezoliucijos tekstą vetavo.
Rusijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Vitalijus Čiurkinas teigė,
kad per anksti įsteigti tarptautinį tribunolą ir tvirtino, kad rezoliucijos
projektas buvo pateiktas Malaizijos ir jos remėjų, žinant, kad Rusija
rezoliuciją vetuos.
Galingosios Vakarų šalys, taip pat Australija ir Nyderlandai, kurių piliečiai, kartu su keleiviais ir įgulos nariais iš Malaizijos, sudaro daugumą
tos katastrofos aukų, pasmerkė Rusijos žingsnį.

Apie 2 tūkst. žmonių mėgino
šturmuoti Lamanšo tunelį
Desperatiškos migrantų
pastangos pasiekti Angliją per Lamanšo tunelį
pasiekė naujas aukštumas, kai apie 2 tūkst. jų
mėgino įsiveržti į bendrovės „Eurotunnel“ terminalą Prancūzijos Kalė
uostamiestyje, antradienį
pranešė pareigūnai.
Tai buvo didžiausias
mėginimas įsibrauti per pastarąjį pusantro mėnesio“, – sakė vienas „Eurotunnel“, bendrovei stengiantis atremti migrantų pastangas prasmukti
į Britaniją, rizikuojant savo gyvybėmis. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Bernard‘as Cazeneuve‘as, atvykęs į Londoną tartis dėl migrantų
klausimo, patvirtino naujienų agentūrai AFP tuos skaičius, pridūręs:
„Buvo atlikti keli areštai, o visa tai baigėsi be trikdžių.“ „Eurotunnel“
prieigose, kur paprastai būna susirinkę šimtai migrantų, laukiančių progos
prasmukti į tunelį, antradienio vakarą padėtis jau buvo aprimusi. Kelias
pastarąsias migrantai daugybę kartų mėgino patekti į terminalo teritoriją.

NATO išreiškė tvirtą palaikymą
Turkijos kovai su „Islamo valstybe“
NATO per antradienį surengtą nepaprastąjį susitikimą išreiškė tvirtą
palaikymą Turkijos kovai su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS)
Sirijoje, bet kai kurios Aljanso narės išreiškė susirūpinimą, kad smūgiai
kurdų kovotojams gali sužlugdyti taikos derybas su sukilėliais.
Šis retas susitikimas buvo surengtas Turkijos prašymu, kai kompromisų
nepripažįstantis prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė nebegalintis tęsti derybų su kurdais, kai vykdomi išpuoliai prieš Turkijos
taikinius. Turkijos kariniai lėktuvai vėliau smogė kurdų kovotojams šalies
pietryčiuose, kai ta grupuotė apšaudė saugumo pajėgas, pranešė armija.

MIESTO GIMTADIENIO PROGA Į KLAIPĖDĄ
SUGRĮŠ KURŠIAI

Ukrainos pareigūnas: prie mūsų
sienos – 52 tūkst. Rusijos karių

Rugpjūčio 1-ąją, seniausias Lietuvos miestas Klaipėda
minės 763 metų sukaktį. Šiemet uostamiesčio gimtadienio
renginiai yra skirti kuršių genties tematikai.
„Tai bus puiki proga visiems atvykusiems į šventę susipažinti su senųjų kuršių gyvenimo būdu, amatais, karybos
menu bei kultūra,“- sako Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys.
Miesto gimtadienio šventę organizuos kuršių gyvosios
istorijos klubo „Pilsots“ nariai.
Rugpjūčio 1-ąją, 15 val. į Klaipėdos piliavietę susirinkę
miestiečiai bei svečiai išvys preciziškai rekonstruotus karių
kostiumus, kitą ginkluotę bei papuošalus, stebės dvikovą
pagal senąsias genčių tradicijas, susipažins su archaiškais amatais.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio vadovavimo centro viršininko pavaduotojas Aleksandras Rozmazninas pareiškė,
kad Ukrainos pasienyje okupuotoje Donbaso teritorijoje yra 52 tūkst.
Rusijos Federacijos karių.
Nuo 2014-ųjų balandžio, kai prorusiški separatistai pradėjo sukilimą,
žuvo daugiau kaip 6500 žmonių, o vasarį paskelbtos paliaubos neužtikrina, kad kovos liautųsi.

ŠIAULIAI

ŠIAULIUOSE JAU 12-TĄ KARTĄ
ĮSIKURS KŪRYBIŠKA MONMARTRO
RESPUBLIKA
Rugpjūčio 5-7 dienomis Šiauliuose plevens kūrybiška prancūziška
dvasia. Kultūros centras “Laiptų galerija” 12-tą kartą pakvies į festivalį „Šiaulių Monmartro respublika“. Šįkart jis skirtas šiauliečio
dailininko Gerardo Bagdonavičiaus atminimui.
Dailė. Į plenerą atvykti žada 23 dailininkai iš keturių šalių: Olandijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Spaudos konferencijoje „Laiptų
galerijos“ direktorė Janina Ališauskienė pranešė, kad pirmą kartą į
festivalį atvyks aštuoni dailininkai, kiti – jau dalyvavę ankstesniais
metais. Organizatoriai džiaugiasi, jog tarp kūrėjų bus tokie menininkai
kaip olandas Harry Vlamings, latvis Aldis Klavinš, kiti dailininkai.

Kaip atostogauja tikri karaliai:
tūkstančio žmonių palyda ir
ypatingos saugumo priemonės
Saudo Arabijos karalius Salmanas atvyks į
Prancūziją, kaip tikimasi, vėliau penktadienį
atostogų Rivjeros pajūryje; ir jo palydoje bus
ne mažiau kaip tūkstantis žmonių.
Nors karaliaus trijų
savaičių trukmės vizitas
yra tikra palaima vietinei
ekonomikai, kilo pasipiktinimų, kad bus uždarytas viešasis paplūdimys, siekiant užtikrinti karališkosios šeimos privatumą ir saugumą.
Artimiausi karaliaus dvariškiai apsistos privačioje šeimos viloje, kurios
teritorija nutįsusi visu kilometru palei Rivjeros kranto liniją nuo Antibo
iki Marselio. Apie 700 jo palydos narių apsigyvens geriausiuose Kanų
promenados viešbučiuose.
Šaltinis Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Spalvotas daržovių kugelis
Reikės: 2 bulvių, 2 morkų, 2
nedidelių cukinijų, 1 svogūno, 4
česnako skiltelių, 3 kiaušinių, 3
šaukštų maltų džiūvėsių, 4 šaukštų
alyvuogių aliejaus, 1 šaukšto smulkintų petražolių, 0,25 šaukštelio
džiovintų bazilikų, druskos, juodųjų
maltų pipirų.
Gaminimas. Nuplaukite daržoves,
nuskuskite bulves bei morkas, nulupkite svogūną, česnaką ir imkitės
darbo. Česnaką susmulkinkite
smulkiai, o bulves, morkas, cukiniją, svogūną sutarkuokite stambia trintuve.
Daržoves sumaišykite su džiūvėsėliais, kiaušiniais, petražolėmis, bazilikais, druska bei pipirais. Turi gautis tokia daržovių tešla. Kepimo formą
ištepkite aliejumi ir sukrėskite paruoštą kugelio masę. Išlyginkite paviršių,
apliekite likusiu aliejumi ir kepkite 50-60 minučių 180 laipsnių kaitrumo
orkaitėje. Viršus pasidengs dailia plutele. Valgykite kugelį karštą!

SODININKYSTĖ

Kaip geriausia dauginti rožes
Specialistai ir mėgėjai
ginčijasi dėl įvairių rožių
dauginimo būdų privalumų
ir trūkumų. Skiepijimo
šalininkai tvirtina, kad auginiais daugintos rožės nepasižymi nei gausiu žydėjimu, nei dideliais žiedais,
nei atsparumu šalčiams. Iš
tiesų skiepijimas – veikiau
komercinis dauginimo būdas, nes rezultatų sulaukiama greičiau. Rūšinės
rožės skiepijamos siekiant didesnio atsparumo šalčiams. Jei niekur neskubate,
dauginimas auginiais turi savų privalumų, nes suteikia galimybių: gauti kokybiškesnių augalų, išvengti kovos su ataugomis, išauginti ilgiau augančias
rožes. Geriausia dauginti auginiais rožes su mažais lapais – miniatiūrines,
poliantines, vijoklines, su mažais žiedais rožes ir žemaūges rožes. Floribundinės rožės auginiais dauginamos rečiau, o arbatinės hibridinės, vijoklinės
stambiažiedės ir parko rožės taip dauginasi sunkiai, jas priskiepija ir jos auga
ant svetimų šaknų. Gavusios stiprią šaknų sistemą skiepytos rožės greitai
šakojasi, išauga į didelius, gausiai žydinčius krūmus, jos atsparesnės šalčiams.
Tačiau visą laiką tokių rožių augintojams teks kovoti su šaknų ataugomis.
Laiku nepašalinus, per vieną sezoną jos gali užgožti ir pražudyti priskiepytą
krūmo dalį. Dauginti auginiais galima nuo liepos pradžios. Nuo patikusio
krūmo nupjaukite pusiau sumedėjusius, neseniai nužydėjusius ūglius. Nukirptos šakelės viršutinę dalį gali nukirpti ir išmesti, jos nereikės. Iš vidurinės
dalies atkirpkite auginį taip, kad kiekvieno viršūnėje būtų lapelis. Pusę lapelių
nukarpykite, tada daiginant mažiau išgaruos drėgmės. Auginių pagrindus
papudruokite šaknų susidarymo stimuliatoriumi. Auginius pasodinkite 2,5
– 3 cm gilumu, 5 cm intervalais į konteinerį stovintį pusiau šešėlyje. Žemę
išlyginkite, auginius paliekite ir uždenkite plastmasiniu dangteliu ar permatomu gaubtu. Galima panaudoti geriamo vandens butelį – nupjauta viršutinė
dalis bus gaubtas. Svarbiausia daiginant – drėgnas oras (iki 97 – 98 proc.) ir
apie 20 laipsnių temperatūra. Periodiškai apipurkškite vandeniu iš purkštuvo.
Maždaug po mėnesio pasirodys šaknelės. Žiemai konteinerį galima apdengti
plėvele (tankumas – 80). Jaunas rožes bus galima sodinti atviroje vietoje
kitais metais.
Skaitykite daugiau: delfi.lt

SVEIKATA

Dantų balinimas: kokia saviveikla
gali pakenkti
Dantų balinimui netinka jokios buitinės priemonės: geriausiu atveju jos bus
neveiksmingos, blogiausiu – pakenks
jūsų dantims. Taip LRT.lt sako gydytoja
odontologė Vaida Kriščiūnaitė. Gydytojo
Andriaus Pocevičiaus teigimu, pacientai dažnai daro klaidą, nesaikingai ir
neprotingai naudodami dantų balinimo
priemones.
Gali sukelti skausmingų problemų
Odontologas A. Pocevičius sako retai
susiduriantis su pacientais, kuriems piktnaudžiavimas buitinėmis ar vaistinėse
esančiomis balinimo priemonėmis būtų sukėlęs rimtų problemų. Tačiau
pažymi, kad pacientai, savo nuožiūra naudojantys dantų balinimo priemones,
pažeidžia dantis.
Pasak V. Kriščiūnaitės, soda, soda su citrinos rūgštimi arba aktyvinta anglis, kurias dažniausiai renkasi norintys namuose buitinėmis priemonėmis
nusibalinti dantis, tikrai nėra tos priemonės, kuriomis būtų galima tai daryti.
„Jokia soda negali išbalinti dantų, ji tiesiog poliruoja, stipriau nuvalo pigmentinį danties paviršiaus apnašą ir, aišku, subraižo emalį, nes yra stiprus
abrazyvas. Iš pacientų, kurie į mane kreipiasi, praktikos galiu pasakyti, kad
nuo aktyvintos anglies labai išjautrėja dantys. Tai reiškia, kad anglis taip pat
pažeidžia dantų paviršių“, – kalba odontologė.
Vilija Andrulevičiūtė, www.lrt.lt

IEŠKODAMAS BŪDŲ, KAIP PADĖTI SAU, SUKŪRĖ
VERSLĄ
Nerijui Slesariūnui (39) iš Kauno
lietuviškos kanapės, linai ir juodieji
ridikai suteikia ne tik sveikatos,
bet ir pasitenkinimą darbu. Toks
ir buvo jo tikslas kuriant nuosavą
verslą – bendrovę „Florance sense“,
gaminančią natūralias priemones,
skirtas sveikatai stiprinti ir grožiui
puoselėti.
„Dirbdamas samdomu darbuotoju
ir bendraudamas su klientais mačiau, kad daug verslininkų savo darbą atlieka sukandę dantis. Sunkiai
dirba daug metų, be jokio poilsio.
Pasakiau sau: niekada toks nebūsiu.
Man pasirodė, kad taip gyvendamas
žmogus ko nors neapskaičiuoja,
sėdi tarsi ne savo rogėse. Ši patirtis
man padėjo suprasti, kad reikia
labai kryptingai ieškoti, ko noriu
ir ką galiu padaryti“, – mintimis,
pastūmėjusiomis imtis pokyčių,
dalijasi Nerijus.
Pažinti žmones – pranašumas
Įgijęs medžio apdirbimo ir baldų
technologijos specialybę, N. Slesariūnas įsidarbino kasos aparatų
programuotojų kompanijoje Kaune.
Dirbo kone penkiolika metų ir dabar
dar šiek tiek tuo užsiima. Pasak
vyro, jam šis darbas naudingas ir
svarbus dėl to, kad padėjo pažinti
žmones. „Per tuos metus bendravau
su daugybe įvairiausių žmonių –
Užsimegzdavo šilti santykiai. Gal
todėl man labai gerai sekėsi pasirašinėti sutartis, rodos, neįdėjus net
menkiausių pastangų.“
Pelną teikia pasitenkinimas tuo,
ką darai
„Kodėl pasirinkau su žemės ūkiu,
gamta ir mus supančia aplinka
susijusią veiklą? Juk iš tiesų sau
buvau pasakęs ir tai, kad nebūsiu
toks, kaip mano tėvai, – niekada
nesuleisiu pirštų į žemę. O mano
tėvai turi ūkelį, laiko gyvulėlių. Bet
pasukau ten, kur ir jie, įsitraukiau
į gamtos teikiamos naudos paieš-

kas, – garsiai svarsto pašnekovas.
– Prieš pradėdamas šią veiklą,
pusantrų metų tyrinėjau mane supančią aplinką. Vienas svarbiausių
veiksnių renkantis būsimą veiklą
man buvo malonumas.“
N. Slesariūnas pripažįsta, kad gal
kvaila kalbėti apie verslą tikintis
nedidelės finansinės sėkmės, bet
jam nuosavas verslas pirmiausia
reikalingas dėl palankaus aplinkinių vertinimo. Nerijaus nuomone,
neverta susitelkti ties vieninteliu –
finansinės sėkmės troškimu.
Žingsnis po žingsnio
Pasak verslininko, svarbu analizuoti savo veiklą ir ją vystyti taip,
kad užmojai nevirstų kūrybinį
darbą užgožiančiu tikslu. Pradėjus
nuosavą verslą, Nerijų glumino aplinkinių reakcija: „Jie klausė: „Kam
tau to reikia? Kada tai atsipirks?“
Padariau išvadą, kad žmonės dar
tebegyvena bijodami. Jie bijo prarasti darbus, nes neturės ką veikti
toliau. Mums būtinai reikėtų atsikratyti menkavertiškumo jausmo.
Pirmiausia padėjo pats sau
Paklaustas, kaip surado sau patrauklią veiklos sritį, natūralių priemonių kūrėjas sako: „Nežinau, vertėtų man čia atvirauti ar ne, tiesiog

pats turiu tokią asmeninę problemą
– įgimtą odos ligą psoriazę. Man
niekaip nesisekė jos įveikti. Domėdamasis medicininiais straipsniais,
ištyręs, kokios yra mūsų medicinos
rinkos galimybės, atradau Kanados
mokslininko straipsnį apie kanapes
ir jų poveikį ląstelėms, odos sistemai ir pan. Pabandžiau ir įsitikinau
– padėti sau galima paprasčiausiomis priemonėmis.“
Sutelkia savo krašto ūkininkus
N. Slesariūnas sakosi paskatinęs
savo krašto ūkininkus pradėti auginti anksčiau buvusią labai populiarią,
o dabar vėl atgimstančią aliejinę ir
pluoštinę kultūrą – kanapes. „Save
pavadinčiau tarsi laidininku, ir man
tai puikiai pavyksta. Sujungiu visą
veiklą į vieną sistemą. Pasiekėme
puikių laimėjimų. Naudodami savo
krašto produkciją esame unikalūs.
Neturėtume jos nuvertinti. Esame
gabūs gamybininkai, tik pritrūksta
drąsos. Norėčiau palinkėti visiems
pradedantiesiems atsikratyti to lietuviško kuklumo“, – geranoriškai
nusiteikęs pašnekovas. Jo sukurta
įmonė dabar gamina maždaug 15
rūšių kosmetines priemones ir dar
maždaug 20 yra bandomos.
Šaltinis: Bznstart.lt

MITYBA

VAISTAŽOLĖSE SLYPINTI JĖGA: KO REIKTŲ
PRISIRINKTI VASARĄ
Vasara - puikus laikas, kuomet žydi įvairios vaistažolės ir
noksta uogos. Vaistinius augalus
galima naudoti arbatai šviežius,
o tinkamai išdžiovinus turėti puikias atsargas žiemai. Vaistažolių
gerosios, sveikatą stiprinančios,
negalavimus mažinančios savybės
žinomos nuo senų laikų.
Kokias vaistažoles galima rinkti
vasarą? Vaistininkas žolininkas
Marius Lasinskas pataria, kokias
žoleles galima šiuo metu rinkti ir
kaip jas džiovinti. Šiuo metu galite
prisirinkti: siauralapio gauromečio
žolės (t.y. lapai, žiedai ir stiebo viršutinė dalis), ieškokite jos miškų
kirtimuose, sausose vietose, net
pajūrio kopose gali augti; liepų
žiedų, paprastųjų raudonėlių žolės (kur jo reiktų ieškoti, parodo
jo lotyniškas pavadinimas oros
- kalnas, ganum - pažiba; todėl jo
ieškokite kalnų pašlaitėse, apšviestose saulės spindulių); drėgnose,
šlapiose vietose rinkite pelkinę
vingiorykštę; jau galite pradėti
ieškoti smėlyninio šlamučio, kuris
mėgsta sausas vietas, ypač gausu
Dzūkijoje. Soduose galite rinkti:
vaistinių medetkų žiedus, dirvinio
asiūklio žolę, dilgėlių, o rudeniop
ir sėklų, mėtų lapus ir daug kitų
vaistinių ir maistinių augalų.
Kokiose vietose patariame rinkti
vaistinius augalus? Augalus reikia

rinkti kiek įmanoma švaresnėse
vietose, toliau nuo kelių, geležinkelių ir kitų taršos šaltinių. Taip pat
jų nerekomenduojama rinkti šalia
didelių pasėlių laukų, nes jie būna
purškiami įvairiomis cheminėmis
medžiagomis. Geriausia ten, kur
mažai lankosi žmonės, kur gamta
yra švari ir rami. Ką svarbu žinoti
norint džiovinti ir paruošti augalus
saugojimui? Pirmiausia augalai
turi būti surenkami tam tikru metu,
dažniausiai rasai nukritus, apie 12
val. dienos renkami žiedai, lapai,
žolė, o šaknys gali būti kasamos
nepriklausomai nuo oro sąlygų
vėlai rudenį ar anksti pavasarį. Jei
gerai surinkote augalus, tuomet jie
gerai ir džius, bet dažniausiai reikia
dar pasistengti sukurti tokias džiovinimo sąlygas: gerai vėdinama
patalpa (pvz. malkinė, palėpė), ne
tiesiogiai ant saulės spindulių, bet
turi būti pakankamai šilta ir sausa.
Saugoti popieriniuose maišuose
ar stiklainiuose, priklausomai nuo
augalo dalių ir rūšies. Kuo naudingi vaistiniai augalai? Siauralapio
gauromečio lapuose randama daug
biologiškai aktyvių medžiagų,
taninų gleivių, alkaloidų, vitaminų, mikroelementų. C Įvairiuose
tyrimuose nustatytas įvairiapusis
augalo gydomasis poveikis.
Paprastieji raudonėliai - jau daug
amžių yra žinomi ir plačiai naudo-

jami vaistiniai augalai. Seniausiai
jų antpilu buvo gydomi virškinimo
ir kvėpavimo organų sutrikimai.
Iš šių augalų pagaminti preparatai
turi antiseptinių, prakaito skyrimąsi skatinančių, atsikosėjimą lengvinančių, organizmą stiprinančių ir
raminamųjų savybių. Vaistažolėse
slypinti jėga: ko reiktų prisirinkti
vasarą
Pelkinės vingiorykštės augalas
vertingas tuo, kad turi stiprių
priešuždegiminių, priešvirusinių
savybių. Jis kaupia salicilatus, į
aspiriną panašias medžiagas, todėl
yra natūralus aspirinas.
Gydomosiomis savybėmis pasižymintis smėlyninis šlamutis yra
naudojamas liaudies medicinoje.
Vaistinių medetkų preparatai slopina uždegimus, spartina audinių
granuliacijos procesus.
Dilgėlės - tai viena vertingiausių
ir svarbiausių vaistažolių, randamų
gamtos vaistinėje. Joje yra didelis
kiekis geležies, kuris svarbus sergant mažakraujyste.
Skaitykite daugiau: delfi.lt
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AUTONAUJIENOS

SAVAITGALĮ PALANGOJE – AMERIKIETIŠKŲ Kamčiatkos ugnikalnių lavoje rasta
nežinomos rūšies deimantų
AUTOMOBILIŲ ATRAKCIJOS
Į Palangą šį savaitgalį suvažiuos gražiausi, įdomiausi, moderniausi bei senoviniai amerikietiški automobiliai ir motociklai
– kurorte jau aštuntą kartą vyks atraktyvus renginys „American
Spirit 2015“. Taip tęsiama Palangoje vykstančių nemokamų
atrakcijų, skirtų visai šeimai, tradicija.
Išskirtiniai automobiliai Šiemet į Palangą suvažiuos per 150
amerikietiškų automobilių ir maždaug 100 motociklų. Organizatoriai neabejoja – akis paganyti žiūrovai tikrai turės kur. „Be
kitų dalyvių, renginyje bus galima išvysti šou klasės „Dodge
Ram 2500“, seniausią renginio dalyvį – 1930 m. pagamintą
„Ford Model A“.

Sustingusioje Tolbačeko ugnikalnio (Kamčiatka, Rusija)
lavoje mineralogai rado iki šiol
nežinomos rūšies deimantų.
Maža to, jų ten rasta neįprastai
gausiai.
Tokius deimantus iš vulkaninių
dujų suformavo žaibiškos kristalizacijos procesai, kuriuos lydi
žaibo iškrovos.

Apie komercinį transportą rašantis britų žurnalas
„Commercial Motor“ paskelbė geriausių visų laikų
sunkvežimių sąrašą. Siūlome su juo susipažinti ir jums.
Pirmojoje vietoje atsidūrė trečiosios serijos „Scania“
sunkvežimiai. Į geriausiųjų trejetą taip pat pateko „Volvo
F88“ ir „AEC Mandator“ sunkvežimiai. Apibūdindami
nugalėtoją „Commercial Motor“ teigė, kad 1987 m. pristatytas sunkvežimis neturi sau lygių. Paprasčiau tariant,
vėlesni sunkvežimiai netapo geresni nei šis. Iki šių dienų
jis yra gerai vertinamas, o „kiečiausias“ variantas buvo
„143M Streamline“, kurio galia siekė 500 AG.
1. Scania 3-series 2. Volvo F88 3. AEC Mandator 4.
Scania 1-series 5. Volvo FH 6. MAN TGA 7. Leyland
Roadtrain 8. Mercedes-Benz Actros 9. Bedford TK 10. ERF EC

Lenkijos mokslininkai
teigia atradę kiekvieno
kiaulienos mėgėjo svajonę – kiaulieną su itin
mažai kalorijų, riebalų
ir daug daugiau baltymų. Pati mėsa pasak
mokslininkų, skanesnė
ir ilgiau išlieka šviežia.
Žmonės, kurie labai
mėgsta kiaulieną, tačiau
vis bijo, kad jų valgoma mėsa – per riebi ir kenkia sveikatai, gali lengviau
atsikvėpti. Varšuvos universiteto mokslininkai teigia, kad ši nauja kiaulienos rūšis, turės daugiau naudingų medžiagų ir mažiau riebalų bei kalorijų
nei tradicinė kiauliena.

Ir skanu, ir sveika! Lenkai sukūrė
ĮVARDYTI GERIAUSI VISŲ LAIKŲ SUNKVEŽIMIAI „pagerintą“ kiaulieną

„IVECO“ LIETUVOJE TURI NAUJUS ATSTOVUS
Transporto priemonių gamintoja „Iveco“ Lietuvoje turės dvi
ją atstovaujančias bendroves. Naująja „Iveco” partnere tapo
sunkvežimiais ir jų dalimis prekiaujanti Lietuvos bendrovė
„Skuba“.
Pasirašius sutartį su bendrove „Skuba“, „Iveco“ produkciją
Lietuvoje atstovaus du oficialūs „Iveco“ partneriai. Iki šiol
„Iveco“ sunkvežimiais ir autobusais prekiavo bei techninės
jų priežiūros paslaugas teikė Vilniuje įsikūrusi bendrovė
„Transmitto“.
„Iveco“ kompanijai atstovaujanti bendrovė „Skuba“ klientus aptarnaus Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune.

PATS GREIČIAUSIAS PASAULIO SUNKVEŽIMIS:
PRIBLOŠKIANTI GALIA IR GARSAS
Paties greičiausio automobilio reikia ieškoti ne įprastuose
keliuose, o šou aikštelėse, kur jie pasiekia rekordus ir linksmina
tūkstančius žiūrovų, demonstruodami įspūdingas sunkvežimių
galimybes. Greičiausi jų, sukonstruoti JAV, gali įstoti į kovą
netgi su lėktuvais. Reaktyvinė galia Sunkvežimio „ShockWaveFlashFire“ pavadinimą galima išversti kaip „ugninės blykstės
smūginė banga“. Vardą jis gavo ne be pagrindo – įsibėgėdamas
automobilis spjaudosi ilgesniais nei 20 m liepsnų liežuviais.
Dyzelinis variklis nuo šio sunkvežimio yra demontuotas, o ant
platformos, už kabinos, įrengti trys reaktyviniai varikliai, kurie buvo pasiskolinti iš nurašytų karinių naikintuvų.
Info: Delfi.lt

TEMA

TOKIO NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ KAINŲ ŠUOLIO
NESITIKĖJO NIEKAS
553 eurai. Tokią sumą antrąjį šių
metų ketvirtį automobilių pirkėjams
teko sumokėti daugiau, palyginti su
tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Automobilių rinkos ekspertų
skaičiavimais, vidutinė naudoto
automobilio kaina balandžio–birželio mėnesiais siekė 3,6 tūkst. eurų,
arba buvo beveik penktadaliu (18,2
proc.) didesnė nei prieš metus.
Labiausiai augo prieš 16–20 metų
pagamintų automobilių kaina. Ji
per metus šoktelėjo 36,5 proc., arba
342 eurų. Antrąjį šių metų ketvirtį
jie buvo parduodami už 1,3 tūkst.
eurų vidutinę kainą. Daugiau nei
ketvirtadaliu (26,1 proc.) šoktelėjo
ir 11–15 metų amžiaus automobilių
kaina, kuri dabar vidutiniškai siekia
2,7 tūkst. eurų. Pasak Viktoro Daukšo, automobilių rinkos eksperto,
politikų ir ekonomistų prognozės,
esą kainos kils tik 5–7 proc. – nepasitvirtino. „Kad automobiliai gali

pabrangti net penktadaliu, sausio
mėnesį skambėjo neįtikėtinai. Tačiau
vertinant statistinius duomenis aiškiai matyti, kad visų amžiaus grupių
transporto priemonės, nepriklausomai nuo degalų tipo, brango daugiau
kaip 18 proc.“, – teigia V. Daukšas.
Lengvųjų automobilių eksperto
teigimu, naudotų automobilių kainų
kilimas nėra netikėtas. „Pardavėjai
pasinaudojo valiutos keitimu ir norėdami pasipelnyti padidino kainas.
Tikėtina, kad ilgainiui kainos mažės,
nes dėl padidėjusių kainų pastebimai
mažėja prekybos apimtys”, – teigia
lengvųjų automobilių rinkos ekspertas. Kitaip nei naudotų automobilių,
vidutinė naujų automobilių kaina per
metus simboliškai sumažėjo. Antrąjį
šių metų ketvirtį labiausiai mažėjo
naujai įvežtų transporto priemonių
pardavimai. Tokių sandorių buvo
31,5 tūkst., tai yra 7,4 tūkst., arba
19 proc., mažiau nei praėjusių metų

Mokslininkai išmoko išjungti
kirmėlių senėjimo procesus
Mokslininkai rado būdą eliminuoti senėjimo procesus kirmėlių organizmuose, o tai
– reikšmingas žingsnis mokantis sustabdyti
žmogaus senėjimo procesus.
Tyrinėjant kirmėles buvo pastebėta, kad
jų ląstelės pradeda senti pasiekus reprodukcinę brandą. Tačiau tam tikra genetinė
modifikacija išjungia ląsteles sendinančius
procesus. Šis pasiekimas reikšmingas tuo,
kad analogišką genetinę modifikaciją galima atlikti ir žmogaus genome.

Pagaliau rasta žmogiškumą lemianti
smegenų sritis
Neuromokslininkai nustatė
smegenų sritį, kuri žmogaus
protui gali suteikti jo unikalias savybes, tokias, kaip
gebėjimas kalbėti. Tyrimo
metu žmonėms pateikiant
abstrakčią informaciją ši smegenų sritis buvo aktyvi, o
makakų – ne.
Kai buvo keičiamas sekos
tonų kiekis, užsižiebė ir žmonių, ir makakų smegenų sritis, siejama su skaičių manipuliacijomis. Abiejų
rūšių atstovų smegenų specifinėse srityse keitėsi aktyvumas ir pasikeitus
tonų sekų pasikartojimo būdui. Tačiau tik žmonių smegenims buvo būdinga
unikali reakcija į abiejų savybių pakeitimą – be dviejų kitų smegenų sričių
stipriai aktyvavosi ir dar viena sritis, vadinama apatiniu kaktiniu vingiu.

Kuriamas dronas, galintis užkrėsti
kompiuterius
balandžio–birželio mėnesiais. Naujai
įvežtų automobilių skaičius mažėjo
ir kitose Baltijos šalyse. Labiausiai
(47,4 proc.) mažėjo 16–20 metų
amžiaus grupės importas. Tokių
automobilių įvežta 2473 vnt., nors
pernai buvo 4703. Nežymiai smuktelėjo ir Lietuvoje jau registruotų
automobilių sandorių skaičius. Jų
antrąjį ketvirtį įvyko 1,9 proc. mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu
laikotarpiu, iš viso 57,9 tūkst. Naujų
automobilių pardavimai labiausiai
augo Lietuvoje.
Šaltinis: delfi.lt

Dangus gali tapti naujuoju programišių kovos lauku. Orlaivius
gaminančios kompanijos „Boeing“ dukterinė
įmonė, kurianti bepilotes skraidykles, šiuo
metu dirba ties šnipinėjimo įrangą gabenančio
drono projektu.
Nutekintuose šio projekto planuose teigiama, jog norima „sukurti
būdą, kaip drono pagalba užkrėsti kompiuterius. Vienam iš inžinierių
pavesta sukurti miniatiūrinį infekavimo sįrenginį, kuris būtų patvarus, bei
kurį būtu galima pristatinėti dronais.“
Šaltinis: Technologijos.lt, Alfa.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Stilius. (k.)
06:55 Gyvenimas. (k.)
07:40 Rojus Lietuvoj.
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai 2.
09:25 Animalija.
09:50 Èia mûsø namai.
11:05 Mûsø miesteliai.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:50 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
13:45 Uþraðai apie Ðerlokà
Holmsà.
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 2015.
22:45 Dama iðnyksta.
00:15 Benai, plaukiam á
Nidà 2013. Valstybinis
dainø ir ðokiø ansamblis
„Lietuva“."
01:15 Istorijos detektyvai.
Istorinë publicistika. (k.)
02:00 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
02:55 Uþraðai apie Ðerlokà
Holmsà.

08:00 Programos pradþia.
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. (k.)
10:15 Kelias.
10:30 Pasimatuok profesijà.
(k.)
11:15 Geofaktorius.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:15 Muzikos talentø lyga.
14:10 Pinigø karta. (k.)
15:00 Lietuviø dokumentika.
15:55 Lietuvos valstybinio
simfoninio orkestro 26ojo gimtadienio
koncertas.
17:30 Dabar pasaulyje. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Dainuoja Ona
Valiukevièiûtë.
19:30 Borisas Dauguvietis.
21:30 Koncertas
„Atostogos“.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.
23:45 Tamsioji pusë.
01:45 Programos pabaiga.

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 Sodininkø pasaulis.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Akloji.
17:25 Akloji.
18:00 Tabatos salonas.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Paslaptys.
23:00 Los Andþelas
slaptai.
01:00 Visa menanti.
01:55 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Superdidvyriø
komanda.
06:55 Zoro.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Anèiukai Duoniukai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Lydekai paliepus,
man panorëjus.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Trys didvyriai. Tolimi
kraðtai.
11:25 PREMJERA Dþekas
milþinø nugalëtojas.
13:10 Keliaujanèiø kelniø
seserija 2.
15:35 Prièiupom!
16:05 Prièiupom!
16:35 Toledas.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Naujokë.
21:00 PREMJERA
Iðbadëjusiø þaidynës.
22:40 Galingasis Stenas.
00:50 Operacija "Þaidimo
pabaiga".
02:30 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 LOL.
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:00 Gelbëtojai.
10:35 Beprotiðkai
ásimylëjæ. Miuziklas.
12:20 Spàstai tëvams.
Medaus mënuo
Havajuose.
14:15 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai .
19:00 Spaidervikø
kronikos.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
20:55 Uþburtoji Ela.
22:50 Mergina ið Dþersio.
01:00 Nëra ko prarasti.
02:45 Programos pabaiga.

06:50 Amerikos talentai.
07:40 Amerikos talentai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Savaitës kriminalai.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Estijoje.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
Gëlavandeniø
monstrø medþiotojas.
13:00 Muzikinë kaukë.
Ukraina.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Senos
lentos. I dalis.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 Dainuok mano
dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Gelbëjimo misija.
22:45 AÐTRUS KINAS
Paskutinë þmonijos
viltis.
00:40 Bordþijos.
01:40 Prokurorø
patikrinimas.
02:45 Bamba TV.

07:45 Teleparduotuvë.
08:00 Kieèiausi vilkikø
vairuotojai.
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 Kûdikis uþ 30 000
000.
21:30 TV3 þinios.
21:50 TV3 sportas.
21:55 TV3 orai.
22:00 Raudonoji naðlë.
23:00 Spàstai.
00:50 Auklë.
02:30 Programos pabaiga.

05:10 Spàstai tëèiui.
06:40 „Iðgyventi
Afrikoje“.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Viskas apie
gyvûnus“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui.
13:00 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
14:00 „Paðokime!“.
Muzikinis filmas.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Merfio dësnis“.
23:50 „Skrydis á tamsà“.
Siaubo filmas.
02:00 „Paðokime!“.
Muzikinis filmas.
03:30 „Merfio dësnis“.

05:30 Savaitë. (k.)
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 2.
09:30 Pasaulio plaukimo
èempionatas 2015.
13:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
14:40 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:05 Gyvenimas. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Kaukazo legendos.
17:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
17:30 Pasaulio plaukimo
èempionatas 2015.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Giminës po 20 metø.
21:50 Lietuviðko kino
vakaras. Kolekcionierë.
23:20 Akacijø alëja 2014.
Koncertuoja Andrei
Makareviè.
00:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija. Mis Marpl 4.
01:35 Kaukazo legendos.
(k.)
02:20 Auksinis balsas. (k.)
03:20 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
04:10 Mûsø miesteliai. (k.)

08:05 Duokim garo!
09:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
10:00 Ðventadienio mintys.
10:30 Mûsø miesteliai.
11:30 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba.
11:45 Pagauk kampà.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mokslo ekspresas.
13:15 Mokslo sriuba.
13:30 Carmen.
14:40 Kultûra. Kompozitorius Ðarûnas Nakas.
15:00 Lietuviø dokumentikos meistrai.
16:00 Lietuvos nacionalinës
ir Europos kompozitoriaus premijø laureato
Anatolijaus Ðenderovo
vakaras.
17:30 Dabar pasaulyje. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 Septynios Kauno
dienos.
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Literatø gatvë.
20:30 Tarptautinis folkloro
festivalis-konkursas
„Saulës þiedas“.
Finalinis koncertas."
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Gera pasaulio muzika.
Koncertuoja Eric Bibb ir
Staffan Astner .

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.
16:10 Bûrëja.
16:45 Nemarus kinas.
Smegenys.
18:55 Magai.
20:00 Nematomas
þmogus.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Þmogþudystë dël
garbës.
22:50 Skaistuolë
amerikietë.
01:40 Nekenèiu
þvaigþdës.
02:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Superdidvyriø
komanda.
06:55 Zoro. (16)
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Anèiukai Duoniukai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Gràþinkite Reksà.
09:45 Mikë Pûkuotukas.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Beverli Hilso nindzë.
11:45 Heraklis.
13:25 Heraklis.
15:10 Prièiupom!
16:40 Toledas.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto.
20:30 KK2 vasara.
21:55 16 kvartalø.
00:00 Laris Kraunas.
01:55 Iðbadëjusiø
þaidynës.
03:30 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.

07:00 Ekstrasensø mûðis.

07:00 Monsunas.

08:00 Skonis.
10:00 FAILAI X. Metrinës
sistemos pradþia.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
Gëlavandeniø
monstrø medþiotojas.
13:00 Dþiungliø princesë

03:05 Programos pabaiga.

ðirdis.
21:00 Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Kelly gauja.
00:35 Amerikietiðkos
imtynës.
02:50 Bamba TV.

07:45 Teleparduotuvë.
08:00 Kieèiausi vilkikø
vairuotojai.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Aukðèiausia pavara.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
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 Grafas Montekristas.
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.

05:15 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
06:00 „Laukinis pasaulis“.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
10:30 „Genijai ið
prigimties “.
11:10 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iðgyventi
Afrikoje“.
12:45 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Pasaulis X.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Merfio dësnis“.
23:50 Premjera.
„Hibridas“.
01:50 „2“. Kriminalinis
trileris.

05:15 Tikri vyrai. Realybës
dokumentika. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Pasaulio plaukimo
èempionatas 2015.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ðunø ABC.
12:45 Klausimëlis.lt.
13:00 Pasaulio panorama.
(k.)
13:30 Savaitë. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro.
17:30 Pasaulio plaukimo
èempionatas 2015.
18:30 Ðiandien.
18:57 Sportas.
19:00 Orai.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Teisë þinoti.
21:50 Ðlovës dienos.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Hiroðimos tragedijos
pamokos.
23:50 Tikri vyrai.
00:35 Puaro.
02:15 Laba diena, Lietuva.
(k.)
03:10 Naisiø vasara. 6
sezonas. (k.)
04:00 Auksinis protas. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Lietuviø
dokumentikos
meistrai. (k.)
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo
enciklopedija.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:50 Kultûra +. (k.)
13:15 Borisas Dauguvietis. (k.)
15:10 Koncertas
„Atostogos“. (k.)
15:40 Prisiminkime.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga
meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:30 XX Paþaislio
muzikos festivalis.
19:50 Pasimatuok
profesijà.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
21:00 Ðoblës kino klubas
pristato.
21:30 Teatras.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Dama iðnyksta.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)
00:52 Sportas. (k.)
01:00 Dabar pasaulyje.
01:30 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 "Uþdrausta meilë".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Kas naujo, SkûbiDû?".
09:10 "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 Dþiunglës.
22:35 "Visa menanti". (k.)
23:30 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7.
00:25 "Dûmas".
01:20 Programos pabaiga.

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 Naujokë. (k.)
10:50 Policijos akademija 3.
Vël apmokymuose. (k.)
12:30 "Na, palauk!".
12:40 "Na, palauk!".
12:50 "Tomo ir Dþerio
pasakos". (k.)
13:15 "Monstrai prieð
ateivius".
13:45 "Kung Fu Panda".
14:10 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Tikri jausmai". Ðeimø
dramas pristato Dalius
Mertinas.
20:30 Tikras gyvenimas:
"Saldi nuodëmë".
Ðeimø dramas pristato
Dalius Mertinas.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Mirties nuosprendis.
23:55 "Visa menanti".
00:50 "Juodasis sàraðas".

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Ponas Jangas.
07:25 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
07:55 Simpsonai.
08:25 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Virtuvë 3.
10:30 Virtuvë 3.
11:05 Gilus sukrëtimas.
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 Brangusis Dþonai.
00:35 Iðdavystë.
01:35 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:25 Detektyvë Fiðer.
03:30 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 "Ekstrasensø
mûðis". (k.)
08:55 Þurovas. Senos
lentos. I dalis. (k.)
09:50 Þurovas. Senos
lentos. II dalis. (k.)
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:50 "Runkeliø sala".
(10)
14:45 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas" .
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 Pagalbos
skambutis. N-7.
Realybës drama.
21:30 Elijaus knyga.
23:50 "Taikinys".
00:45 "Mentalistas". (k.)
01:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:45 Bamba TV. S.

07:15 Teleparduotuvë.
07:30 Beverli Hilsas
90210.
08:30 Kovotojas nindzë.
09:30 Nuo amato iki
verslo.
10:00 Kobra 11.
11:00 CSI Majamis.
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 VI.
00:50 Grobis.
02:20 Programos pabaiga.

05:30 Reporteris.
05:55 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
06:40 „Laukinis pasaulis“.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Þinios. (k.)
07:50 Kitoks pokalbis.
08:50 „Iððûkis“.
09:50 „Byla „Gastronomas Nr.1““.
10:55 „Ðerifas“.
12:00 Gyvenu èia.
13:00 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
14:05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:18 Orai.
17:20 „Gamink sveikiau!“.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 „Kulinaras“.
20:25 „Anna German“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
22:57 Orai.
23:00 „Mulan“. Istorinis
nuotykiø filmas.
01:30 Reporteris.
02:00 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
02:45 „Gamtos pasaulis“.
02:55 „Mulan“. Istorinis
nuotykiø filmas.

07:30 LOL. (Daug juoko)
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:00 Statybø TV.
09:30 Magiðka vidurinë
mokykla. Sosto
ðventë.
10:30 Gelbëtojai
Australijoje.
12:00 Galaktikos
gelbëtojai.
14:10 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Gilus sukrëtimas.
21:20 Apgaulinga aistra.
23:45 Pavojinga aistra.
02:25 Geras patarimas.

Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Senos
lentos. II dalis.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 ROMANTIKA Inga
Lindstrom. Mano tëvo
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Garaþà Mokyklos g. (mûrinis, 2
700 Eur, iðtinkuotas). Jurbarkas,
tel. 8 515 35 882.
Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 59 633.

Gargþduose ir rajone
p a r d u o d a
Namø valdos sklypà
Gargþduose, Mariø g. (15 arø,
15 000 Eur). El. p. ricardas@
gmail.com, tel.: 8 644 20 449,
+496081686665.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà S. Daukanto g. (V
a., 34 kv. m, nebrangiai, reikalingas remontas, 8 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 15 565.
1 k. butà Kartupiø k. (2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646 26
487.
1 k. butà Kæstuèio g. (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.

2 k. butà Lauko g. 2a (III a., 50
kv. m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
14 500 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 618
76 512, 8 675 16 851.
2 k. butà Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys,
ðildomas 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.

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

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

Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

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.

2 k. butà su prieðkambariu (I a., 54
kv. m, su baldais, plastikiniai langai, ðarvo durys, blokinis namas,
20 000 Eur, galima iðsimokëtinai).
Jurbarkas, tel. 8 658 54 808.

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.

1 k. butà Gedimino g. (I a.,
26 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 657
47 558.

2 k. butà Birutës g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 13 500 Eur. Didelis butas prie didþiosios „Maximos“).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.

2 k. butà (II a., medinis namas, daliniai patogumai,
maþi mokesèiai, 4 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 83 395.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, labai maþi
mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas). Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.
2 k. butà Gedimino g. (IV a., su
virtuvës baldais, buitine technika, ðarvo durys, plastikiniai langai, maþi mokesèiai). Tel. 8 670
92 145 (skambinti po 17 val.).

2 k. butà Vytauto Didþiojo g. 7
(III a., 36 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, kaina derinama, renovuojamas). Jurbarkas, tel. 8 647
44 823.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
20 273,40 Eur). Jurbarkas, tel.:
+353876942799, +370 644 76 494.
3 k. butà Kæstuèio g. (I a., 20 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 52 260.
3 k. butà Smalininkuose (IV a.,
53,26 kv. m, su patogumais, du
balkonai). Tel. 8 698 34 968.
3 k. ir 1 k. su prieðkambariu butus
Dariaus ir Girëno g. Jurbarkas,
tel.: 8 615 59 488, 8 631 31 782.
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.
4 k. butà (VIII a., matosi viso
miesto panorama, 16 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 687 46 663.
Antrà namo aukðtà Kauno g.,
miesto centre (reikalingas remontas). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
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.

Namà Jurbarko r. (115 kv. m, II
a., mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 32
000 Eur, Pilies I k., su þeme,
ûkiniais pastatais). Jurbarkas, tel.
8 600 31 663.
Namà Jurbarko r., Paðaltuonyje
(I a., medinis, 17 300 Eur, 18
a aplink). Jurbarkas, tel. 8 612
19 071.
Namà Jurbarko r., Rotuliø k.,
Rotuliø g. 9 (118 kv. m, II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, 42
000 Eur) 3 km. nuo miesto, tinka
verslui, gali gyventi dvi ðeimos.
Jurbarkas, tel. +370 655 02 475.
Namà 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.
Namà Sodø g. 21 (II a., 12 a
þemës, tvarkingas, susietas su
garaþu, yra keletas sandëliø,
ûkinis pastatas, ðalia 7 a þemës
darþui, 50 000 Eur). Tel. 8 603
22 265.
Namà Ðimkaièiuose (15 arø sklypas, 2 ha dirbamos þemës). Tel.
8 612 33 737.
Namà Veliuonoje (2 aukðtø, su
ûkiniu pastatu, 25 a þemës) arba
keièia á butà Jurbarko miesto
centre (I-II aukðte). Tel. 8 685
71 123.
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 su ûkiniais pastatais miesto centre (yra þemës).
Jurbarkas, tel. 8 675 09 449.
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.

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

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

2 k. butà Naujamiestyje, Kæstuèio
g. (V a., 48 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 18 850
Eur). Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.

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.

1,5 k. butà miesto centre (III
a.). Jurbarkas, tel. 8 612 44 957.

Senà sodybà Vydûno g. (25 arai
þemës). Jurbarkas, tel. 8 656 31
202.

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

1 k. butà Kæstuèio g. 35 (plastikiniai langai, ðarvo durys, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 675
14 445.

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.

Gyvenamàjá pastatà su
komercinëmis patalpomis miesto
centre (700 kv. m, tinka vykdyti
ávairià komercinæ veiklà ir gyventi). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine
veikla, yra el. jëgos linija, geras ir
patogus privaþiavimas, pro ðalá
vaþiuoja autobusas, 34 000 Eur).
Tel. 8 645 38 575

Mûriná dviejø aukðtø namà su
rûsiu, vasarine, ûkiniais pastatais
(17 a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.

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. (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.

Gyvenamàjá namà Skirsnemunëje
(ûkiniai pastatai, 54 a þemës).
Tel. 8 617 69 742.
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Pusæ gyvenamojo namo
Smalininkuose, Nemuno g. 9
(103 kv. m). Tel.: 8 629 06 617, 8
625 61 753.

Sklypà Paðventyje (ant uþtvankos
kranto, prie girininkijos, 34 arai).
Tel. 8 611 52 214.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (be namelio), kaina
sutartinë. Jurbarko r., tel. 8 673
05 479.
Sodà Greièiuose, sodø bendrijoje
„Serbenta“ (tvarkingas, medinis
namelis, netoli miðkas, Nemunas,
kaina sutartinë). Tel.: 8 681 95
328, 8 655 23 259.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose (su
nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 7 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo mokyklos (8,9 arai, namelis, visos
komunikacijos, galima statyti
namà). Pigiai. Skubiai. Jurbarkas,
tel. 8 686 70 469.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 10 500 Eur, 2 a.
mûrinis namelis su rûsiu, terasa ir balkonu 56 kv. m, viduje
þidinys, krosnis su duonkepe, ðalia
uþtvanka, 6 a þemës). 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., Girdþiø k.
(graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 20 000 Eur, su
ûkiniais pastatais, vienkiemyje).
Jurbarkas, tel. 8 686 14 786.
Sodybà Panemunës pilies teritorijoje, Pilies k. (mûrinis, 2 a.
tinkuotas namas, virð 200 kv. m,
parketas, pl. langai, ðarvo durys,
naujas stogas, nauja krosnis, nauja
kamino gilza, pristatytas mûrinis
pastatas, vandentiekis, kanalizacija, trifazis, garaþas, metalinis ir
stiklinis ðiltnamis, aptverta teritorija su 120 kv. m gamybinëmis
patalpomis, yra þemës). Tel. 8
616 41 686.
Sodybà Pocaièiø k., Jurbarko r.
(28 arai namø valda). Tel. 8 675
09 449.
Sodo sklypà Greièiø k. (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 200 Eur, 7
a, su nameliu árankiams, pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 600 49 939.
Sodo sklypà Smukuèiuose (7,2
a sodo sklypas su nedideliu nameliu). 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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Namà Klaipëdos r. (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 2 000
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, iðdaþytas ið vidaus, 2 000
Eur). Klaipëda, tel.: +370 612 31
184, +370 671 70 425.

Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 942 799,
+370 644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø k., Jurbarko
r. Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.
Þemës sklypà Jurbarkas (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 1160 Eur). Parduodami
gyvenamosios valdos þemës sklypai Jurbarke. Tel. 8 630 63 556.
Þemës sklypà Jurbarko „trikampyje“ (komunikacijos, 12 000
Eur, 10,5 a, 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.
Þemës sklypà Kauno g., miesto
centre (6 arai, yra galimybë nusipirkti þemës ðalia). Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.

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

n u o m o j a
Ieðkome nuomai buto ar namo
statybininkø apgyvendinimui.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.
Iðnuomoja 2 k. butà Jurbarke nuo
rugpjûèio 1 d. Su baldais ir buitine technika. Tel. 8 615 66 309.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà ilgam
laikui Jurbarke. Tel. 8 690 04 174.

Këdainiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Beinaièiø k., Këdainiø
r. (28 arai þemës, namø valda,
12 000 Eur). El. p. ricardas@
gmail.com, tel.: 8 644 20 449,
+496081686665.

Kituose miestuose ir rajonuose
p e r k a
BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.
Nebrangiai perku sodybà vienkiemyje. Tel. 8 609 16 066.
NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

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.

Sodybà ðalia Klaipëdos verslo
uþsiëmimui, 49 arø plote (dviejø aukðtø gyv. namas ið betono blokeliø, viduje apðiltintas,
iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x
13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai,
pirtelë su prieðkambariu, ið viso
120 kv. m. Antrame aukðte 136
kv. m, du balkonai, 5 kambariai,
WC ir vonia, plastikiniai langai,
durys. Po þeme 320 kv. m, jame
yra rûsiai su prieðlëktuviniais
átvirtinimais, yra naujas projektas, elektra, kanalizacija, mûrinis
cechas 120 kv. m, elektra ir kt.
Nebaigti statyti statiniai, ðalia
yra du þemës sklypai, 1 – 20 a,
1 – 14 a. Visko kaina – 180 000
Eur. Galima derëtis. Siûlyti variantus. Verta pamatyti ir ásigyti).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
Þemës sklypus prie Klaipëdos
miesto (po 10-12 arø, visos komunikacijos, elektra, 1 a – 1 200
Eur). Tel. 8 609 07 221.

Plungëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Drubstø k., Rietavo
sav. (su daliniais patogumais,
yra þemës, plastikiniai langai,
ðarvo durys). Plungës r., tel. 8
605 92 672.

Þemës sklypà Ðilalës r., Bijotø
k. Parduodamas miðkas su
þeme Ðilalës r., Bijotø k. Tinka
kirtimui, geras privaþiavimas.
Þemës sklypo plotas – 2,51 ha.
Kadastrinis nr. 8704/00. Ðilalë,
tel. 8 600 93 627.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
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.

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.

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

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

Sodybà (134 kv. m, ûkiniai
pastatai, trifazis, viensëdis,
gyvenvietëje, 67 a). Ðilutës r.,
tel. 8 623 13 698.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Pauðynës 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.

Rietave ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Rietave (15 arø þemës,
48 kv. m gyvenamasis namelis).
3 k. butà Varniuose su daliniais
patogumais. Tel. 8 692 20 671.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Komercinës paskirties ûkiná
pastatà Kiduliø centre (900 kv. m,
46 arai þemës). Tel. 8 685 74 797.
Namà Kiduliuose (neárengtas),
29 arus sodybinio sklypo.
Jurbarkas, tel.: 8 612 44 957, 8
629 51 265.
Namà Kiduliuose (tvarkingas, 30
000 Eur). Tel. 8 612 70 770.
Namà Lygumø g. 18 (mûrinis, 69
000 Eur. Plastikiniai langai, su
baldais, garaþu, ûkiniais pastatais. Domina keitimas á nedidelës
kvadratûros butà Jurbarke,
Ðakiuose, su jûsø priemoka).
Ðakiai, tel. 8 696 44 134.
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.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais patogumais,
1 000 Eur), galima derëtis. Ðilalës
r., Kaltinënø apyl., Pakarèemo k.,
tel. 8 638 62 379.
Gyvenamàjá namà Koðiø k.,
Ðilalës r. (65 kv. m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60 a
þemës sklypas, 10 000 Eur). Tel.
8 681 54 182.
Namà su ûkiniais pastatais ir
þeme Ðilalës r., Raudaièiø k.,
Pajûrio sen., tel. 8 626 31 616.
Namà Ðilalës r., Laukuvos mst. (I
a., mûrinis, su pastatais). Ðilalë,
tel. 8 655 76 787.

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.

1 k. butà (16 kv. m, IV a. miesto centre, mûrinis namas,
bendrabuèio tipo, plastikiniai
langai, centrinis ðildymas, vandens skaitikliai). Tauragë, tel. 8
610 04 633.
1 k. butà (II a., 19 kv. m, plastikiniai langai, 4 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 675 59 022.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
28 (IV a., miesto centre, maþi
mokesèiai, ramûs kaimynai, 15
000 Eur). Tauragë, tel. 8 687
93 726.
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.
1 k. butà Moksleiviø al. (V a., ið
penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 654 92
440, +371 296 53 427.
1 k. butà Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, plastikiniai
langai, 13 000 Eur. 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 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 J.Tumo-Vaiþganto g. (II
a., 50 kv. m, vidurinis). Tauragë,
tel. 8 671 11 436.
2 k. butà Lauksargiuose, Parko
g. 6 (10 000 Eur), galima derëtis.
Tauragës r., tel. 8 685 68 170.
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 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 Moksleiviø al. 5 (I a.,
48 kv. m, V aukðtø name, 24
700 Eur, jaukus butas, ramioje
vietoje. Galima palikti baldus su
jûsø priemoka). Tauragë, tel. 8
650 32 722.
2 k. butà Dainavos g. 7 (III a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
25 000 Eur. 2 balkonai, 2 rûsiai).
Tauragë, tel. 8 699 65 240.
2 k. butà Vasario 16-osios g. 5 (IV
a., su daliniais baldais). Tauragë,
tel. 8 670 05 378.
2 k. butà Ateities take 8 (IV a., 54
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
21 000 Eur). Tauragë, tel. 8 689
12 144.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (II
a., 48, IV aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, 32 000 Eur). Tauragë, tel. 8
699 67 090.
2 k. butà Gaurëje, Gaurës g. 7
(I a., 48 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 13
000 Eur). Tauragë, tel. 8 610
05 364.
2 k. butà Gedimino g. 29a (II
a., 51 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, 24 000 Eur. Plastikiniai
langai, ðarvo durys, rakinama
laiptinë). Tauragë, tel. 8 658
60 259.
2 k. butà Gedimino g. 35 (I a., 51
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
23 800 Eur. Namas atokiau nuo
gatvës, yra dvi erdvios automobiliø aikðtelës. Namas ðalia prekybos centrø ir vaikø darþelio).
Tauragë, tel. +370 616 83 696.
2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I a.,
55 kv. m, V aukðtø name, 22 000
Eur). Tauragë, tel. 8 646 76 755.
2 k. butà Tauragës dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, suremontuotas. Bute
vietinis ðildymas. Yra sandëliukas
kurui laikyti). Tauragë, tel. 8 600
64 770.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos centrai). Tauragë, tel. 8 636 16 117.

3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas,
erdvus, gero planavimo, su vaizdu
á miðkà). SKUBIAI! Tauragë, tel.
8 627 59 631.

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

3 k. butà Birutës g.36 (III a.,
vidinë pusë, 73 kv. m, su baldais,
2 balkonai, 30 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 699 03 541.

Dalá namo Tiesos g. (53,43 kv.
m, palëpë 36,7 kv. m, 2 kambariai, virtuvë, koridorius, 3
arai þemës, miesto kanalizacija
atvesta iki kiemo). Tauragë, tel.
8 638 82 031.

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë, tel.
8 685 75 961.
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.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (II a., 58 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 21 000 Eur.
Reikalingas remontas). Tauragë,
tel. 8 612 11 779.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (III a., 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., 73.00 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 37
700 Eur). Nuotraukas atsiøsiu
tik susidomëjusiam asmeniui.
Tauragë, tel. 8 685 19 928.
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. (su garaþu ir
iðpirkta þeme, visos miesto komunikacijos, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 600 15 381.

Garaþà (mûrinis, „Auðros“ bendrijoje). Tauragë, tel. 8 633 94
4091.
Gyvenamà namà Tauruose (2-jø
aukðtø, su ûkiniu pastatu, 22 arai
þemës, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 688 88 349.
Gretimus þemës sklypus 2 po 17,5
a ir 35a miesto plëtros zonoje,
0,5 km nuo Tauragës (padarytas
detalusis planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas,
atvesta elektra, 1 a - 800 Eur).
Tel.: 8 616 56 577, 8 687 36 507.
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 Dacijonø k. (2-jø aukðtø,
mûrinis, 40 arø sklypas). Tauragës
r., tel. 8 687 82 162.
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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.

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 Mitaujos take, geroje,
ramioje vietoje (akligatvis, ðiltas
namas, ðiuolaikiðkai suplanuotas,
125 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 244.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro
þemës). Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Namà Putinø g., Butkeliø r.
(nebrangiai, su 16 arø sklypu).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Namà SKUBIAI! Geroje, graþioje
vietoje, miesto centre prie upës
Jûra. Tauragë, tel. 8 653 88 736.
Namà Tauragë (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 Tauragëje (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 (II a., 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, ramioje vietoje.
Miesto vanduo ir kanalizacija, du
garaþai). Tauragë, tel.: 8 699 12
663, 8 689 65 756.
Namà Islandijos g. 6B (I a.,
mûrinis, plastikiniai langai, su
mansarda, 105 kv. m naudingo
ploto, jaukus). Tauragë, tel.: 8 616
27 971, 8 603 82 879.
Namo dalá (620 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
galimybë ásigyti kità namo dalá).
Tauragë, tel. 8 685 15 039.

Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 4 550 Eur, 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.
Sklypas be pastatø, ðalia praeina
visos komunikacijos. 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
parduodamas sodas Joniðkës
soduose (mûrinis 2 a. namas, 7 a
þemës, ðulinys, ðiltnamis, malkinë.
Yra 2 kambariai, virtuvë, krosnis. Galimybe gyventi þiemà).
Tauragë, tel. 8 652 07 636.
Sodà Bernotiðkëje (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 (14 000 Eur, geras
ûkinis pastatas, buvo auginami
gyvuliai, ðalia yra garaþas, yra
ðiltnamis, yra ðulinys, po visu
namu yra rûsys). Tauragë, tel. 8
639 75 352.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (medinis namelis, 6 arai
þemës, 3 300 Eur). Tauragë, tel.
8 685 48 966.
Sodà Joniðkëje (6 500 Eur.
Skubiai! 6 a sodo sklypas su
nameliu, 2 aukðtø, su krosnimi
ir elektra). Tauragë, tel. 8 685
62 869.
Sodà Juodpetriø k., „Agluonos“
bendrijoje (12,6 aro, mûrinis
vieno a. namelis, su mansarda,
trifazis, rûsys po visu nameliu,
galima árengti katilinæ, pirtelæ,
dirbtuves, laistymui vandentiekio
linija, 11 000 Eur). Tauragë, tel. 8
680 89 135.
Sodà Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“
bendrijoje (6 arai, medinis
namelis, elektra, geodeziniai
matavimai, ðiltnamis, prûdas,
vaismedþiai, 5 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 618 39746.
Sodybà arba namà 17 km nuo
Tauragës. Tel. 8 650 62 075.
Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689 41 532,
8 652 70 729.
Sodybà Dabrupinës k., Þygaièiø
sen., Tauragës r. (44 000 Eur, medinis gyvenamasis namas, trifazis,
6,80 ha þemës, 4,90 ha miðko,
upelis, viskas viename plote, geras
privaþiavimas). Tauragë, tel. 8
687 92 716.
Sodybà Maþonø sen., Karapolio
k. Tauragës r., tel. 8 650 18 091.
Sodybà TAURAGËJE (graþi
aplinka). Tauragë, tel. 8 674 26
063.
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, prie kelio). Tauragë, tel. 8
652 88 555.
Þemës sklypà Balskø k. (27 a,
ant Jûros kranto). Tauragë, tel. 8
685 62 983.
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Þemës sklypà Butkeliuose (44
arø, nebrangiai, ðalia sklypo buvæs hipodromas, teka upë Jûra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Þemës sklypà Dacijonø k., Berþës
g. (60 arø, galima namø valda, arti
komunikacijos). Tauragës r., tel. 8
605 11 575.
IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

Þemës sklypà Laisvës g. (13 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Lauksargiø sen.,
Aukðtvilkiø k., Tauragës r. (2,68
ha, þemës ûkio paskirties).
Tauragë, tel. 8 673 08 673.
Þemës sklypà Liþiø k. (24 arai, su
projektais, 18 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 615 32 755.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà namo statybai
miesto ribose (9,8 a). Tauragë, tel.
8 643 90 405.
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 visom komunikacijom, prie
miðko). Tauragë, tel. 8 652 42 695.
Þemës sklypà Skaudvilëje, Sodø
g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500
Eur). Tauragës r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà Tauragëje (15 000
Eur, 0,10 ha) P. Ðemetos g. 16.
Tauragë, tel. 8 658 77 959.
Þemës sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, gyvenamosios paskirties,
prie Jûros upës, 12,6 a). Tauragë,
tel. 8 687 40 563.
Þemës sklypà ties Eièiø girininkija
(64 arai, prie kelio). Tauragës r.,
tel. 8 699 98 729.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties (20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.

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

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

Þemës sklypà Þygaièiø sen.,
Mordeliø k. (13 ha, þemës ûkio
paskirties, geodeziniai matavimai). Tauragë, tel. 8 656 79 580.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypus Laisvës g. (13 a,
namø valdos). Tauragë, tel. 8 685
62 983.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Tauragë, tel. 8 699 12 013.
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà. Tauragës r., tel.
8 699 82 177.
Ieðkome pirkti 2-3-4 k. butà arba
namà, namo dalá, su galimybe
iðsimokëti per kelerius 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 1 k. butà MSV (su
patogumais, su baldais). Tauragë,
tel. 8 658 79 963.
+Iðnuomoja 1 k. butà Dariaus
ir Girëno g. 38 (su patogumais).
Tauragë, tel. 8 655 49 362.
+Iðnuomoja gamybines patalpas
(800 kv. m, nuo miesto centro
4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.

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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4 ha kvieèiø nusikulti, 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 658 03 315.
Aviø bandà su jaunikliais (tekseliø
mësiniø veislës). Vilnà. Tauragë,
tel. 8 688 74 790.
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.

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

Dvi karves, triejø ir penkiø verðiø.,
0.00 Eur, Ðilalë, tel. 862285360.

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.
Dvigulë lova, 2 spintelës prie lovø.
Tauragë, tel. 8 639 27 271.
Funkcinæ-elektrinæ slaugos lovà. Geros bûklës, maþai
naudota (visos funkcijos veikia nepriekaiðtingai), kartu su
èiuþiniu profilaktikai nuo pragulø.
Turiu tualetà-këdæ, 460 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 671 99 561.
Geros bûklës dvigulá miegamàjá
kampà, 25 Eur. Tauragë, tel. 8
600 28 124.
Benzininá pjûklà „Johnsered“
(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, kaina
derinama, 45 Eur). Tauragë, tel. 8
684 85 245.
Malkas (drebulë, miðkaveþis, 20
kub. m, 550 eurø, atveþame).
Tauragë, tel. 8 656 88 8658.
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 4,5 kW pjûklà malkoms
pjauti (trifazis, puikiai veikiantis,
yra 2 pjûklai, 100 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 610 15 021.

p a r d u o d 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.
1 k. butà arba namo dalá. Tauragë,
tel. 8 639 48 077.
Dirbanti moteris iðsinuomotø
butà be patogumø. Tauragë, tel.
8 699 32 866.
Iðnuomoja garaþà-patalpas
Senvagës g. (90 kv. m, yra vanduo, ðildymas). Tauragë, tel. 8
618 87 393.
Iðnuomojami kambariai brigadoms. Tauragë, tel. 8 644 26 113.
Ðeima iðsinuomotø nedidelá
namukà Tauragëje arba uþ
Tauragës. Tauragë, tel.: 8 641 75
614, 8 638 62 016.

Vilniuje ir rajone
p a r d u o d a
Þemës sklypà Vilniaus sen.,
Nemenèinëje (1 ha 25 arai). Tel.:
8 636 79 026, 8 633 92 805.

Auto m a g n e t o l à s u v i d e o e kranu „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.
Buitinius dujø balionus (15 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 95 515.
„Draþice“ el. vandens ðildytuvà
(100 l talpos, 70 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 620 64 007.
Garo stiprintuvà „Brig-001“ (40
Eur), garso kolonëlës (25 Eur).
Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Gitaras (3 vnt., akustinës,
solidþios, nauja - 90 Eur, naudota - 45 Eur, naudota, 12 stygø - 90
Eur). Jurbarkas, tel. 8 690 12 673.
Pramoninæ mësmalæ (trifazë).
Tauragë, tel. 8 688 74 790.

Jaunuoliø/vaikø kambario baldø komplektà (geltona ir þalia
spalva. Sudaromas stalas, spinta,
lentynos, dvi lovos. Galime atskirai parduoti. Kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 614 38 507.
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.
Minkðtà kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Minkðtàjá kampà su miegamàja
dalimi ir fotelá. Jurbarkas, tel. 8
636 45 571.
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.
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.

Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu, 30
Eur. Klaipëda, tel. 8 609 53 923.

p a r d u o d a

Ðaldytuvà (vokieèiø g-bos, be
ðaldiklio, 1,80 m), ðildymo krosná
(centrinio ðildymo, 120 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Ðaldytuvà „Gorenje“ (naudotas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8
689 03 306.
Televizoriø „Gold Star“,
videogrotuvà AKAI. Jurbarkas,
tel. 8 682 39 068.

p a r d u o d a

d o v a n o j a

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

Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam dujinæ viryklæ,
ðaldytuvà, skalbyklæ, lovà, sofà
lovà, linoleumà ir kt. Tauragë,
tel. 8 654 49 012.

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

Karvæ, 5 verðiø. Tel. 8 675 62 512.
Karvæ, galima rinktis ið dviejø.
Tauragë, tel. 8 657 54 211.
Karve. Tel. 8 676 12 180.
Karves (3 vnt.), oþkytes. Tauragës
r., tel. 8 655 44 290.
Karvæ (5 verðiø, ðvieþiapienë).
Tauragë, tel. 8 651 87 840.
Karvæ (dviejø verðiø, þala, kartu
pridedamas ðienas, 800 Eur).
Ðakiø r., tel. 8 699 19 621.
Kiaules (pjovimui). Tauragë, tel.
8 651 98 683.
Kvieèiai, mieþiai, aviþos. Tauragë,
tel. 8 614 54 006.
Mësinæ karvæ su verðiu
(pirmaverðë). Tauragë, tel. 8 656
36 055.
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).
Paðelius. Tauragë, tel. 8 646 19
140.
Pirmametæ þolæ (svidrës, dobilai,
motiejukai), rulonuose (plëvele,
30 eurø). Adakavas, tel. 8 610
65 270.
Pirmaverðæ pieningà karvæ.
Tauragë, tel.: 8 446 59 806, 8 610
19 917.
Registruotø aviø bandà, apie 20
vnt. Tel. 8 616 78 818.
Siamo veislës kaèiukus,
savarankiðki. Tauragë, tel. 8 670
58 672.
Ðuniukà (motina Kaukazo aviganiø veislës, su dokumentais, 90
Eur). Tel 8 449 59 047.

Telyèaites 2014-05 gimimo.
Nesëklintos, svoris apie 300 kg,
600 Eur. Rietavas, tel. 8 652 75
075.
Telyèaitæ pieninës veislës (2 mën.,
labai geros karvës, tik auginimui).
Ðilalë, tel. 8 607 21 416.
Telyèias (verðingos, verðiuosis
rugpjûèio mën. pradþioje, stambios, pieninës) ir koli veislës
ðuniukus. Tauragë, tel. 8 600 96
648.
Triuðius skerdimui. Jurbarkas, tel.
8 447 54 899.

Verðingà karvæ ir 6 avis. SKUBIAI.
Jurbarkas, tel. 8 605 40 407.
Vesenèias pieningas telyèias,
6 0 0 . 0 0 E u r , Ta u r a g ë , t e l .
869167051.

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

Vokieèiø aviganiø veislës sniukus.
Nebrangiai. Ðilalë, tel. 8 629 73
282.
2-iejø verðiø karvæ. Jurbarkas, tel.
8 618 74 354.
3 karves, viena ðvieþiapienë.
Ðilalë, tel. 8 627 23 654.
3 verðiø karvæ, 1000 eurø.
Veliuona, tel. 8 685 29 619.

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

Juodagalvës veislës avinà su
kilmës dokumentais, taip pat
juodagalves avis. Tauragë, tel.
+370 656 34 295.

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

Rankinæ suvamàjà maðinà
„Padolsk“ (maþai naudota, su
lagaminu, 40 Eur). Klaipëda, tel.
8 699 66 772.

GALIMYBĖ ĮSIGYTI SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.

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

Ðienà rulonais. Tauragë, tel. 8
655 08 103.
Dviratukus (12 coliø ratukai.
Yra papildomi ratukai. Pirkti
nauji. Parduodame „Fisher price“ sûpynes (3 viename, 30 Eur).
Ðilalë, tel. 8 614 95 099.

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

Jaunà ðvieþiapienæ karvæ, galima
rinktis ið dviejø. Tauragës r., tel. 8
603 10 646.

Ðienainiø rulonai plëvelëje. Tel.
8 652 05 747.

p a r d u o d a
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p a r d u o d a
Acetileno dujø reduktoriø (nenaudotas). Tel. 8 629 58 040.
Dëvëti rûbai kilogramais.
Kriauklë ir svetainës staliukas.
Tauragë, tel. 8 606 08 584.
Dujiná balionà, natûralø pilkà
granità. Tauragë, tel. 8 614 08 381.
Dviratá (sulankstomas). Kilimà.
Tauragë, tel. 8 636 56 801.
Elektriná veþimëlá neágaliajam,
250 Eur. Tauragë, tel. 8 636 95
515.
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.
Krûmapjovæ MAHITA (20 Eur),
aukðto slëgio ploviklis (20 Eur),
gëlynø koliukus (tvorelë, 1 vnt.
- 0,35 Eur). Tauragë, tel. 8 613
25 179.

Ieðkau, kas supirktu mëlynes
sezono metu. Pagëgiai, tel. 8 639
46 942.
Þalà telyèaitæ. Tel. 8 676 12 180.

d o v a n o j a
Vokieèiø aviganiø veislës kalæ (3,5
metø). Tauragë, tel. 8 657 84 900.

p a r d u o d a
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø, patalpas, kur daug tranzito,
garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg100 Eur, 20 kg - 50 Eur). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Betono maiðyklæ (savos g-bos,
trifazë, 150 Eur), el. pjûklà (trifazis, 7 kW, malkoms pjauti, 200
Eur). Tauragë, tel. 8 600 83 588.
Bituminæ stogo dangà „Onduline“
(75 nauji lapai, lapo kaina 6 eurai,
200x95 cm, spalva ruda, 6 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 36 870.
Daþø purkðtuvà PAINT ZOOM
(elektrinis, nenaudotas).
Jurbarkas, tel. 8 682 39 068.

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

Dekoro tinkà „Reibeputz 3,0
Silicon DUFA“ (lietutis, pilka su
melsvu atspalviu, 275 kg/11 kibirø,
25 Eur). Tauragë, tel. 8 620 65 131.

Medinius langus (nauji, kokybiðki,
23 vnt.). Jurbarkas, tel. 8 698 39
839.

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

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.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.
Vokiðkà senovinæ karietà (1825
m., 6 sëdimos vietos, labai gera
bûklë, tinka vestuvëms veþti,
kaina sutartinë). Ðakiai, tel. 8
685 44 504.

p e r k a
Dviratá (pigiai). Arba gal kas
padovanotø dviratá? Tauragë, tel.
8 643 27 351.
Neágaliam þmogui ieðkoma këdëtualetas su ratukais. Jurbarkas,
tel. +370 612 19 263.

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

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

Apgyvendinsiu vieniðà þmogø,
galintá padëti ûkyje. Tel. 8 600
40 863.
Jauna vieniða 5 vaikø mama
praðo padovanoti kompiuterá.
Gal kas galëtø iðpildyti svajonæ,
nuveþti á Jûrø muziejø? Tel. 8
677 30 348.
Priimu gyventi tvarkingà pensinio amþiaus þmogø, iðmanantá
apie statybas. Tauragë, tel. 8 653
88 736.

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.
Medienos apdirbimo árangà:
ciklonas, dvejos daugiapjûklës,
gaubtø lenteliø apdirbimo
staklës, apvaliø ràstø gamybos
staklës. Tel. 8 686 73 475.
Medþio obliavimo stakles
(leidþiamos perlamutras, 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, 2300 Eur, 10 kW,
1650 Eur). Tel. 8 672 72 619.
Naudota ðiferá (balta ir raudona
sp., 4 Eur). Tauragë, tel. 8 650
73 590.
Naudotas plytas. Tauragë, tel. 8
614 74 309.
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Naujas puðines duris (2,07x0,86,
58 Eur), ketaus radiatorius (sekcijos vnt. - 0,60 Eur). Tauragë, tel.
8 613 25 179.
Obliavimo velenà, þalvario lakðtà,
metalinæ statinæ, kalviðkus spaustuvus, guoliø nuëmiklá, krosnies
orkaitæ. Tauragë, tel. 8 636 56 801.
Pigiai naudotas duris be staktø (9
vnt., 1,95x60, 1,95x80). Tauragë,
tel. 8 652 25 033.
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.
Puðinius taðus (sausi, 7 cm).
Tauragë, tel. 8 658 33 095.
Silikatines plytas (3000 vnt.).
Tauragë, tel. 8 616 59 849.
Skystuoju kuru kûrenamà katilà,
dvigubo pjovimo taðus, ðiltnamiui
stiklà. Tauragë, tel. 8 614 18 071.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5 mm
storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m, 4 mm
storio, 15 vnt., nebrangiai, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 690
51 570.
Suvirinimo aparatà, kompresoriø, el. pjûklà, obliavimo stakles,
guoliø nuëmiklá, el. pjûklo aðá,
pakeltuvà su rankena. Tauragë,
tel.: 8 446 72 427, 8 646 81 006.
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.

VW GOLF III (1993 m., benzinas,
dujos, 4 durys, ið Italijos, 380 Eur).
Tel. 8 601 80 858.

Vibroplokðtæ (naujas variklis, nedirbæs, 60x50 cm, 90 kg). Tauragë,
tel. 8 654 81 002.

p e r k a
Naudotà ðiferá didþiaisiais lapais.
Tauragë, tel. 8 612 69 841.
Naudotà ðiferá. Tauragë, tel. 8
633 79 134.
Naudotus elektros stulpà arba
stulpus. Tauragë, tel. 8 616 24 547.

CITROEN

RENAULT

p a r d u o d a

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.

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

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

FORD

d o v a n o j a

p a r d u o d a

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

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.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 80 B4 (1994 m., 2 l, 85 kW,
benzinas, dujos, 5 pavaros, TA,
baltos sp., 500 Eur). Tauragë, tel.
8 687 46 802.
AUDI A6 (2000 m., 2,5 l, TDi,
132 kW, QUATTRO 1 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 622 40 010.

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.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB E-320 CDI (2000 m.,
automatinë pavarø dëþë, visi privalumai, universalus, 1 850 Eur).
Tel. 8 601 80 858.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1991 m.,
dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, vyðninë, 4/5, TA iki 201602, 350 Eur). Tauragë, tel. 8 630
34 699.
NISSAN TIRANO II (1998 m.,
turbodyz. 2,7 l, mëlynos sp., TA
iki 2016,04, 3 700 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 699 85 415.

RENAULT LAGUNA (2000
m., 1600 cm3, benzinas, 79 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, mëlyna sp., 230 000 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 sp., 4/5, 279
000 km, TA iki 2016-10, 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 618 39 746.
RENAULT MEGANE Coupe
(1996 m., 2 durys, signalizacija, el. liukas, tvarkingas, geras,
ekonomiðkas automobilis, 375
Eur). Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.

ROVER
p a r d u o d a
ROVER 620 (1997 m., 2 l, dyz.
TA-2017, 450 Eur). Tauragë, tel.
8 638 61 298.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (1998 m.,
dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, vienatûris, balta, 4/5, TA
iki 2017-01, daug privalumø,
draudimas, 1 100 Eur, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 643 60 211.

OPEL

ÐKODA

p a r d u o d a

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.

ÐKODA OCTAVIA (1999 m.,
benzinas, oro pagalvës, signalizacija). Jurbarkas, tel. 8 648 43 166.

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

VOLKSWAGEN

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 605 SL (1992 m., 2,0
l, benzinas, TA iki 2016-10-11,
draudimas, gera bûklë, 650 Eur).
Tel. 8 619 33 737.
PEUGEOT PARTNER (2001 m.,
1,9 l, dyz., 800 Eur). Tauragë, tel.
8 640 54 555.

p a r d u o d a
VW GOLF 3 (1994 m., 1,9 l, TDi,
universalus, rida 139 000 km, TA,
nauja vaþiuoklë, lieti ratlankiai,
gera bûklë, 900 Eur). Klaipëda,
tel. 8 602 55 078.

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.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l, benzinas, mëlynos sp., geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 652 44 226.
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., 1,9 TDI,
66 kW, universalus, 1 350 Eur).
Tel. 8 601 80 858.
VW PASSAT (1998 m., karavanas, dyzelinas, 81 kW, sidabro
sp., TA iki 2016 m., 1350 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Didelæ priekabà, 400 Eur.
Tauragë, tel. +370 630 30 519.

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

p e r k a
+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.
+ Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimu pats. Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið
karto. Tel. 8 677 66 409.
+Lengvuosius automobilius ardymui (sutvarkome dokumentus).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
Automobilius (pigius,
vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.

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 R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas
padangas (universalias, su garantija). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas),
RENAULT LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD) dalimis. RENAULT
MASTER galiná varantájá tiltà.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Padangas R18 (2 þieminës, 2
vasarinës, naudotos, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
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.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.

p a r d u o d a
Motociklà SUKIDA (125 kub. cm,
380 Eur). Tel. 8 601 80 858.
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.

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 a r d u o d a

Dyzeliná automobilá iki 1 000 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
P e r k u
a u t o m o b i lius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius, gali bûti po
auto ávykio, 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.

p a r d u o d a
+Naudotas ávairiø automobiliø
detalës urmu uþ pusæ kainos.
Tauragë, tel. 8 698 75 628.

“Akerman“ (2002 m. priekabaplatforma ir dalys: dvi aðys su
veþimëliu, ilgis 1360 cm, plotis
2,5 m. Vokiðki dokumentai, oriniai stabdþiai). Jurbarkas, tel. 8
687 87 093.
Bulviakasæ (lenkiðka, geros
bûklës, 700 Eur). Tel. 8 629 58
040.
Bulviø kasamàjà (naujai perrinkta, sudëtos naujos detalës,
paruoðta darbui, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.
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Naujà melþimo aparatà su bakeliu
ir generatoriumi (benzinas, elektra, „DeLaval“ firmos, 1040 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 14 305.
Pakinktus (paradiniai, senoviniai,
dviejø arkliø kinkymui). Tauragë,
tel. 8 650 754 84.
Plûgà (vokiðkas, vartomas, 3 korpusø), priekabos cilindrà, naujà
siurblá NÐ50, svarstykles, priekabà
miðkui veþti. Jurbarko r., tel. 8 616
41 686.
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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.
Reikalingas þmogus darbui miðke.
Jurbarkas, tel. 8 699 59 553.
Reikalingas þmogus nupjauti
þolæ miesto centre. Reikalingas
þmogus iðvalyti uþkraunamà krosná.
Jurbarkas, tel. 8 685 72 123.

Savaeigæ arklinæ pjaunamàjà, veikianti, Tel. 8 625 26 531.

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.
Presà NEW HOLLAND 276,
plûgus (3 korpusø), kultivatoriø.
Gyvuliø priekabà, vandens pompà
(5,5 kW, 600 l/min.) MTZ-80L.
Tel. 8 623 13 698.
Kombainà NIVA SK-5 dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Kombainus dalimis: NEW
HOLLAND-135 (su ðiaudø
smulkintuvu), MASSEY
FERGUSON-625 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), MBVOLVO (su ðiaudø smulkintuvu),
NEW HOLLAND-145 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu). Tauragë,
tel. 8 638 32 767.
Krautuvà nuo T-16 (1000 eurø),
traktoriø MTZ-80 (2600 eurø).
Tel. 8 652 96 090.
Lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,85 m, 500 eurø).
Lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,65 m, 350 eurø).
Tauragë, tel. 8 627 47 606.
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.
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.

Siūlome papildomai užsidirbti ir įsigyti
aukštos kokybės gaminių su nuolaida.
Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios
g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite
tel. 8 677 75 156.

Ðienapjovæ, vartytuvà, bulviø
kasamàjà, purkðtuvà, plûgà, kultivatoriø, grûdø malûnà, mëðlo
kratytuvà, srutveþá, T-25. Tel. 8
612 78 366.
Traktoriø T-40A (geros bûklës,
TA, 1500 Eur). Ðilalë, tel. 8 681
56 453.
Traktoriø T-16 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 8 601 23 600.
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.
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.
Tvarkingà T-16 traktoriø (1991 m.,
su buldozeriu, 2 600 Eur). Tauragë,
tel. +370 673 55 930.
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.

+Reikalinga mergina valymo
darbams Norvegijoje. Tel. +47967
27 451
+Reikalingi automobilveþio vairuotojai. Tauragë, tel. 8 699 80 431.
+Reikalingi darbininkai darbui statybose Danijoje (legalus).
Tauragë, tel. 8 672 46 859.
Ieðkomi trinkeliø klojëjai darbui
Vilniuje. Laiku mokamas atlyginimas. Apgyvendiname. Tel. 8
625 61 818.
Ilgametæ patirtá turinti transporto ámonë atnaujina savo
automobilveþiø parkà. Ieðko energingø ir atsakingø vairuotojø-ekspeditoriø, kurie galëtø prisijungti
prie dabartinës komandos. Darbas
Europoje. Reikalavimai: CE kategorija, E95 kodas, patirtis. Mes
jums siûlome: laiku ir stabiliai
mokamà atlyginimà, tvarkingà
technikà, visas darbui skirtas priemones, socialines garantijas. Tel.
+370 699 55 422.
Ámonë ieðko fasado ðiltinimo meistrø, pagalbiniø darbininkø. Laiku
mokamas atlyginimas, 1000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.
Ámonë ieðko fasadø ðiltinimo meistrø. Laiku mokamas atlyginimas.
Jurbarkas, tel. 8 635 53 323.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai
ir darbininkës, turintys patirties.
Gali bûti ðeima. Apgyvendiname.
Mokamas atlyginimas. Tel. 8 606
46 462.

+Biriø kroviniø perveþimas iki 18
tonø. Dël kainos galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.
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 pobûdþio
darbo. Tel. 370 690 77 503.
Meistras atlieka vidaus ir iðorës
apdailos darbus, deda plyteles,
dekoratyviná tinkà. Jurbarkas, tel.
8 655 57 297.
Mûrininkas, stogdengys, meistras
su pagalbiniu ieðko darbo. Tauragë,
tel. 8 638 74 141.
Statybininkas ieðko darbo: gali
statyti tvoras, atlikti visus mûro
darbus. Tauragë, tel. 8 657 93 498.
Trijø vyrø brigada ieðko darbo.
Klijuoja klinkerá ir ðiltina sienas.
Jurbarkas, tel. 8 685 40 700.
Vieniða pensinio amþiaus moteris
gali priþiûrëti senelius, padëti
buityje ir ûkyje. Tel. 8 602 91 340.
Vyras atlieka ávairius vidaus apdailos darbus. Jurbarkas, tel. 8
612 52 691.
Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto,
tapetuoja, deda laminuotas grindis,
atlieka kitus darbus. Tauragë, tel. 8
689 25 070.
Vyras ieðko darbo, stato krosnis.
Tauragë, tel. 8 652 70 016.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus
apdailos darbus: dedame gipsà,
klijuojame plyteles, glaistome,
daþome, dedame tinkà. Tel. 8 673
57 197.
Vyriðkis traktorininko, autokrautuvo, vairuotojo darbo. Tauragë, tel.
8 631 03 433.
+44 m. vyras ieðko nuolatinio
darbo Tauragëje, turi B, C kat. paþ.
ir traktorininko paþ. Galiu 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 gipskartoná, lyginu sienas kalu apdailos lenteles, klijuoju
plyteles. Galiu dirbti ir uz Tauragës
ribø. Tauragë, tel. 8 643 22 432.
Tinkuotojas iesko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras, turintis BC kategorijos vairuotojo paþymëjimà, darbo. Tel. 8
654 45 100.

Kokybiðkas laiptiniø remontas.
Kiti statybos, remonto, apðiltinimo
darbai. Dirbame visoje Lietuvoje.
Panevëþys, tel. 8 614 99 199.
+Iðnuomojami autobusai 30-42
vietø ir mikroautobusas 8 vietø.
Tauragë, tel. 8 699 80 431.

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

+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.

Perka miðkà, atlieka visus miðko
ruoðos darbus. Ðilalë, tel. 8 688
17 142.

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

+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Dëvëtus rûbus ir batus urmu.
Tauragë, tel. 8 672 46 859.
+Gaminame montuojame kaminø
ádëklus nuo 23 Eur. Montuojame
pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kieto kuro katilais,
krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.
Dëvëtus rûbus urmu, 2,5 eurø/
kg, imamas kiekis nuo 20 kg.
Jurbarkas, tel. 8 690 20 240.
Ið savo ràstø iðpjaunu statybinæ
medienà pagal uþsakymà. Tauragë,
tel. 8 614 74 903.

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.
Senø stogø renovacija (perdaþymas
specialiais gruntais ir daþais), naujø stogø árengimas. Tauragë, tel. 8
637 00 382.
Skardiname, dengiame stogus su
savo ir uþsakovo medþiagomis. Tel.
8 610 25 435.
Stogø dengimas ir visi skardinimo darbai su mûsø ar uþsakovo
medþiagomis. Tel.: 8 639 19 943,
8 654 98 611.
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.
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Horoskopai
p
Produktyviai
pradėsite savaitę - nudirbsite
daugybę darbų,
pasirašinėsite ar dėl svarių priežasčių nutrauksite
svarbias sutartis, žodžiu
gyvenimas nestovės vietoj.
Asmeniniame gyvenime
patartina nusiraminti, išsiaiškinti, ko nori antroji jūsų
pusė. Dėl abiejų partnerių
netolerancijos gali iškilti
grėsmė santuokai. Silpnesnės sveikatos Avinai šios
savaitės pabaigoj gali ne
juokais įsisirgti.

Pirmadienį
sulauksite įdomaus pasiūlymo.
Neskubėkite jo
priimti, galimos povandeninės srovės, apie kurias
sužinotumėte vėliau. Šią
savaitę pajudės buto, žemės
pirkimo ar pardavimo reikalai. Seksis kolektyviniai

ateinanèiai savaitei (08-03 – 08-09)

projektai, jausitės komandos nariu ar net kapitonu.
Jei turite tokių sumanymų,
pasinaudokite proga iškilti.
Savaitės pradžioje rinkite informaciją,
kaupkite žinias.
Nepersistenkite mokydami
aplinkinius, autoriteto tokiais būdaus nepelnysite.
Nuo trečiadienio teks pavaduoti viršininką arba jums
bus patikėtos aukštesnės
pareigos. Jei ką penktadienį nuspręsite, niekas jūsų
nesustabdys. Asmeniniuose
santykiuose - įtampa.
Prasidėjus savaitei, neskubėkite - galite padaryti nemenkų
klaidų tiek kalbant apie
profesinę sritį, tiek apie asmeninį gyvenimą. Trečiadienį pagaliau pajusite pagrindą

po kojomis, atgausite pusiausvyrą. Į savaitės pabaigą
laukia džiaugsmai, nusimato
pramogų, pasilinksminimų.
Savaitgalį smagių įvykių
karuselė neturėtų sustoti.
Įtampa šeimoje trukdys susikaupti darbe, sujauks jūsų mintis.
Vidinis chaosas gali atsiliepti sveikatai. Mėginkite atgauti pusiausvyrą, ieškokite
sprendimų. Dėl neatsargių
žodžių gali kilti grėsmė jūsų
karjerai, tad būkite santūresni, reikšdami savo nuomonę.
Savaitės pradžioje tvirtai jausitės užimamoje
pozicijoje, pasitikėsite savimi, neabejosite
dėl priimamų sprendimų.
Galbūt žaibiškai apsispręsite
pirkti butą ar įsigyti žemės.
Ketvirtadienį galimi nesusi-

pratimai, jūsų žodžius gali
neteisingai suprasti ir apkaltinti jus nebūtais dalykais.
Ti k n u o j ū s ų
priklausys, ar
kiti suvoks, koks
jums svarbus yra
tvarkomas reikalas. Jeigu jūs
sistemingai, ištvermingai ir
su entuziazmu imsitės veikti,
aplinkiniams nebeliks nieko
kito, kaip patikėti jumis.
Savaitės viduryje galima
tam tikra įtampa šeimoje.
Tarsi kompensacija už stresus asmeniniame gyvenime
galimas kilimas karjeros
laiptais.
Konfliktas darbe išeis į naudą.
Jau senokai jautėte, kad reikia
pakovoti už savo teises, tik
niekaip nepasiryždavote.
Po šios krizės nusimato
pozityvios permainos. Apskritai gana palankus metas
keisti veiklos kryptį, išvykti
į užsienį. Savaitgalį atsar-

giau vairuokite, patausokite
sveikatą.

Šią savaitę bus
gausu įvairiausių
įvykių. Dėl vienokių ar kitokių
priežasčių galite išsiskirti su
brangiais žmonėmis. Galimi
nemenki finansiniai nuostoliai, rūpesčių kels konkurentai. Mėginkite kreiptis į
įtakingus asmenis, semkitės
patirties ir mokykitės iš
daromų klaidų. Savaitgalį
pasistenkite nuo visko atitrūkti, ilsėkitės, atgaukite
pusiausvyrą.
Jei turite konkretų planą, jums
niekas nebaisus.
O ką daryti, jei
kankina abejonės ar prieštaringi norai? Pasirinki teks,
pasistenkite atsižvelgti į šeimos narių nuomonę. Vidury
savaitės netrūks mėginančių
jus provokuoti ar norinčių
apgauti. Stenkitės perprasti
prieš jus rezgamus kėslus.
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Nuo pirmadienio
iki penktadienio
gyvensite aktyvų
socialinį gyvenimą - susitikimai, mokymai,
projektai. Į savaitės jausitės
nusilakstę ir išsekęs. Savaitės pabaiga - metas atsipūsti.
Pastaruoju metu nusistovėję
gražus ir giedri santykiai su
artimu žmogumi ir toliau tokie
išliks. Žinoma, neužmikite ant
laurų, nepamirškite stengtis.
Rasis ne tik naujų sumanymų ar
projektų, bet ir
jėgų, lėšų ir noro
juos įgyvendinti. Nepamirškite
būti protingai atsargus. Jei
siekiate papildyti biudžetą ir
praplėsti akiratį, turėtumėte
dalyvauti rimtuose komerciniuose projektuose. Į vyresnybę su prašymais ar pasiūlymais geriau kreiptis pirmoje
savaitės pusėje, antrąją skirkite studijoms, naudingiems
kontaktams. Pasistenkite, kad
savaitgalį šeimoje vyrautų
taika ir vienybė.

JUOKAI

29. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Akis. Ganimedas. Gama. Rabinas. Aromatas. Agata. Motelis. Manai. Arasas.
SIM. Lanas. Šratas. Dona. Ras. Nitas. Ponis. Is. Midus. Sukast. Stepė. Lapas. Kartonas. Peles.
Al. Suolas. Pagal. Iki. Apis. Dar. Sėstis.
Horizontaliai: Paramaribas. Naganas. Rua. Libanas. Stop. Mitas. Toli. Benai. Menas. Da.
Šnipas. Askaridės. Ratu. Pa. Amatas. PAR. Karosas. Leg. Otas. Salas. Mes. Pupelė. Gal. Dokas.
Patisonas. It. Masinis. Aki. Tas. Mastelis.
Pažymėtuose langeliuose: Sraigtasparnis.
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.

35. 55 m. moteris norëtø
sutikti padorø vyriðká.
Jurbarko r.
36. Vyriðkis nori susipaþinti
su pensinio amþiaus moterimi. Pirmadieniais ir
antradieniais neskambinti.

Du bepročiai valgė konservus.
Kai baigė valgyti, vienas sako:
- Lipk ant namo stogo ir šok į
konservų dėžutę.
Beprotis užlipo ant stogo ir persigalvojęs sako:
- Ai, nešoksiu.
- Kodėl?
- Todėl, kad, kai aš šoksiu, tu
patrauksi dėžutę, ir aš užsimušiu.
*****
Daktaras sėdi namie. Žiūri televizorių. S
taiga pasigirsta skambutis. Daktaras pakelia ragelį, o ten - keli
kolegos:
- Sveikas, Jonai, čia mes trise
geriam, gal nori prisidėti?
- Gerai, tuoj atvažiuoju. Jau besirengiantį daktarą sustabdo žmona:
- Jonai, kur tu eini? Ar koks
rimtas atvejis?
- Taip, labai rimtas. Ten jau trys
gydytojai!
*****
- Daktare, aš noriu suliesėti.
Patarkite man kokią dietą...
- Na, valgykite kasdien porą
pomidorų, vištos kulšelę ir kelis
šaukštus grikių košės.
- O čia prieš valgį ar po?
*****
Turguje moteris sugauna obuolius vagiantį berniuką.
- Ach tu! Aš tau tuoj parodysiu,
kaip vogti!
- Oi, kaip gerai, nes mane jau
trečią kartą pagauna.
*****
Atbėga žmogelis į barą ir sako:
- Klausykit, ar aš vakar pas jus

nepragėriau 200 Lt?
- Taip, pragėrėt, - atsako barmenas...
- O, ačiū dievui, o tai aš galvojau,
kad pamečiau....
*****
Važiuoja „fūra“ po tiltu ir užstrigo. Atvažiuoja vienas su lengvąja
mašina ir sako:
- Tai ką, užstrigai?
- Tai ne, vežiau tiltą ir benzinas
baigėsi!
*****
Tėvas su Petriuku sėdi vienas
vienoje stalo pusėje, kitas - kitoje.
Tėvas užpykęs ant Petriuko, rėkia:
- Ar žinai, kas skiria tave nuo
asilo!?
- Stalas, - ramiai atsako Petriukas.
*****
Automobilis kažką partrenkė
gatvėje. Aplink susirinko būrys
žmonių. Žurnalistas, niekaip
negalėdamas prasibrauti iki įvykio
vietos, pradėjo šaukti:
- Praleiskite! Aš nukentėjusiojo
sūnus.
Žmonės pasitraukė. Žurnalistas
pribėgęs pamatė, kad guli partrenktas asilas...
*****
Prie bankomato prieina moteris
su penkiamečiu sūnum.
- Tuoj pasiimsim pinigėlių ir
eisim apsipirkt.
Kiša kortelę, pasiima pluoštą
banknotų.
Berniukas tyliai klausia:
- O ten ką, tėtė sėdi?..
*****

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.

2015 07 31 Nr. 30

RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 1 D. 10 VAL. Alsėdžių miestelio
vasaros šventė.
RUGPJŪČIO 1 D. 11 VAL. Alsėdžiuose automobilių slalomas.
RUGPJŪČIO 1 D. 17 VAL. Alsėdžiuose pasimatymas mano svajonių parke su VAISGAMTA.
RUGPJŪČIO 4 D. 18.30 VAL. Plungės akademiko
A.Jucio pagrindinės mokyklos stadione kilnojamojo
cirko gastrolės.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 2 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
Vakaronė. Groja „Fortūna“.
RUGPJŪČIO 5 D. 13.30 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Eko laboratorija suaugusiesiems“.
RUGPJŪČIO 6 D. 13 VAL. Šiaulių kultūros centre
vasaros atostogų kūrybinės dirbtuvės vaikams.
RUGPJŪČIO 6 D. 17 VAL. Koncertas amfiteatre.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 2 D. 14 VAL. Paobelio k., Kėdainių r.
garbaus amžiaus žmonių klubo „Rudenėlis“ gegužinė.
RUGPJŪČIO 6-8 D. Kėdainių miesto šventė VIDURY LIETUVOS.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI LIEPOS 31 D. Kretingos kultūros centre
Kretingiškių fotomenininkų fotografijų paroda AKIMIRKSNIŲ ŽAISMĖ Vitražo salėje.
LIEPOS 31 D. 15-20 VAL. Atvira jaunimo erdvė
Raguviškių skyriuje.
RUGPJŪČIO 2 D. 20 VAL. Kretingos kultūros
centre šokių vakaras KAM PER 40.
PALANGOJE
LIEPOS 31 D. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius tel.
370 682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“ pardavimo vadybininkas, elektrikas, tekintojas, statybininkas tel.: 370 699 57 396,
370 685 24 835, MB „Railinga“ gamybos meistras–suvirintojas
el. p. info@railinga.lt, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė
mokykla fizikos mokytojas el. p. info@jnm.lt, UAB „JURMEDIJA“ plytelių klojėjas tel. 370 650 62 800, Jurbarko kultūros
centras bilietų kasininkas tel. 370 687 95 790, A.Samoškos
individuali įmonė tarptautinio krovinių vežimo vairuotojas tel.
370 698 19 971, „Žilinskio ir ko UAB“ vairuotojas C, CE kat.,
tel. 370 614 80 151, UAB „Gulbelė“ pardavėjas kasininkas tel.
370 696 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. 370 656 81 660, UAB „Sanmonta“ plataus profilio statybininkas, santechnikas tel. 370 698 23 728, UAB „KęSęk“
suvirintojas Jurbarkų sen., Jurbarkų k., UAB „Jurbarko duona“
kepėjo padėjėjas tel. 370 659 85 023.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Viktomas“ prekių grupės vadybininkas tel.
370 686 77 606, UAB „Utenos mėsa“ vairuotojas ekspeditorius
el.p. atranka@biovela.lt, UAB „Senasis malūnas“ buhalteris
tel. 370 650 40 065, UAB „Norvila“ apdailininkas tel. 370
646 22 904, UAB „Izoton“ apdailininkas, baldžius, grindinio
klojėjas, skardininkas tel. 370 656 01 469, A. JANKEVIČIAUS
INDIVIDUALIAI ĮMONEI tarptautinių krovinių gabenimo
vairuotojas tel. 370 698 44 915, UAB „Aurelita“ buhalteris
tel. 370 679 94 363, UAB „Apšvieta“ apdailininkas tel. 370
615 13 612, UAB „Danrima“ siuvėjas tel. 370 699 95 593,
UAB „Grimeda“ pakuotojas tel. 370 699 15 486, UAB „Čia
Market“ pardavėjas kasininkas tel. 370 687 90 843, UAB
„Norvila“ plataus profilio statybininkas tel. 370 606 80 999,
Agroserviso Kooperatyvui „Pynauja“ traktorininkas tel. 370
610 62 323, UAB „Akvatermos Projektai“ santechnikas ir
šaltkalvis suvirintojas tel. 370 640 44 820.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Sauleita“ įtempiamų lubų montuotojai
tel. 370 687 96 609, UAB „Tauratransa“ tarptautinių krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 370 603 04 285, V.
Lidžienės įmonei (kavinei „Mergelių užeiga“) barmenas – padavėjas tel. 370 698 29 183, UAB „Eloras“ kondicionierių montuotojas, vėdinimo sistemų montuotojas tel. 370 685 11 482,
UAB „Apastata“ architektas el. p. mindaugas@apastata.lt, R.
Jonkaičio ir A. Montvilos TŪB „Repulsus“ veterinarijos gydytojas Pagėgiuose el. p. rolandas@repulsus.lt, UAB „Dunokai“
juristas el. p. dunokai@is.lt, UAB „Zumpė ir ko“ šaltkalvis tel.
370 699 95 729, UAB „Bratoil“ buhalteris – apskaitininkas el.
p. bratoil@inbox.lt, UAB „Herantas“ medienos apdirbėjas tel.
370 600 67 622, Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinei
mokyklai fizikos mokytojas tel. 370 636 37 744, UAB „Palink“
pardavėjas – kasininkas tel. 370 688 70 321, UAB „Baltijos
trasa“ virėjas, barmenas tel. 370 686 95 768, UAB „Čia Market“ pardavėjas – kasininkas 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,
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, Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijai matematikos mokytojas tel. 370 441 57 663, IĮ
„Suktukas“ autovežio vairuotojas, autošaltkalvis tel.: 370 699
80 431, 370 699 61 033, UAB „Žilta“ barmenas – virėjas tel.
370 657 96 548, AB „Kėdainių grūdai“ elevatoriaus 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 „Valdymo apskaita“ įmonės vadovas el. p. info@
valdymoapskaita.lt, UAB „Zemrena“ šaltkalvis mechanikas
sunkvežimių remontui tel. 370 698 38 246, UAB „ Molupis
ir ko“ kepėjas, įrengimų priežiūros mechanikas Paberžių g.
8, Tauragė, UAB „Makveža“ pardavėjas konsultantas el.p.
info26@mokivezi.lt.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi grožio salono specialistai, staliai
dailidės, siuvėjai, komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi automobilių kėbulų remontininkai, viešbučio tvarkytojai, CE kategorijos vairuotojai
(turintys 95 kodą).
Vokietijoje reikalingi verslo plėtros vadybininkas, virėjai ir
padavėjai, autobusų vairuotojai, dailidės, elektromechanikai,
suvirintojai, oro kondicionavimo įrenginių mechanikai/vamzdynų montuotojai, medienos apdirbimo staklių operatoriai,
mechanikai, suvirintojai, elektrikai, santechnikai.

„Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko rotonda.
LIEPOS 31 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre
Petras VYŠNIAUSKAS: MAN PATINKA.
RUGPJŪČIO 1 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre grupė DAGAMBA (Latvija, Lietuva, Iranas).
RUGPJŪČIO 1 D. Palangos Birutės parko rotonda
pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 2 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre 14 STYGŲ (V.Čepinskis / S.Krinicinas /
V.Čepinskienė.
RUGPJŪČIO 2 D. 19 VAL. Tarptautinis akordeonistų festivalis. Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al.
1, Palanga.
RUGPJŪČIO 2 D. 20 VAL. Muzikos festivalis
„Ave Maria“.Gintaro muziejus Vytauto g. 17, Palanga.
RUGPJŪČIO 3 D. 20 VAL. Festivalis „Palangos
vasara“. Gintaro muziejus Vytauto g. 17, Palanga.
RUGPJŪČIO 4 D. 19 VAL. Festivalis „Palangos vasara“. Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
RUGPJŪČIO 4 D. Klasikinės muzikos koncertų
ciklas „Nakties serenados“. Gintaro muziejaus terasa,
Vytauto g. 17, Palanga.
RUGPJŪČIO 5 D. Klasikinės muzikos koncertų
ciklas „Nakties serenados“. Gintaro muziejaus terasa,
Vytauto g. 17, Palanga.
RUGPJŪČIO 5 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre spektaklis 24 VALANDOS IŠ MOTERS
GYVENIMO.
RUGPJŪČIO 6 D. Klasikinės muzikos koncertų
ciklas „Nakties serenados“. Gintaro muziejaus terasa,
Vytauto g. 17, Palanga.
RUGPJŪČIO 6 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre „Svaiginanti“ komedija KLASTINGAS
TIRPALAS.
RUGPJŪČIO 6 D. Palangos Birutės parko rotonda
pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 6 D. „Birutės parko istorijos atItalijoje reikalingi fitneso/šokių treneriai, sporto treneriai,
mini club vedėjai.
Estijoje reikalingi klientų aptarnavimo specialistai.
Danijoje reikalingi žirnių skynėjai, JAVA programuotojai.
Airijoje reikalingi virėjai.
Švedijoje reikalingi verslo plėtros vadybininkas, betonuotojai, statybininkai, dailidės.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas (-a), autoremontininkas, barmenas-padavėjas(-a),
barmenas (-ė), brigadininkas(-ė), fasadininkas, finansininkas
analitikas(-ė), gamybos darbininkas (-ė), kombainininkas,
maisto išdavėjas (-a), mechanikas, medicinos psichologas(-ė),
miško darbininkas, padavėjas barmenas, pardavimo vadybininkas, pardavimų verslo klientams telefonu vadybininkas(-ė)
(neįgaliam asmeniui), ričiuotoja(-as)-ritynų užkrovėja (-as),
serviso meistras, svėrėjas(-a), traktorininkas-vairuotojas,
transportuotojai, vadybininkas (-ė), vairuotojas, vairuotojas
C,CE kat., vairuotojas-ekspeditorius, virėja (-as), virtuvės
darbininkas/virėjas(-ė).
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių plovėjas, barmenas padavėjas, fizikos dėstytojas, geografijos mokytojas, informacinių technologijų sistemos
eksploatavimo inžinierius, kelininkas, kepėjas, mechanikas,
medienos apdirbimo staklių operatorius, metalų apdirbimo
technologas, nekvalifikuotas pastatų statybos darbininkas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, operatorius pakuotojas,
pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, plataus profilio statybininkas, projektuotojas konstruktorius, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
siuvėjas, statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas dujomis, suvirintojas dujomis ir elektra, sūrių gamintojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: Šakių „Berželio“ mokykla auklėtojas tel. 370
345 60 183, UAB „Canticum“ floristas tel. 370 685 28 103,
ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
matematikos mokytojas tel.: 370 345 43 231, 370 616 02 793,
UAB „Anglometa“ mikroautobuso vairuotojas tel. 370 682
23 769, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija muzikos mokytojas tel.: 370 345 44 285, 370 614 21 684, UAB
„SAMSONAS” mėsos rūkyklos darbininkas tel. 370 345 47
800, UAB „Eurotela“ rinkodaros specialistas [vadybininkas]
tel. 370 684 37 364.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius,
administratorius sekretorius, aktuaro asistentas, akušeris,
antrasis mechanikas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų
administratorius, apsaugos darbuotojas, asmeninis sekretorius
[padėjėjas], auklėtojas, autobuso vairuotojas, automatikos įrangos derintojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio
vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, autotransporto priemonių remonto
šaltkalvis, baldų dizaineris, baldžius, barmenas, barmenas
padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, buhalteris, dailės
mokytojas, darbininkas aukštybininkas, darbų saugos padalinio
vadovas, darbų vadovas, degalų ir kuro technologas, dizaino
mokytojas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekskavatoriaus
mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektrinių
komponentų surinkėjas, elektromechanikas, elektromonteris,
elektronikos inžinerijos technikas, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, elektroninės įrangos montuotojas,
elektroninės įrangos taisymo meistras, filologas, floristas,
gamybos meistras, gamybos vadovas, gydytojas psichiatras,
gyvulininkystės specialistas, grindinio klojėjas, hidraulikos
technikas, indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų
mokytojas, izoliuotojas, įstaigos vadovas {neišvardytų sričių
įstaigos}, kambarinė, kasininkas, kelių remontininkas, kepėjas,
kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas, kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, kompiuterių elektroninės
įrangos montuotojas, konditeris, konferencijų ir renginių
organizatorius, konstrukcijų inžinierius, krovikas rūšiuotojas,
laiškininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo
vamzdynininkas, logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, maisto gamybos vedėjas,
maisto išdavėjas, manikiūrininkas, matematikos mokytojas,
matininkas, mechanikas, mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, muzikos mokytojas,
neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų
mokymas}, nekvalifikuotas apželdinimo darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
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KLAIPËDOS DRAMOS
spindžiai“ Palangos Birutės parkas, Vytauto g. 15,
Palanga.
RUGPJŪČIO 6 D. 20 VAL. Muzikos festivalis
„Ave Maria“. Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų
žvaigždės bažnyčia Jūros g. 7, Šventoji (Palanga)
KAUNE
LIEPOS 31 D. 16 VAL. fotomenininkų dueto Rimgaudo Malecko ir Dangirutės Maleckienės retrospektyvinės parodos atidarymas ir filmų, reprezentuojančių
menininkų kūrybą, peržiūra Kauno miesto muziejaus
skyriuje M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje (K. Petrausko g. 31).
JURBARKE IR RAJONE
LIEPOS 31 D. 20 VAL. Lietuvos žygeivių festivalis.
RUGPJŪČIO 1 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 31 D. 20 VAL. Šakių J.Lingio parke Projektas „Mama negrįšiu namo aš parke 2“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LIEPOS 31 D. nuo 15 val. Lauksargių seniūnijos
parkelyje prasidės šventė „Protėvių kraitė“.
RUGPJŪČIO 1 D. 10 VAL. nuo Pagramančio
regioninio parko Lankytojų cento startuos dviračių
žygis „Akmenos ir Jūros krantais 2015“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 2 D. 21.30 VAL. PARKAS GYVAI
2015. Kino filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“,
Poezijos parke.
RUGPJŪČIO 6 D. 19 VAL. VASAROS AKVARELĖS 2015. Diksilendo muzika, Poezijos parke.

TEATRO SPEKTAKLIAI
GASTROLĖS PALANGOJE
(Palangos senoji gimnazija, Jūratės g. 13 / Maironio g. 1)
2015 m. rugpjūčio mėn.
7 d. 20 val. T.Murphy „Sugrįžimas“, 2-jų dalių drama. Rež.
A.Pociūnas.
8 d. 20 val. N.Simon „Saugokite Florą“, 2-jų dalių komedija.
Rež. A.Lebeliūnas.
9 d. 20 val. M.Gavran „Poros“, 1-os dalies sceninė mozaika.
Rež. R.Kudzmanaitė.
12 d. 20 val. M.Gavran „Viskas apie vyrus“, 1-o veiksmo
drama. Rež. A.Lebeliūnas.
13 d. 20 val. F.Veber „Vakarienė su idiotu“, 2-jų veiksmų
komedija. Rež. R.Atkočiūnas.
14 d. 20 val. G.Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“,
2-jų dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus.
Bilietai parduodami Palangos senosios gimnazijos kasoje
(Jūratės g. 13 / Maironio g. 1) nuo rugpjūčio 1 d. kasdien nuo
11-18 val., spektaklių dienomis 13-20 val. Inf. tel. +370 614
42524 Bilietus platina TIKETA (www.tiketa.lt). Informacija
www.kldteatras.lt
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pagalbinių patalpų valytojas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavėjas kontrolierius, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, paslaugų kokybės kontrolierius, pastatų apšiltintojas,
pastatų statybos inžinierius, pastolių statytojas, pašto padalinio
vadovas, pašto siuntų lydėtojas, pašto siuntų skirstytojas,
personalo specialistas [vadybininkas], plastikinių gaminių
surinkėjas, plataus profilio staklininkas, plataus profilio statybininkas, plytelių klijuotojas, plytelių klojėjas, prekybos įmonės
vadovas, prekybos salės darbuotojas, produkto vadybininkas,
raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas, remonto meistras, restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
sandėlininkas, santechnikas, savivarčio vairuotojas, siuvėjas,
siuvėjas sukirpėjas, skalbyklos lyginimo mašinų operatorius,
skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, stalius, stalius dailidė,
statinių dažytojas, statybinių konstrukcijų inžinierius, statybos
inžinierius, statybos projekto vadovas, stogdengys, suvirinimo
technologas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, šlavėjas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, teisininkas, teritorijos valytojas, tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas, transporto
priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas, turizmo vadybininkas,
ūkvedys, uosto krovikas, užsakymų priėmėjas, vairavimo
instruktorius, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas
(rankomis), valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos
inspektorius, vandentiekio ir nuotakynų šaltkalvis apeivis,
vėdinimo sistemų šaltkalvis, vertėjas, viešbučio kambarinė,
viešojo administravimo specialistas, virėjas, virėjas-rūkytojas,
virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis
virėjas, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, auklėtojas, automobilių
mechanikas, automobilių šaltkalvis, autotransporto priemonių
remonto šaltkalvis, baldžius, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, gyvulininkystės specialistas, konstruktorius, laiškininkas,
laivo vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas, laivų statybos
technikas, mechanizatorius, 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,
technologijų technikas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, chemijos mokytojas, dailės mokytojas, geodezininkas, geografijos mokytojas, grindinio klojėjas,
informacinių technologijų mokytojas, kitų gamtos mokslų,
matematikos ir kompiuterijos dalykų mokytojas, lygintojas
(rankomis), logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas,
mikroautobuso vairuotojas, muzikos mokytojas, plataus profilio staklininkas, santechnikas, stalius, stalius montuotojas,
šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, baro padavėjas, gyvulininkystės specialistas,
kepėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
pakuotojas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
parduotuvės padalinio vadovas, pašto padalinio vadovas,
projekto vadovas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas, vyriausiasis
kasininkas, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo
dėstytojas, matininkas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, baldžius, dizaineris maketuotojas, kompiuterijos inžinierius, mechanikos inžinierius,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, ryšių su klientais centro informavimo
tarnautojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, valytojas, verslo paslaugų vadybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius, barmenas padavėjas, elektrinių elektros įrangos
techninės priežiūros elektromonteris, grindinio klojėjas, paštininkas, plataus profilio staklininkas, psichologas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], stalius.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
RUGPJŪTIS
2 d. sekmadienis 20.00 val. Palangos senoji gimnazija
„Altorių šešėlyje“. 2 dalių šokio spektaklis pagal V. MykolaičioPutino romaną „Altorių šešėly“.
Bilieto kaina 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.
Bilieto kaina 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..
Bilieto kaina 12, 50 €.
7 d., penktadienis, 19.00 val., Laikrodžių muziejaus kiemelis,
Liepų g. 12, Klaipėda. OPEROS NAKTIS.
Georges Bizet „Karmen”, 4 veiksmų opera.
Bilieto kaina 9, 50 €.
8 d., šeštadienis, 19.00 val., Klaipėdos piliavietė, Žvejų g. 4,
Klaipėda. William Shakespeare „Romeo ir Džiuljeta“.
2 dalių tragedija.
Bilieto kaina 9, 50 €.
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
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NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI GERAI SVEIKATAI, SVORIUI SUREGULIUOTI,
ENERGIJAI, GROŽIUI
IR JAUNATVIŠKUMUI.
GALIMYBĖ ĮSIGYTI
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.
MANO TINKLALAPIS:
www.agel.lt;
el. vizitinė: www.agel.tel;
tel. + 370 603 97 599.
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