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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Užbaigtos prekybos tinklo „Lidl“
logistikos centro statybos
Šią savaitę oficialiai užbaigtos veiklą Lietuvoje
pradedančio prekybos
tinklo „Lidl“ logistikos
centro Kauno rajone, Ramučių kaime, statybos.
Modernų sandėlį su administracinėmis patalpomis
įvertinusi valstybinė komisija pripažino jį tinkamu
naudoti.
Logistikos centro statybos truko kiek ilgiau nei metus. Projekto vertė siekia per 30 mln. eurų. Statinio
plotas – per 42 tūkst. m2. Iš jų 13,8 tūkst. m2 skirta šaldymo patalpoms, 1,3
tūkst. m2 – biurams.
Šio, vieno iš didžiausių Lietuvoje pastaraisiais metais statybos projektų,
generalinis rangovas – UAB „Mitnija“.
Šiuo metu tebevyksta kelių „Lidl“ parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose statybos. Konkreti tinklo atidarymo data nėra skelbiama.

D. Grybauskaitė: situacija labai bloga
Nelaimė, kai Vilijampolės socialinės globos namuose pro langą iškrito ir
žuvo vienuolikametis dar kartą parodo šalies globos namų problemas, sako
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir ragina prisiimti politinę atsakomybę.
Nelaimę Kaune šalies vadovė pavadino „labai skausmingu įvykiu“. „Ir toks,
sakyčiau, labai parodantis, dar kartą primenantis, kad situacija globos namuose Lietuvoje labai bloga, o ypač su vaikų globos namuose, kur vaikai turi tam
tikrų sveikatos sutrikimų problemų“, – interviu LRT radijui sakė Prezidentė.
Vilijampolės socialinės globos namai, pasak D. Grybauskaitės, yra „visiškai
tipiškas sovietiškas socialinės globos namų pavyzdys“, kur problemų buvo
ir anksčiau, bet įvairios kalbos, komisijų sudarymas situacijos nepagerino.

KAMUOLIO SKRYDŽIO AKCIJA – TAURAGĖJE
Tauragę aplankė akcijos „Kamuolio skrydis, suvienijęs Lietuvą“ sumanytojų komanda iš Plungės. Antradienio rytą prie miesto pilies vyko
kamuolio permetimo filmavimas. Į 6 sekundžių filmavimą susirinko
beveik trys dešimtys mažųjų „Bremenos“ krepšininkų. Filmavime
dalyvavo ir Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis. Akcijoje dalyvavę
įvairių kartų krepšininkai dar kartą įrodė, kad Tauragėje krepšinį žaidžia
ir vaikai, ir sporto veteranai.
Visi norintieji turėjo galimybę nusifotografuoti, laikydami krepšinio
kamuolį, su vyrų rinktinės žaidėjų parašais. Vaizdo įrašą „Kaip vienas
krepšinio kamuolys apskrieja Lietuvą“ bus galima išvysti socialiniuose
tinkluose, internete bei televizijoje.
Akcija surengta 53-ose savivaldybėse.

JURBARKAS

KONKURSAS „METŲ ŪKIS 2015“
Kaip ir kiekvienais metais Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnybos Jurbarko rajono biuras organizuoja konkursą „Metų ūkis“.
Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninės vertinimo komisijos sprendimu
surinkę daugiausia balų. Rajone išaiškinami trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos.
Nugalėtojų išaiškinimas – 2015 m. rugsėjo 1 d. Galutinius konkurso
rezultatus komisija pateikia centrinei LŪS administracijai iki 2015 m.
rugsėjo 30 d.: rajono konkurso vertinimo komisijos paskutinio posėdžio
protokolo išrašą ir konkurso nugalėtojų anketas.
Konkurso nugalėtojų apdovanojimas rajono savivaldybėje bus organizuojamas 2015 m. spalio 24 d.

ŠILALĖ

STARTUOJA SOCIALINĖ AKCIJA „BŪK PIRMŪNAS“
Jau septintą kartą socialinė akcija „Būk pirmūnas“ rengiama „Iki“ ir „Maximos“
prekybos centruose. Jos metu savanoriai jaunuoliai prekybos centruose ragins nupirkti
kanceliarinių prekių ar atnešti iš namų jau nebereikalingų mokyklinių kuprinių, penalų.
Rugsėjo pirmosiomis dienomis su savivaldybių socialiniais darbuotojais paaukotos mokyklinės priemonės bus išdalintos daugiavaikėms šeimoms, lankomi vaikų dienos centrai.
Rugpjūčio 28–29 dienomis savanoriai Šilalės mieste esančiuose prekybos centruose
Maxima ir IKI taip pat rinks gyventojų aukojamas mokyklines prekes, kurios skirtos
vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų.
Kviečiame prie akcijos prisijungti ir šilališkius bei padėti įgyvendinti vaikų svajones!

Vilniaus globos įstaigų turėtų nelikti
iki 2020-ųjų
Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė vaikų globos įstaigų pertvarkai, kuri numato, kad iki 2020-ųjų sostinėje turėtų nelikti globos
įstaigų.
Jose šiuo metu esančius ir ateityje be tėvų globos liksiančius vaikus planuojama perkelti į šeimynas ir šeimas, numatoma socialinių įstaigų pertvarkos
plane. Globos namų patalpas ketinama atlaisvinti ir jose kurti darželius. Tai
jau šiemet savivaldybė ketina padaryti Žolyno gatvėje. Savivaldybės duomenimis, globos įstaigose gyvenančių vilniečių mažėja: 2013 metų pabaigoje
įstaigose gyveno 361 vaikas, praėjusių metų pabaigoje - 330 vaikų.

A. Butkevičius: pensijos turi augti
kasmet
Premjeras kol kas neprognozuoja, kiek kitąmet
gali didėti pensijos. Algirdas Butkevičius teigia,
kad dėl to bus sprendžiama metų pabaigoje,
priimant kitų metų biudžetą. „Galiu pasakyti,
kad šios Vyriausybės pozicija yra - kiekvienais
metais, atsižvelgiant į ekonominį augimą, turi
būti pensijos didinamos, o ne artėjant rinkimams
turėtų būti priimami sprendimai. Kokio dydžio,
dar negaliu pasakyti, puikiai matot geopolitinę
situaciją, puikiai matote, kas vyksta globaliame
pasaulyje ir šiandien pasakyti, kad didinsim 1015 (eurų - BNS) ar kita suma, tai būtų visiškai
nelogiška“, - trečiadienį po Vyriausybės posėdžio
žurnalistams sakė A.Butkevičius.
Antradienį LRT laidoje „Dėmesio centre“ premjeras teigė, kad pensijos gali
didėti nuo kitų metų sausio, o ne nuo liepos, kaip buvo planuota anksčiau.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė rugpjūčio
viduryje sakė, kad pensijas ketinama pasiūlyti didinti nuo kitų metų liepos
vidutiniškai 6 proc. arba 16 eurų.

Kyšininkavimo byloje minimi rinkos
reguliavimo agentūros esami ir buvę
darbuotojai
Kyšininkavimu įtariami Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūros patarėjas, buvusi direktorė ir verslininkė areštinėje
praleido beveik parą - prokuratūra nusprendė į teismą dėl jų suėmimo nesikreipti, nes tam nėra pagrindo, pranešė LNK Žinios.
Patarėjui Žilvinui Putramentui, buvusiai agentūros direktorei Rasitai Kraujalytei–Noreikienei bei dviejų įmonių savininkei Kristinai Kovaitei paskirtos
už suėmimą švelnesnės kardomosios priemonės. Pasak LNK, į kyšininkavimo schemą galėjo būti įsivėlusi ir agentūros Projektų valdymo skyriaus
specialistė Simona Utaraitė. Ji esą galėjo talkinti kyšininkams. Vėliau gali
būti sprendžiama dėl agentūros darbuotojų laikino nušalinimo. Kaip skelbė
STT, bendra kyšių vertė siekia apie 10 tūkst. eurų, o už juos laimėta 128
tūkst. eurų vertės viešųjų pirkimų.
Šaltinis Delfi.lt

ŠAKIAI

MOBILI JONO MEKO KINO GALERIJA
Rugsėjo 2-4 dienomis Šakių rajone vyks unikalus kultūros
ir pilietiškumo projektas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dvidešimt penktosioms metinėms paminėti. Rajone
lankysis mobili Jono Meko kino galerija. Ji veiks:
Rugsėjo 2 d., trečiadienį, nuo 12.00 val. Šakių miesto skvere;
Rugsėjo 3 d., ketvirtadienį, nuo 12.00 val. prie Kudirkos Naumiesčio kultūros centro; Rugsėjo 4 d., penktadienį, nuo 12.00
val. prie Gelgaudiškio dvaro.
,,Jono Meko fondo“ ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) inicijuojamas projektas ,,25 metai laisvės“ per kiek daugiau nei du mėnesius planuoja aplankyti dvidešimt Lietuvos miestų ir miestelių bei nemokamai parodyti Jono Meko filmą ,,Lietuva ir Tarybų Sąjungos žlugimas“.
Projekto metu mobilios kino galerijos viduje įrengtuose televizijos ekranuose bus rodomas lietuvių kilmės JAV
kino kūrėjo ir menininko Jono Meko filmas.

MARIJAMPOLĖ

MEDYNĖS – PIRMASIS TARPTAUTINIS MEDINIŲ
PUČIAMŲJŲ FESTIVALIS LIETUVOJE
Lietuvoje gausu muzikos festivalių, kurie atradę savąsias – žanrų ir įvairių stilių – nišas. Festivalis Medynės skirtas populiarinti ir aktualizuoti specialią muzikos instrumentų grupę – medinius pučiamuosius ir jais profesionaliai
atliekamą įvairialypę muziką, apimančią itin platų žanrų spektrą (nuo folkloro, senosios muzikos iki eksperimentinių
XXI amžiaus muzikinių variacijų).
Festivalis Medynės, vyksiantis rugsėjo 26 d.–spalio 17 d. Marijampolėje, pirmasis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje.
Palyginti su kitais mūsų krašte vykstančiais festivaliais, Medynės – išskirtinis reiškinys. Profesionalumas, atvirumas
visų tradicijų ir visų geografinių platumų muzikai, profesionaliai atliekamai mediniais pučiamaisiais instrumentais
– išskirtinis šio festivalio bruožas.

RASEINIAI

KAMUOLYS PERSKRIDO RASEINIUS
Šiandien akcijos „Kamuolio skrydis, suvienijęs Lietuvą”, perskrido
Raseinius. Krepšinio kamuolį į tolimesnę kelionę pametėjo rajono meras
Algirdas Gricius.
Šia akcija, iš rankų į rankas perduodant krepšinio kamuolį su krepšininkų
rinktinės parašais, siekiama morališkai paremti Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinę. Krepšinio kamuolio perdavimas vyks 53 savivaldybėse, kamuolį
per Lietuvą mes ne tik merai, bet ir žinomi sportininkai, meno žmonės.
Krepšinio perdavimą akcijos sumanytojai, Plungės jaunimas filmuoja, o
po to bus sumontuotas filmukas, kaip vienas krepšinio kamuolys apskrieja
Lietuvą. Tokiu poelgiu jaunuoliai nori parodyti, jog Lietuvos krepšininkai
turi didžiulį gyventojų palaikymą, o vienas kamuolys gali suvienyti visą
tautą.
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KAUNAS

„BIKE SHOW MILLENNIUM & AUTO SHOW `2015,
LITHUANIA“ VYKS NEMUNO SALOJE
Šį savaitgalį, rugpjūčio 29 ir 30 d. Kaune vyks tradicinė, šešioliktoji „Bike
show Millennium & Auto show 2015, Lithuania“.
Grandiozinė baikerių fiesta šį sezoną pasitinka atsinaujinusi ir žada tapti
didžiausia bei įdomiausia per visą jos gyvavimo istoriją. Pagrindiniai šios
fiestos renginiai keliasi į Kauno miesto pasididžiavimo – „Žalgirio“ arenos
- prieigas, Nemuno salą, dalį Karaliaus Mindaugo prospekto.
Programoje – net trys sporto čempionatai, galybė automobilių, motociklų
ir pramogų. Lankytojams bus atiduota visa Nemuno sala, kurioje joje įsikurs
palapinių miestelis, aludariai ir maitintojai, bus atidarytas erdvus pramogų
miestelis vaikams, įrengta didelė koncertinė scena, kurioje Rock5 (LV),
Arina, Bix bei neprilygstama DORO. Sekmadienį – gausi naujų, patobulintų, senovinių automobilių paroda, jojimo šventė – konkūras „Millennium“ taurei laimėti ir kitos pramogos. Daugiau
informacijos www.bikeshow.lt.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE DAUGĖJA MOKINIŲ
Klaipėdos miesto savivaldybė baigia paskutinius parengiamuosius darbus prieš rugsėjo
1-ąją. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas artėjančius ir netrukus prasidėsiančius
mokslo metus pavadino pokyčių laikmečiu, ir didelė dalis pasikeitimų kelia džiugesį.
Viena iš malonesnių yra žinia, kad uostamiestyje pagaliau pradėjo daugėti mokinių. Šiemet
rugsėjo pirmąją į mokyklas ateis 200 mokinių daugiau nei pernai, iš jų net 129 mokiniai pirmokai. Viso 2015-2016 mokslo metais uostamiesčio mokyklose mokysis 17215 mokinių,
o į darželius ateis 9 tūkst. darželinukų.
Gera žinia yra ir tai, kad savivaldybė sugebėjo ženkliai sumažinti ikimokyklinių įstaigų
vietų trūkumą. Tikimasi, kad galutinai problemą išspręsti pavyks kitais metais.

KLAIPĖDOS DARŽELIUOSE - DAUGIAU NEI 500
VIETŲ
Nuo šių metų rugsėjo pirmosios Klaipėdos miesto švietimo įstaigose bus sukurta daugiau nei puspenkto šimto naujų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų, o į darželius nepatekusių vaikų eilės uostamiestyje šiemet turėtų
sumažėti kone perpus, jei lygintumėme su pernai.
Apčiuopiamų rezultatų davė ir politikų sprendimas nuo šių metų rugsėjo pirmosios Savivaldybės biudžeto lėšomis
kompensuoti 100 eurų nuo tėvų ar globėjų privačiam darželiui mokamo mėnesinio mokesčio, nes, jei lygintumėme
su pernai, privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas šiemet Klaipėdoje lankys beveik 50 procentų daugiau vaikų.

ŠIAULIAI

„ŠIAULIŲ NAKTYS 2015“
2015m. rugpjūčio 28–29 dienomis Šiaulius jau ketvirtą kartą drebins „Šiaulių naktys 2015“, renginys skirtas menininkams, sportininkams, šeimoms, bei visiems norintiems puikiai praleisti laiką naktį atgijusiame mieste.
RUGPJŪČIO 27 D. (KETVIRTADIENIS)
18.00 - 19.18 Šiaulių naktų preparty. Nemarusis lietuviškas kinas kartu su Lietuvos Kino centro geriausiais filmais.
Sadūto Tūto (Almantas Grikevičius, 1974, vaidybinis)
19.30 - 21.00 Šiaulių naktų preparty. Nemarusis lietuviškas kinas kartu su Lietuvos Kino centro geriausiais filmais.
„Jausmai“ (Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius, 1968, vaidybinis)
21.10 - 22.13 Šiaulių naktų preparty. Nemarusis lietuviškas kinas kartu su Lietuvos Kino centro geriausiais filmais.
„Gražuolė“ (Arūnas Žebriūnas, 1969, vaidybinis)
22.25 - 00.12 Šiaulių naktų preparty. Nemarusis lietuviškas kinas kartu su Lietuvos Kino centro geriausiais filmais.
„Niekas nenorėjo mirti“ (Vytautas Žalakevičius, 1965, vaidybinis)

TELŠIAI

KVIEČIAME UŽMEGZTI VERSLO RYŠIUS SU
VOKIETIJOS VERSLININKAIS
Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis
mero pareigas, Petras Kuizinas susitiko su Lietuvos Respublikos
ūkio ministerijos Komercijos atašė Daina Lipps, kuri plėtoja ryšius
su Vokietijos verslo, pramonės atstovais, teikia pagalbą Lietuvos
pramonės, verslo struktūroms bei ūkio subjektams, ieškantiems naujų
rinkų ir potencialių lietuviškos produkcijos pirkėjų.
Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės su Vokietijos
verslo atstovais bei galimybės investuoti Telšių rajone. Komercijos
atašė Daina Lipps informavo, kad Vokietijos verslininkai nori užmegzti verslo ryšius su Lietuvos įmonėmis, kurios teikia suvirinimo, šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimo darbus.
Viena verslo įmonė susidomėjo ir ateinančią savaitę planuoja vizitą į Vokietiją.
Susitikimo metu Komercijos atašė taip pat įteikė Telšių moksleiviams skirtą kvietimą į tarptautinę jaunimo konferenciją „Kurkime Europą kartu“, kuri vyks rugsėjo 12—19 d. Bliensbach mieste, Bavarijos regione.

ŠVENTOJI

ŽEMAITUKAIS APIE LIETUVĄ
Šių metų, rugsėjo 4 d. prasidės istorinis žygis žemaitukų žirgais apie Lietuvą – „Žemė-žmogus-žirgas“. Vidurdienį,
apie 12 valandą, iš Šventosios pajūrio 10-ies žygeivių ir 12-os žirgų draugija iškilmingai bus palydėta į penkias savaites truksiančią kelionę aplink Lietuvą.
Žygio dalyviai jos palei sieną arčiausiai esančiais keliukais, dalis maršruto nusidrieks ir per Latviją. Bus keliamasi
per Ventos upę, kurią reikės įveikti ne tik žirgais, bet ir karieta. Keliautojai aplankys: Žagarę, Didžiasalį, Medininkus,
Eišiškes, ties Druskininkais ir Jurbarku kirs Nemuną, aplankys Ožkinių kaimą šalia Punsko. Žygio pabaigoje bus
keliamasi iš Uostadvario į Nidą, nuo Klaipėdos iki Šventosios jojama pajūriu.
Žygio pabaiga numatyta spalio 10 d. Šventojoje. Ilgesnių sustojimų vietose rugsėjo 13 d., 20 d., 27 d. ir spalio 4
d. bus organizuojami etnokultūriniai renginiai, susitikimai su vietinėmis bendruomenėmis, rengiamos naktigonės su
dainomis, pokalbiais. Nuo pat žygio pradžios iki pabaigos bus gabenamos Lietuvos ir Žemaitukų arklių augintojų
asociacijos vėliavos ir kartu su regioninėmis vėliavomis iškeliamos ilgesnio sustojimo vietose.
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PASAULYJE

Rekordinis migrantų antplūdis
Vengrija sugeria daugiausia pabėgėlių, atvykstančių
iš Sirijos ir kitų šalių, nes jų
kelyje tai pirmoji Šengeno
zonos narė, taigi padėtis čia
kritinė, sako LRT RADIJO
bendradarbė Vengrijoje Vija
Pakalkaitė.
Vengrija pirmadienį sulaukė rekordinio migrantų antplūdžio – sieną su Serbija kirto daugiau negu 2 tūkst. pabėgėlių. Antradienį
pranešta, kad Austrija pasienyje su Vengrija ir Italija ketina dislokuoti apie
500 karių, kurie padėtų spręsti į šalį plūstančių migrantų krizę. O Vokietijos policija pranešė, kad Berlyno prieigose supleškėjo pastatas, kuriame
planuota įrengti pabėgėlių centrą. Vokietija šiais metais planuoja priimti
800 tūkst. prieglobsčio prašančių asmenų, tačiau toks staigus pabėgėlių
antplūdis pakurstė nusistatymą prieš migrantus.

Politologas: Estijos siena nuo
Rusijos – paskutinės nevilties ženklas
Estijai, sekančiai Vengrijos pėdomis, nusprendus atsitverti siena nuo
Rusijos, politologas Tomas Janeliūnas „Žinių radijui“ antradienį sakė, kad
tai yra Estijos politinis pareiškimas, rodantis, kad Estija nesitiki artimiausiu
metu gerėjančių santykių su Rusija.
„Taip jau įprasta, kad sienos išdygsta kaip paskutinė priemonė prieš,
pavadinkim taip, barbarus, nuo kurių bandoma atsitverti. Tai šia žinia estai
demonstruoja, kad jie nesitiki artimiausiu metu ne tik pagerinti santykius
su Rusija, bet tiesiog daro viską, kad sumažintų galimas grėsmes iš Rusijos
pusės“, - laidoje kalbėjo T. Janeliūnas.
Planuojama, kad siena bus dviejų su puse metro aukščio bei kiek daugiau
nei šimto kilometrų ilgio. Spygliuota viela apraizgyta tvora, kaip teigia Estija, bus siekiama išspręsti į šalį atvykstančių pabėgėlių iš Rusijos problemą.
Sienos statybos prasidės 2018-aisiais ir šaliai kainuos apie 71 mln. eurų.

Kinijoje suimti 12 asmenų dėl
sprogimų Tiandzine
Kinijos policija suėmė 12 asmenų, siejamų su milžiniškais sprogimais
šiauriniame Tiandzino uostamiestyje, kurie pareikalavo mažiausiai 139
žmonių gyvybių ir smarkiai nuniokojo pramonės zoną bei aplinkinius
gyvenamuosius rajonus, ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida,
prokurorams tiriant numanomą 11 pareigūnų aplaidumą.
Valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ nurodė, kad tarp 12 suimtųjų
yra bendrovės, kurios cheminių medžiagų sandėlys Tiandzine sprogo
prieš dvi savaites, valdybos pirmininkas ir aukšto rango direktoriai. Tas
incidentas yra didžiausia Kinijoje pramonės katastrofa per kelerius pastaruosius metus.
Daugiau negu 500 žmonių tebegydomi ligoninėse po itin galingų sprogimų, nuniokojusių daug aplinkinių pastatų ir automobilių.

Krito V. Putino reitingas
Dauguma rusų, kaip ir iki šiol, patenkinti savo prezidentu Vladimiru Putinu.
55 proc. respondentų kartu nurodė manantys, kad Rusija žengia teisinga
kryptimi, rodo „Levada“ centro atliktas tyrimas, kuriuo remiasi agentūra
„RIA Novosti“.
Remiantis apklausa, tik 17 proc. Rusijos gyventojų nepatenkinti V. Putino
vykdoma politika. 83 proc. jo vadovavimu patenkinti. Šių metų liepą atitinkamas rodiklis buvo 87 proc., o birželį – 89 proc. Ministrą pirmininką Dmitrijų
Medvedevą, anot apklausos, remia 38 proc. žmonių. O apskritai Rusijos vyriausybe patenkinti 54 proc. apklaustųjų. 44 proc. yra priešingos nuomonės.
Politikų, kuriais rusai pasitiki labiausiai, sąraše V. Putinas su 58 proc. yra
pirmoje vietoje. Toliau eina gynybos ministras Sergejus Šoigu (25 proc.), D.
Medvedevas ir užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas (po 19 proc.).

Kosovas ir Serbija pasirašė svarbias
sutartis
Siekdamos nutraukti dešimtmečius trunkantį priešiškumą, Kosovas ir Serbija
pasirašė sutartis, padėsiančias normalizuoti dvišalius
santykius ir prisijungti prie
Europos Sąjungos (ES),
praneša „Laisvosios Europos radijas“ ir BBC.
Po ES tarpininkautų derybų Briuselyje Serbijos
premjeras Aleksandras Vučičius ir Kosovo ministras pirmininkas Isa Mustafa
pasirašė sutartis keturiose svarbiose srityse, įskaitant energetiką, telekomunikacijas ir teismų sistemą. ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini, kuri tarpininkavo deryboms, pavadino sutartis „svarbiu pasiekimu“.
Susitarimas pasiektas prieš ES ir Balkanų šalių lyderių susitikimą Vienoje.
Jo metu bus aptariama migrantų krizė ir galima Balkanų šalių narystė ES.
Šaltinis Delfi.lt
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ŪKININKYSTĖ

Cukinija tesloje

MAŽAME MIESTE SUNKU PRADĖTI VERSLĄ

Tešlai: miltai, pienas, kiausinis, kepimo miltelių truputį, padaromė tirštesnę.
Cukiniją nulupame (bent
aš nuimu žievę, išskobiu
sėklytes), pabarstome druska, pipirais, paskaninam
česnaku. Cukiniją merkiama
į tešlą ir kepama aliejuje, kol
gražiai apskrus. Skanaujame su majonezu. Skanaus!!

NAUDINGA ŽINOTI

Suvalgęs cukinijos mirė vyras: kada
šių daržovių nevalgyti
Vokietijoje mirė
vyras, valgęs cukinijų apkepo. Dabar
ekspertai įspėja dėl
šios moliūgininių
šeimai priklausančios daržovės.
Kaip staiga į šiaip
jau naudingą augalą pateko toksinai,
aiškinasi stern.de.
Cukinijos laikomos neutralia ir
paprasta daržove. Jų skonis nėra labai intensyvus, tačiau cukinijų nebūtina
lupti, nereikia pašalinti jų sėklų, o tie, kurie mėgsta, gali šias jas valgyti
ir žalias. Ir štai staiga nuo šios nekaltos daržovės mirė 79 metų vyras iš
Haidenhaimo (Vokietija), suvalgęs iš paties užaugintų cukinijų pagaminto
apkepo. Kaip tai galėjo nutikti? Moliūginiai augalai, tokie kaip agurkai,
melionai ir cukinijos, siekdami apsaugoti savo vaisius, natūraliai gamina
nuodingas aitrias medžiagas, vadinamas kukurbitacinais. Jie gali sukelti
viduriavimą ar net gyvybei pavojingus žarnyno pažeidimus.
Selekcininkai jau seniai pasirūpino tuo, kad šių medžiagų kiekiai būtų
nedideli, tačiau dėl itin sudėtingų sąlygų kai kurie augalai grįžta prie savo
prado. Moliūginių atveju tai reiškia, kad aitriosios medžiagos suaktyvėja.
Neįprastai dideli karščiai ir sausra, karaliaujantys šią vasarą, daugeliui
augalų ir yra tos ypač sudėtingos sąlygos, sukeliančios augalams stresą.
Kai vyras atvyko į Haidenhaimo kliniką su virškinamojo trakto infekcijos
požymiais, jis iškart užsiminė apie valgytą cukinijų apkepą. Pasak Štutgarto
Chemijos ir veterinarijos tarnybos, kai cukinijos, agurkai ir moliūgai turi
kartų skonį, reiktų būti atsargiems. Jeigu žmogaus kartaus skonio suvokimas
sutrikęs, jie turėtų paprašyti kitų paragauti. Pasak specialistų, nedideliais
kiekiais cukinijose esančios aitriosios medžiagos nėra kenksmingos. Jeigu
skonis kartus, ekspertai rekomenduoja iškart išspjauti. Kol kas neaišku, ar
cukinijas Haidenhaime užnuodijo dideli karščiai. Kadangi daržovės sėklos
atkeliavo iš kaimynės sodo, taip pat neatmetama galimybė, kad toksinės
medžiagos atsirado dėl atgalinio kryžminimosi ar atgalinės mutacijos.
Taip gali nutikti, kai netoliese auginami dekoratyviniai moliūgai, kuriuose
kukurbitacinų kiekis dar didesnis.
Skaitykite daugiau: delfi.lt
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Patvirtintos elektros tinklų
naudojimo sąlygos mažųjų saulės
jėgainių savininkams
Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija (VKEKK) rugpjūčio 20 dieną posėdyje patvirtino
elektros energiją gaminančių klientų naudojimosi elektros tinklais
paslaugų kainą 2015 metams. Ši
kaina bus taikoma tiems klientams,
kurie įsirengs nedideles saulės
elektrines ir plėtos gamybą, pasinaudodami esama elektros tinklo
infrastruktūra.
VKEKK nustatė, jog vidutinės
įtampos tinklo naudojimosi paslaugos kaina sieks 1,59 euro cento už kilovatvalandę (kWh), žemosios įtampos
tinklo – 3,04 euro cento už kWh. Tokia kaina bus mokama už naudojimąsi
elektros tinklo infrastruktūra – elektros linijomis ir kabeliais, pastotėmis
ir transformatorinėmis. Komisijos patvirtintos 2015 metų kainos įsigalios
nuo spalio 1 dienos. Nuo šios dienos pradės veikti ir nauji elektros energijos
apskaitymo principai.
Saulės elektrinę norintys įsirengti privatūs klientai turi įvertinti tai, kad
planuojamos elektrinės pajėgumas negali būti didesnis kaip 10 kilovatų
(kW) ir neviršyti pusės kliento objektui suteiktos leistinosios naudoti galios
dydžio. Pavyzdžiui, jei kliento objektui suteikta 10 kW leistinoji naudoti
galia, tuomet saulės elektrinės galia negalės būti didesnė kaip 5 kW.
Toks pat principas nustatytas ir valstybės turtą valdančioms biudžetinėms
ar viešosioms įstaigoms – būsimos elektrinės galia taip pat negali būti
didesnė nei 50 kW ir/ar viršyti pusės kliento objektui suteiktos leistinosios
naudoti galios dydžio.

Aušrinė Steputienė (37) ir Lijana Stasiulienė (47) – pozityvios,
atkaklios, ryžtingos, mylinčios
moterys. Verslą jos nusprendė pradėti pastebėjusios, kad Tauragėje
trūksta vietų, kur žmonės galėtų
kultūringai pasėdėti, papietauti,
pavakaroti. Taip moterys įkūrė
„Pegaso“ knygyną, o kitame aukšte
– restoraną „Skonio džiazas“.
Verslo idėją padiktavo padėtis
mieste
Įsigijusios patalpas miesto centre,
verslininkės gan ilgai svarstė, kokia veikla užsiimti. „Daugybę metų
šiose patalpose buvo knygynas.
Likome prie tos pačios idėjos, tik
nusprendėme rekonstruoti pastatą.
Vieną aukštą ketinome išnuomoti,
o kitame pastate įkurti knygyną
su kavinuke“, – pradines idėjas
prisimena moterys.
Vykstant rekonstrukcijos darbams, įvairiose Tauragės kavinėse
pietaudamos pašnekovės atkreipė
dėmesį, kad vietų, kur būtų galima
turiningai praleisti laiką, gimtajame mieste itin stinga. „Atsisakėme
idėjos kurti knygyną. Atskyrėme
erdvę ir nutarėme investuoti į restoraną. Vėl kūrėme naują verslo
planą“, – šypteli moterys. Verslininkių sprendimu, cokoliniame
pastato aukšte įkurtas „Pegaso“
knygynas, o pirmame ir antrame
aukšte veikia 50 vietų restoranas
su įstiklinta 16 vietų terasa.
Verslo sunkumai mažame mieste
Pašnekovių teigimu, verslo pradžia buvo sunki. Nors pasirinktoje
srityje patirties trūko, moterys
drąsiai ir ryžtingai siekė įgyvendinti savo idėją. „Esame labai
patenkintos, kad knygyno darbuotojos labai greitai ir profesionaliai
pradėjo darbą. Visas pastangas
dėjome į restoraną. Atidarėme jį

prieššventiniu laikotarpiu. Žmonių
srautas buvo didžiulis. Tad darbo
buvo daug ir iš karto: lakstėme
kaip išprotėję“, – pirmąsias veiklos
dienas prisimena pašnekovės.
Verslininkės pabrėžia, kad sunkiausia buvo ne nuovargis ar
nežinia, o aplinkinių nuomonė.
„Esame lietuviai, pirmiausia linkę
viską iškritikuoti, o ne geranoriškai
paskatinti vieni kitus imtis bet kokių darbų. Ypač tai būdinga mažam
miestui“, – sako pašnekovės.
Be to, moterys susidūrė su dar
viena nedidelio miesto problema. „Nors Lietuvoje valdžios
institucijos, bankai skelbia apie
paramą verslui ir galimybę gauti
kreditus, galime drąsiai teigti,
kad provincijoje tai tik mitas“,
– patirtimi dalijasi verslininkės.
Moterys finansavimą verslui gavo
tik savarankiškai įvykdžiusios apie
50 proc. projekto darbų.
Verslo pradžioje pašnekoves
lydėjo bemiegės naktys ir įtampa, bet tai jų nestabdė. „Esame
šio verslo fanatikės: su idėjomis,
mintimis apie savo veiklą gulamės
ir keliamės. Tad visos kliūtys – tik
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išbandymai. Tikime, kad laukia
puikios galimybės ir perspektyvos“, – neabejoja pašnekovės.
Moterys viliasi, kad žmonės
nenustos skaityti, kad jaunimas
nepasiners vien tik į kompiuterinį
pasaulį, o skaitys knygas. „Labai
norime, kad žmonės truputį sulėtintų savo tempą, mėgautųsi gera
aplinka, muzika, maistu“, – savo
siekius įvardija moterys.
Nori pradėti verslą – lengva
nebus
Pašnekovės tikina, kad patarti,
kaip pradėti verslą, neįmanoma.
Viskas labai individualu. Norėsi –
pradėsi, nenorėsi – niekas nepadės.
„Galime tik pasidalyti įžvalgomis,
su kuo susidūrėme pačios. Kai
trypčioji ant komforto ir rizikos
slenksčio, turi pastumti save į rizikos zoną, o tada jau kapstytis“,
– šypteli verslininkės ir teigia, kad
verslui reikia daug drąsos, ryžto
bei palaikymo. Toms, kurios nori
ramaus gyvenimo, verslas malonumo neteiks. Finansinė gerovė
atneš ir bemiegių naktų, ir stresinių
situacijų.
Šaltinis: bznstart.lt

PAŽINK SAVE

STEBUKLINGA FORMULĖ „4-7-8“: UŽMIGSITE
VOS PER MINUTĘ!
Pasinaudodami paprasčiausiu
metodu galite priversti savo organizmą nurimti ir užmigti beveik
akimirksniu. Ir tai – nieko nekainuoja, rašo „Bit of News“.
Vieni iš vadinamosios „Y kartos“
atstovų prakeiksmų – stresas ir nemiga. Kad šie du dalykai yra tampriai susiję, niekam ne paslaptis.
Amerikos psichologų asociacijos
duomenimis, per mėnesį daugiau
nei 50 proc. šios kartos atstovų bent
vieną naktį praleidžia be miego dėl
juos kankinančio streso. Tarp vyresnių žmonių šis skaičius gerokai
mažesnis – apie 30 proc.
Kodėl stresas veikia miegą?
Stresas – organizmo atsakas į potencialiai pavojingas situacijas – ar
jos būtų tikros, ar įsivaizduojamos.
Nors streso padariniai skiriasi kiekvienam žmogui, dažniausios reakcijos į jį – padažnėjęs kvėpavimas,
įsitempę raumenys, pakilęs kraujo
spaudimas, padažnėjęs širdies
plakimas. Daugumai stresuojančių
žmonių vakarais sunku užmigti, nes
šie simptomai tuo metu ir pasireiškia stipriausiai.
Daktaras Andrew Weilas iš Harvardo universiteto tvirtina, kad
stresą ir nerimą vakarais galima
įveikti kvėpavimu. Stresinėse
situacijoje atsiduriantys žmonės
dažniausiai gauna per mažai deguonies – jų įkvėpimai būna menki ir
paviršutiniški. Daugelis net nesąmoningai vis užlaiko kvapą.
A.Weilas yra didelis kvėpavimo

technikos, vadinamos „4-7-8 pratimu“ rėmėjas. Šis triukas, kuris
vis labiau populiarėja JAV, yra neįtikėtinai paprastas, neatima laiko
ir galimas atlikti praktiškai bet kur.
Kaip jį atlikti:
Liežuvio galiuku palieskite viršutinių dantenų kraščiuką – tiesiai
virš viršutinių priekinių dantų. Viso
pratimo metu jį ten ir laikykite.
Iškvėpkite visą orą per burną,
darydami „Ūūūūš“ garsą.
Užčiaupkite burną ir lėtai įkvėpkite per nosį, mintyse skaičiuodami
iki keturių.
Sulaikykite kvėpavimą, mintyse
skaičiuodami iki septynių.
Visiškai iškvėpkite per burną,
mintyse skaičiuodami iki aštuonių.
Ir vėl darykite tą patį garsą, kaip
antrame žingsnyje.
Visą ciklą atlikite keturis kartus.

Keturių sekundžių įkvėpimas
organizmui leidžia gauti pakankamai deguonies. Septynių sekundžių
sulaikymas duoda deguoniui laiko
visiškai pasiskirstyti kraujyje.
Aštuonių sekundžių iškvėpimas
sulėtina širdies ritmą ir iš plaučių
taip iškvepiame daugiau anglies
dioksido.
Šio metodo šalininkai teigia, kad
dažnai net ryte nebeprisimena, ar
tikrai keturis kartus atliko pratimą
– dažniausiai jie užmiega dar net jo
nepabaigus. Teigiama, kad jis ne tik
padeda užmigti, bet ir padeda kitą
dieną lengviau susidoroti su stresu, nerimu, pykčiu, susierzinimu,
įtampa. Taip pat gali palengvinti
galvos skausmus, padėti dėmesio
koncentravimui. O kadangi jis
visiškai nemokamas ir užima labai
mažai laiko – kodėl nepabandžius?
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ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

Į LIETUVĄ ATKELIAUJA „VOLKSWAGEN GOLF Proto piliulė: mokslininkai teigia
atradę vaistą, padarantį žmones
GTE“ HIBRIDAS
protingesniais
Sportiškų „Volkswagen Golf GT“ šeima pasipildė nauju nariu –
iš tinklo įkraunamu hibridiniu 204 AG pasiekiančiu „Golf GTE“
automobiliu, kurį jau galima užsisakyti ir Lietuvoje.
Naujasis „Volkswagen Golf GTE“ yra toks pat sportiškas
kaip legendinis GTI ir dyzelinis GTD automobiliai, tačiau turi
išskirtinę savybę – vienu mygtuko paspaudimu jis gali tapti
visiškai netaršiu elektromobiliu, pasižyminčiu daugeliu gerųjų
elektromobilio „e-Golf“ savybių. Iš tinklo įkraunamo hibridinio
automobilio pavaros mechanizmą sudaro 110 kW (150 AG)
1,4 l darbinio tūrio TSI benzininio variklio ir 75 kW (102 AG)
elektros motoro tandemas, kuris komplektuojamas su 6 laipsnių
DSG transmisija, o bendra automobilio galia siekia 150 kW (204 AG). Varikliai gali veikti nepriklausomai vienas
nuo kito – galima važiuoti ir itin dinamiškai, ir pasirinkti elektros režimą su nuline tarša.
Naujojo „Golf GTE“ vidutinės degalų ir elektros energijos sąnaudos – 1,5 l benzino ir 11,4 kWh el. energijos 100
km kelio, o į aplinką išskiriama 35 g/km CO2. Važiuojant vien tik elektra akumuliatoriaus įkrovos užteks įveikti
iki 50 km, o bendra automobilio rida sieks maždaug 940 km.

IŠSKIRTINIS MOTOCIKLAS NE KIEKVIENAM
Tikriausiai daug kas pasukiotu pirštu prie smilkinio išgirdęs, kad
už motociklą prašoma 100 000 eurų suma. Bet būtent tiek kainuoja
„Confederate G2 P51 Combat Fighter“ motociklas, o turtingų pirkėjų šios kompanijos gaminamiems šedevrams netrūksta.
Nieko keisto, kadangi kompanija gamina išties išskirtinius aparatus
mėgstantiems prasilėkti su vėjeliu. Toks yra ir neseniai pristatytas
naujasis kompanijos motociklas „Confederate G2 P51 Combat
Fighter“. Jis pagamintas iš erdvėlaivių gamyboje naudojamo aliuminio lydinio – iš jo pagamintas ne tik visas motociklo rėmas, kiti
konstrukcijos elementai, bet ir variklio blokas bei cilindrai, todėl
masyvaus motociklo svoris nėra itin didelis ir yra tik 226 kilogramai.
Iš viso planuojama pagaminti 61 motociklą – už šviesios spalvos „Blond“ modelį prašoma 113 900 JAV dolerių
(96 340 Eur), už juodąjį „Black Flag“ – 119 500 eurų (101 075 Eur). Išties nepigi pramoga!

DEBIUTUOS NAUJOS KARTOS „TOYOTA PRIUS“
Kaip praneša „Automotive News“, rugsėjo 8 dieną Las Vege (JAV)
japonų automobilių gamintojas pristatys naują, jau ketvirtos kartos
hibridinį „Toyota Prius“ automobilį.
Šiuo metu gaminamas trečiosios kartos modelis debiutavo dar 2009
metais, 2011 metais automobilis buvo atnaujintas. Verta pažymėti, kad
„Toyota Prius“ yra populiariausias pasaulyje hibridinis automobilis,
daug tokių modelių galima išvysti ir Lietuvos keliuose. Dabartinės
kartos automobilio hibridinė sistema turi du elektros variklius ir 1,8
litro benzininį motorą. Elektros varikliai yra varomi akumuliatoriuose
sukaupta elektros energija, kuri yra gaunama rekuperuojant stabdymo metu išskiriamą kinetinę energiją. Gamintojas
nurodo vos 3,9 l/100 km siekiančias degalų sąnaudas.

FRANKFURTE – „AUDI ETRON QUATTRO“
KONCEPTAS
Būsimojoje tradicinėje Frankfurto automobilių parodoje
„Audi“ atskleis, kaip atrodys pirmasis stambiaserijinis šios
bendrovės elektromobilis, skambiu vardu „Audi etron quattro
concept“.
Pranešime spaudai gamintojai žada, kad jų kūrinys bus įsimintinas – SUV klasės kupė su įspūdingo aptakumo kėbulu ir
tokia pat įspūdinga rida. Žadama, kad su viena akumuliatoriaus
įkrova bus galima nuvažiuoti iki 500 km. „Audi etron quattro
concept“ - nuo nulio sukurtas elektromobilis, kuriame įdiegta
Info: Delfi.lt
daugybė ne tik elektromobilių sektoriaus, bet ir visos automobilių pramonės naujovių.

TEMA

ELEKTROMOBILIAI SKLEIS GARSĄ
Kaip praneša „Autocar“ svetinė,
„Renault-Nissan“ aljansas ir „PSA
Peugeot-Citroën“ koncernas drauge
su keliomis kitomis kompanijomis
sukūrė sistemą, kuri skleis specialų
elektromobilių garsą.
Elektromobiliai turi daug privalumų, bet netrūksta ir trūkumų.
Vienas jų – itin tylus važiavimas,
kada artėjančio elektromobilio negirdi pėstieji ir gali netikėtai išeiti
į gatvę. Dėl to nuo 2019 metų visi
Europos Sąjungoje parduodami
elektromobiliai turės turėti garsinę
sistemą, kuri perspės pėsčiuosius
apie atvažiuojantį automobilį.
Todėl „Renault-Nissan“ aljansas ir
„PSA Peugeot-Citroën“ koncernas
su keliomis kitomis kompanijomis sukūrė „eVADER“ pavadintą
sistemą, kuri leis išgirsti artėjantį
elektromobilį. Sistemos veikimas

Dar 1998 m. JAV Federalinė
vaistų administracija (FDA) patvirtino modafinilą kaip vaistą nuo
narkolepsijos.
Per pastaruosius metus modafinilas (pardavinėjamas kaip
provigilis arba modavigilis) tapo
populiarus ir dėl dar vienos priežasties – jis gali pagerinti žmogaus pažintinius gebėjimus.
Dabar mokslininkų komanda peržiūrėjo apie modafinilą sukauptą literatūrą
ir nustatė, kad vaistas padidina didelę dalį smegenų kognityvinių funkcijų,
skelbiama tyrime, kuris publikuotas žurnale „European Neuropsychopharmacology“.

Naujoji Zelandija renka naują vėliavą:
kuris variantas nugalės?
Okeanijos salose esanti Naujoji
Zelandija nusprendė 2016 metais
išsirinkti naują vėliavos dizainą,
rašo designboom.com.
Naujoji Zelandija tokiam žingsniui ryžosi dėl jų nacionalinio
simbolio gan didelio panašumo
į netolimos šalies – Australijos
vėliavą (skiriasi tik žvaigždučių
skaičius, spalva ir dydis).
Konkurse iš viso buvo pateikti
10 292 pasiūlymai iš kurių atrinkti 40 geriausiųjų.
Po balsavimo iš 40 liks 4, o galiausiai – 1. Geriausiu pripažintas dizainas
susikaus su dabartine vėliava, o visa tai spręs patys Naujosios Zelandijos
gyventojai referendume.

Nauja technologija Anglijos
greitkeliuose leis įkrauti automobilį
tiesiog važiuojant
Įsivaizduokite automobilį, kuriam niekada nesibaigia degalai.
Būtent tai planuoja įgyvendinti
„Highways England“ kompanija,
besiruošianti šitaip pradžiuginti
elektromobilių vairuotojus, skelbia boredpanda.com.
Elektromobiliuose turės būti
sumontuota bevielė technologijja.
Tuomet tiesiog važiuojant keliu, kuriame įrengtas specialus elektromagnetinis
laukas, automobilio baterijos bus kraunamos.

Lenkai sugalvojo neregėtą kovos su
erkėmis būdą
Kaip informuoja TVN24, Lenkijos Vroclavo miesto mokslininkai
sukonstravo specialų robotą, kuris
gali tapti rimtu pagalbininku kovoje su erkėmis.
Sukonstruota mašina imituoja
gyvūną ir jos paskirtis prisivilioti kuo daugiau erkių. Gyvūną
primenantis prietaisas aprūpintas
anglies dvideginiu, kuris imituoja kvėpavimą. Erkė atakuoja robotą ir patenka
į spąstus: atsiduria specialioje dėžutėje.

Gyvybes gelbėjanti „Geriamoji
knyga“

pagrįstas vaizdo kamera, kuri
užfiksuoja artėjančius pėsčiuosius
ar kitus automobilius ir įjungia
specialų garsą, kuris yra maždaug

5 decibelais žemesnis nei įprastų
vidaus degimo variklių skleidžiamas triukšmas.
Skaitykite daugiau: delfi.lt

Kiekvienas išplėšiamas „Geriamosios knygos“ puslapis savyje
turi sidabro nanodalelių, kurios
gali nužudyti vandens bakterijas ir
išvalyti iki 100 litrų vandens. Medicininių tyrimų metu vienas lapas
sunaikino daugiau nei 99 proc.
bakterijų. Tyrimas pristatytas šios
savaitės Amerikos chemikų draugijos nacionaliniame susitikime.
„Geriamąją knygą“ sukūrė Theresa Dankovich iš Carnegie Mellon universiteto Pitsburge. Mokslininkė sukūrė „geriamo popieriaus lapą“, kuris yra
tvirtas ir padengtas sidabro bei vario nanodalelėmis, kurios nužudo pavojingus
mikrobus, gyvenančius purviname vandenyje.
Šaltinis: Technologijos.lt, 15min.lt, alfa.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas 12.
10:05 Senis.
11:05 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
11:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
12:30 Saudo Arabija.
13:30 Klauskite daktaro. (k.)
14:00 Þinios.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.)
16:40 Kaip atsiranda daiktai
5.
17:05 Berlyno policija.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:20 Emigrantai.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Nacionalinë
ekspedicija „Nemunu
per Lietuvà“.
22:25 Trumposios þinios.
22:30 Tikri vyrai.
23:20 Trumposios þinios.
23:25 Ðlovës dienos.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Kaip atsiranda daiktai 5.
12:15 Geofaktorius.
12:25 Skambantys pasauliai.
(k.)
13:20 Lietuviø dokumentika. (k.)
14:15 Kompozitoriaus L.
Vilkonèiaus kûrybos
vakaras „Neregëtas
Vilkonèius“. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Septynios Kauno
dienos.
19:00 Ðventinis koncertas
„Beauðtanti auðrelë“.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Kelias á namus.
21:30 Istorijos detektyvai.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Bartonas ir Teilor.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)
01:30 Dabar pasaulyje.

06:20 Dienos programa.
06:25 Karadajus.
07:20 Karadajus.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
09:10 Dþonis Testas.
09:35 Dreikas ir Dþoðas.
10:00 Mano puikioji auklë.
10:30 Mano puikioji auklë.
11:00 Turkiðki skanëstai.
11:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
12:05 Mentalistë.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Akloji.
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 Mentalistë.
21:00 Kas yra Klarkas
Rokfeleris?
22:45 Sekso magistrai.
23:50 Visa menanti.
00:10 Visa menanti.
01:05 Dûmas.
02:00 Programos pabaiga.

06:25 Garfildas.
06:40 Garfildas.
06:55 Keista ðeimynëlë.
07:25 Kung Fu Panda.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 Juodasis graþuolis.
10:40 Troðkimø akmuo.
12:30 Garfildas.
12:45 Tomo ir Dþerio
pasakos.
13:15 Keista ðeimynëlë.
13:45 Kung Fu Panda.
14:10 Ponia Dila.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Pagalbos
skambutis.
21:00 PREMJERA Visi
vyrai - kiaulës...
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 ÞKVD.
00:05 Dalasas.
01:00 Detektyvë
Dþonson.
01:55 Mentalistas.

06:55 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Pavojingi
aukðtakulniai.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Bruto ir Neto.
20:00 Prieð srovæ.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:30 Kobra 11.
00:30 CSI kriminalistai.
01:35 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:30 Naujokë.
02:55 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:55 Policija ir Ko.
08:55 Dainuok mano
dainà.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas.
13:50 Mano virtuvë
geriausia.
14:50 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Mentalistas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Atsargiai - moterys!
21:00 Farai.
21:30 Iki dugno!
23:15 Detektyvë
Dþonson.
00:15 Mentalistas.
01:10 Prokurorø
patikrinimas.
02:15 Bamba TV.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rezidentai.
22:00 Iðeities kodas.
23:50 Pikèiausias þmogus
Brukline.
01:25 24 valandos.
03:25 Programos pabaiga.

07.00 Reporteris.
07.30 Nuoga tiesa.
08.35 „Iððûkis“.
09.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“.
11.45 „Klounas“.
12.00 Þinios.
12.05 „Klounas“.
12.50 „Moterø daktaras“.
13.00 Þinios.
14.05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14.55 „Iððûkis“.
15.00 Þinios.
15.05 „Iððûkis“. (tæs.).
16.00 Þinios.
16.20 Ðiandien kimba.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 „Kitoks pokalbis.
19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Kaliniø þmonos“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
22.52 Paþangi Lietuva.
23.00 „Pumø medþioklë“.
00.55 Reporteris.
01.25 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas 12.
10:05 Senis.
11:05 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
11:35 Emigrantai. (k.)
12:30 Nacionalinë
ekspedicija „Nemunu
per Lietuvà“. (k.)
13:30 Klauskite daktaro. (k.)
14:00 Þinios.
14:10 Laba diena, Lietuva.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.)
16:40 Premjera. Kaip
atsiranda daiktai 5.
17:05 Berlyno policija.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:20 Gyvenimas.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas.
22:45 Trumposios þinios.
22:50 Misija.
23:20 Trumposios þinios.
23:25 Ðlovës dienos.
00:10 Trumposios þinios

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Kaip atsiranda daiktai 5.
12:15 Geofaktorius.
12:25 Istorijos detektyvai.
(k.)
13:10 Lietuviø dokumentikos meistrai. (k.)
14:10 Giedrius Kuprevièius.
Baletas „Èiurlionis“.
2013 m. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 XX Paþaislio muzikos
festivalis.
19:25 M. K. Èiurlionis.
Vasara. (k.)
19:35 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Kultûros savanoriai.
21:30 Linija, spalva, forma.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Elito kinas.
00:30 Panorama. (k.)

06:20 Dienos programa.
06:25 Karadajus.
07:20 Karadajus.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
09:10 Dþonis Testas.
09:35 Dreikas ir Dþoðas.
10:00 Mano puikioji
auklë.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:00 Sodininkø pasaulis.
11:30 Þiedø ritmai.
12:05 Mentalistë.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
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 Mentalistë.
21:00 TREÈIADIENIO
DETEKTYVAS
Midsomerio
þmogþudystës I.
Paraðyta krauju.
23:10 Sekso magistrai.

06:20 Dienos programa.
06:25 Garfildas.
06:55 Keista ðeimynëlë.
07:25 Kung Fu Panda.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 24 valandos.
10:05 Yra, kaip yra.
11:15 Tikras gyvenimas:
"Moteriðka formulë".
12:15 Tikras gyvenimas:
"Ekstrasensas".
13:15 Keista ðeimynëlë.
13:45 Kung Fu Panda.
14:10 Ponia Dila.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Su cinkeliu.
21:00 PREMJERA Visi
vyrai - kiaulës...
21:30 Þinios. Verslas. .
22:10 Ðioje ðalyje nëra
vietos senukams.
00:35 Dalasas.
01:30 Detektyvë
Dþonson.

06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Prieð srovæ.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Bruto ir Neto.
20:00 Svogûnø Lietuva.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:25 Vikingø loto.
22:30 Juokdariø vakarienë.
00:50 Elementaru.
01:45 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:55 Policija ir Ko.
08:55 Mistinës istorijos.
09:50 Mistinës istorijos.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:45 Muchtaro
sugráþimas.
13:40 Mano virtuvë
geriausia.
15:00 Amerikos talentai.
15:55 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Mentalistas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Atsargiai - moterys!
21:00 Farai.
21:30 Nuo 5 iki 7.
Ásimylëjëliø laikas.
23:20 Detektyvë
Dþonson.
00:10 Mentalistas.
01:05 Prokurorø
patikrinimas.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Adrenalinas.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rezidentai.
22:00 Didysis apiplëðimas.
23:55 Vieniðius.
01:35 24 valandos.
02:35 Programos pabaiga.

07.30 Patriotai.
08.35 „Iððûkis“.
09.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“.
11.45 „Klounas“.
12.00 Þinios.
12.05 „Klounas“. (tæs.).
12.50 „Moterø daktaras“.
13.00 Þinios.
14.05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14.55 „Iððûkis“.
15.00 Þinios.
16.20 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis.
19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Kaliniø þmonos“.
21.30 Pasaulis X.
22.30 Reporteris.
23.00 „Mûsø brolis idiotas“.
00.45 Reporteris.
01.15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
02.00 „Mûsø brolis idiotas“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas 12.
09:50 Senis.
10:55 Iðkilminga NATO
vadavietës Vilniuje
atidarymo ceremonija.
12:00 Kraujo broliai?
12:30 Gyvenimas. (k.)
13:15 Klausimëlis.lt. (k.)
13:30 Klauskite daktaro. (k.)
14:00 Þinios.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.)
16:40 Kaip atsiranda daiktai
5.
17:05 Berlyno policija.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:10 Sportas.
19:13 Orai.
19:20 Specialus tyrimas.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Vesterplatës
paslaptis.
23:25 Trumposios þinios.
23:30 Klausimëlis.lt. (k.)
23:45 Durys atsidaro.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:45 Kaip atsiranda daiktai 5.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Linija, spalva, forma.
(k.)
13:15 Kelias á namus. (k.)
13:45 Kultûros savanoriai. (k.)
14:15 Muzika gyvai. (k.)
15:40 Prisiminkime.
15:55 ...formatas.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora.
18:45 Koncertuojanti
Europa.
19:35 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
20:50 Visu garsu.
21:35 Legendos.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Kur iðkeliauja
pasakos. Vaidybinis
filmas.
23:45 Prisiminkime. (k.)

06:20 Dienos programa.
06:25 Karadajus.
07:20 Karadajus.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
09:10 Dþonis Testas.
09:35 Dreikas ir Dþoðas.
10:00 Mano puikioji
auklë.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:05 Mylëk savo sodà.
12:05 Mentalistë.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
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 Mentalistë.
21:00 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS
Midsomerio
þmogþudystës I.
Aktoriaus mirtis.
23:10 Detektyvë Rizoli.
00:15 Visa menanti.

06:25 Garfildas.
06:55 Keista ðeimynëlë.
07:25 Kung Fu Panda.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 24 valandos.
10:05 Yra, kaip yra.
11:15 Tikras gyvenimas:
"Suokalbis".
12:15 Tikras gyvenimas:
"Melagë".
13:15 Keista ðeimynëlë.
13:45 Kung Fu Panda.
14:10 Ponia Dila.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Valanda su Rûta.
21:00 PREMJERA Visi
vyrai - kiaulës...
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Þaidëjas.
23:55 Dalasas.
00:50 Detektyvë
Dþonson.
01:45 Sveikatos ABC
televitrina.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Svogûnø Lietuva.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Bruto ir Neto.
20:00 Farai.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Þala.
00:40 Kaulai.
01:40 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
07:55 Policija ir Ko.
08:55 Þurovas. Mirtinas
numeris. I dalis.
09:50 Þurovas. Mirtinas
numeris. II dalis.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas.
13:50 Mano virtuvë
geriausia.
14:50 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Mentalistas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Atsargiai - moterys!
21:00 Farai.
21:30 Gyvenimas ant ratø.
23:30 Detektyvë
Dþonson.
00:15 Mentalistas.
01:10 Prokurorø
patikrinimas.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rezidentai.
22:00 Amerikietiðkas
apiplëðimas.
23:55 Paskutinis patrulis.
01:40 24 valandos.
02:30 Programos pabaiga.

07.30 Pasaulis X.
08.35 „Iððûkis“.
09.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“.
11.45 „Klounas“.
12.00 Þinios.
12.50 „Moterø daktaras“.
14.05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14.55 „Iððûkis“.
15.00 Þinios.
16.20 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.25 Kitoks pokalbis.
19.25 „Kulinaras“.
20.25 „Mama detektyvë“.
21.30 Nusikaltimas ir
bausmë.
22.30 Reporteris.
22.52 Ádomi Lietuva.
23.00 „Naktinis traukinys á
Lisabonà“.
01.15 Reporteris.
01.45 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
02.30 „Naktinis traukinys á
Lisabonà“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas 12.
10:05 Senis.
11:05 Misija. Vilnija. (k.)
11:35 Specialus tyrimas.
(k.)
12:30 Stilius. (k.)
13:30 Klauskite daktaro. (k.)
14:00 Þinios.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.)
16:40 Kaip atsiranda daiktai
5.
17:05 Berlyno policija.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
18:50 Duokim garo!
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:55 Trumposios þinios.
22:00 Seklys.
23:28 Trumposios þinios.
23:35 Iðkilmingas LRT 90ojo sezono atidarymas
Valdovø rûmuose.
01:40 Trumposios þinios.
(k.)
01:50 Klauskite daktaro. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:45 Kaip atsiranda daiktai 5.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Legendos. (k.)
13:20 Visu garsu. (k.)
14:05 Mokslo sriuba
14:25 Ðventinis koncertas
„Beauðtanti auðrelë“,
skirtas mokslo metø
praþiai, Laisvës dienai ir
M. K. Èiurlionio 140osioms metinëms. (k.)
16:10 Mûsø miesteliai. (k.)
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Prie pasakø miesto.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Pasaulio dokumentika.
21:30 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
22:20 Geofaktorius. DW
naujienø laida rusø
kalba.
22:30 Stipresni uþ ginklus.
23:45 Legendos.

06:20 Dienos programa.
06:25 Karadajus.
07:20 Karadajus.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
09:10 Dþonis Testas.
09:35 Dreikas ir Dþoðas.
10:00 Mano puikioji
auklë.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:05 Nematomas
þmogus.
12:05 Mentalistë.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
14:40 Penki ingredientai.
15:10 Penki ingredientai.
15:40 Visa menanti.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Mentalistë.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA Bekas.
Atsiskyrëlis.
22:50 Artistas.
00:05 Visa menanti.

06:20 Dienos programa.
06:25 Garfildas.
06:40 Garfildas.
06:55 Keista ðeimynëlë.
07:25 Kung Fu Panda.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 Pagalbos
skambutis.
09:45 K11: Komisarai tiria.
10:30 K11: Komisarai tiria.
11:15 Tikras gyvenimas:
"Maþylis".
12:15 Tikras gyvenimas:
"Varþovë".
13:15 Keista ðeimynëlë.
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 KK2 penktadienis.
21:00 Kaip diena ir naktis.
23:10 Vaiduokliai
mokykloje.
00:50 Þaidëjas.
02:30 Programos pabaiga.

06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Farai.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 Vilnius gyvai.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Ledynmetis 3.
21:20 Brëkðtanti auðra. 1
dalis.
23:40 Magiðkasis Maikas.
01:50 Nepaprastø ðokëjø
legionas. Maiðtas
prasideda.
03:15 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.

06:00 Policija ir Ko.
06:55 Muchtaro
sugráþimas.
07:50 Policija ir Ko.
08:50 Gyvenimas ant ratø.
10:45 Kalbame ir
rodome.
11:40 Prokurorø
patikrinimas.
12:50 Muchtaro
sugráþimas.
13:50 Mano virtuvë
geriausia.
14:50 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Atsargiai - moterys!
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Serafimo kriokliai.
23:45 Tikras kraujas.
00:25 Mentalistas.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

07:05 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Farai.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:30 Taksi 4.
00:20 Baimës álanka.
02:00 Bobo uþkandinë.
02:30 Bobo uþkandinë.

07.30 Taip gyvena
þvaigþdës!
08.35 „Iððûkis“.
09.35 „Anna German“.
10.40 „Kulinaras“.
11.45 „Klounas“.
12.00 Þinios.
12.05 „Klounas“. (tæs.)
12.50 „Moterø daktaras“.
13.00 Þinios.
13.05 „Moterø daktaras“.
(tæs.)
14.00 Þinios.
14.05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14.55 „Iððûkis“.
15.00 Þinios.
15.05 „Iððûkis“. (tæs.).
16.00 Þinios.
16.20 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.Aktualiø pokalbiø laida.
Vedëja D. Þeimytë.
18.00 Reporteris.
18.25 Kitoks pokalbis.
19.25 „Vera. Dievaièiai“.
21.30 „Amerikos
kikboksininkas“.
23.30 „Gimimo paslaptis“.
01.30 „Vera. Dievaièiai“.
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Garaþà K. Donelaièio g.
Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.
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). ricardas@
gmail.com, tel.: 8 644 20 449,
+496081686665.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà (I a.), sodà
Greièiuose (netoli eþeras,
Nemunas, miðkas, 6 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 636 03 663.
1 k. butà Kartupiø k. (2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646
26 087.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a.,
10 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 09 738.
1 k. butà miesto centre (didelis, gerai árengtas, 37 kv.
m, kambario plotas 20 kv. m,
virtuvës - 12 kv. m, vonios - 5
kv. m, didelis balkonas, kaina
sutartinë). Tel. 8 612 77 639.
1 k. butà Gedimino g. (I a.,
26 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8
657 47 558.
1,5 k. butà Kæstuèio g. (IV
a., 37 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas, 11 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 673 50 066.
1,5 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (III a.). Jurbarkas, tel.: 8
612 44 957, 8 629 52 165.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I
a., renovuotas namas, labai
maþi mokesèiai, reikalingas
remontas). Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.
2 k. butà Gedimino g. (42
kv. m, 8 butø namas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
612 44 789.
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 Kauno g. 40 ir 1,37
a þemës ðalia buto. Tel.: 8 616
88 309, 8 687 25 836.
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.
2 k. butà miesto centre
SKUBIAI (prieðkambaris,
III a., tvarkingas). Jurbarkas,
tel. 8 616 38 218.

2 k. butà Naujamiestyje,
Kæstuèio g. (V a., 48 kv. m, V
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 18 536 Eur). Jurbarkas, tel.
8 603 81 950.
2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.
2 k. butà Smalininkuose, Parko
g. 15 (II a., 42 kv. m, IV aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
87 997.
2 k. butà Smalininkuose (51
kv. m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas,
malkinë). Jurbarko r., tel. 8 621
61 661.
2 k. butà Smalininkø centre (I
a., daliniai patogumai, rûsys,
garaþas). Galima pirkti su
sodu (7 arai, namelis). Kaina
sutartinë. Tel. 8 637 62 222.
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.
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“, reikalingas remontas). Nenuomoju. Jurbarkas, tel.
8 607 85 255.
2 k. butà centre, Vytauto
Didþiojo g. 7 (III a., 36 kv. m,
V aukðtø name, mûrinis). 1,5
k. butà (14,73 ir 8,14 kv. m,
kaina derinama, renovuojamas).
Jurbarkas, tel. 8 647 44 823.
2 k. butà Kauno g. 36 (II a.,
38 kv. m, V aukðtø name, bendrabutis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 7 500
Eur. 2 kambariai, virtuvë, vonia
ir tualetas kartu). Jurbarkas, tel.
8 610 62 994.
2/3 namo (mûrinis, ûkinis, sodas, 12 000 Eur) Dainiø 2 k.
Jurbarkas, tel. 8 633 69 337.
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 S. Daukanto g. (67,6
kv. m., ðiuolaikiðkas remontas,
yra nauja buitinë technika).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.

Mûriná dviejø aukðtø namà (su
rûsiu, vasarine, ûkiniais pastatais, 17 a, netoli uþtvanka).
Girdþiai, Jurbarko r., tel. 8 686
12 555.
Namà (mûrinis, kûrenamas
kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 43 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Ramybës g. (247 kv.
m, II a., mûrinis, mûrinis
ûkinis, garaþas, 9 arai þemës).
Jurbarkas, tel. 8 647 35 196.
Namà Jurbarko r., Pilies I k.
(115 kv. m, II a., mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 32 000 Eur, su þeme,
ûkiniai pastatai). Jurbarkas, tel.
8 600 31 663.
Namà Sodø g. (132 kv. m, II a.,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 652
92 472.
Namà Jurbarko r., Smukuèiø k.,
Ðilelio 1-ojoje g. (54 kv. m, 34
800 Eur, 12 arø sklype. Galima
gyventi þiemà, ðildomas malkomis). Jurbarkas, tel. 8 647 42 188.
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Sodà prie Vytauto Didþiojo
mokyklos (8,9 arai, namelis,
visos komunikacijos, galima
statyti namà). Pigiai. Skubiai.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 469.
Sodà Smukuèiuose (su nameliu,
7 a þemës, sutvarkyta aplinka, 7
600 Eur). Tel. 8 699 10 158.
Sodà sodø bendrijoje
„Nemunas“, Kalnënuose (6
arai þemës, mûrinis namas, prie
vandens telkinio ir miðko). Tel.
8 698 05 752.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 10 500 Eur.
2 aukðtø mûrinis namelis su
rûsiu, terasa ir balkonu 56 kv. m,
viduje þidinys, krosnis su duonkepe, ðalia uþtvanka, 6 a þemës,
vaþiuoja autobusas). Jurbarkas,
tel. 8 620 96 060.
Sodybà (16 km nuo Jurbarko,
prie pagrindinio kelio, 4,5 ha
þemës, 0,3 ha miðko, galima
pirkti be þemës, kaina sutartinë).
Tel. 8 621 54 154.
Sodybà Girdþiuose (medinis namas, ûkiniai pastatai, du garaþai,
mûrinë vasarinë, 22 000 Eur).
Tel. 8 602 67 377.
Sodybà Girdþiø sen., Jokûbaièiø
II k. (namas, ûkiniai pastatai,
ðalia Mituvos upë, miðkas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 617
13 298.

Namà Pilies g. (prie Vytauto
parko, senas, medinis, 8 a.
þemës, 15 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 30 887.

Sodybà Rotuliuose (rûsys,
vasarinë, ûkiniai pastatai) arba
keièiu á 1-1,5 k. butà miesto
centre (II a., III a.) su priemoka,
kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8
605 82 505.

Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis, 12
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.

Sodybà Skirsnemunëje (1 ha
þemës, ûkiniai pastatai, medinis
namas, plastikiniai langai, 7 200
Eur). Tel. 8 637 84 715.

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

Sodo sklypà Smukuèiuose
(14 a, be namelio, 4 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 633 69 337.

Sklypà 1 km nuo Jurbarko, netoli pagrindinio kelio (30 arø namø
valda, 6 000 Eur, galima derëtis).
Skubiai. Tel. 8 686 70 469.
Sklypà Jurbarkas (graþi aplinka,
15 000 Eur, 15 a, namø valda,
komunikacijos). Ramioje vietoje, prie miðko! Jurbarkas, tel. 8
656 88 332.
Sklypà Kalnënuose namo statybai (16 a, kaina sutartinë). Tel.
8 699 10 158.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611 52 214.
SKUBIAI nebrangiai 2 k. butà
Lauko g. (plastikiniai langai,
ðarvo durys, I a., medinis namas,
miesto ðildymas, 6 000 Eur). Tel.
8 600 58 180.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (8 a,
gera, saugi vieta, paskutinë eilë,
ðalia gyvenamasis namas, 1 500
eurø). Tel. 8 612 88 198.
Sodà Greièiuose (II a. medinis namelis, plytinis garaþas,
ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.

3 k. butà Smalininkuose,
Darþelio g. 5 (II a., vietinis
ðildymas, ûkinis pastatas, pirtelë,
18 000 Eur). Tel. 8 641 82 281.

Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.

4 k. butà (du balkonai,
telefonspynë, vaizdas á Nemunà,
su virtuvës ir prieðkambario baldais, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 685 00 647.

Sodà sodø bendrijoje
„Nemunas“, Kalnënuose (su
nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 6 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Sodo sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 900 Eur, elektra. ant
Nemuno kranto, aplinkui
miðkas, be pastatø, geodeziniai
matavimai). Jurbarkas, tel. +370
611 38 491.
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.
Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 94 27
99, +370 644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø k. Dalá
þemës sklypo netoli Dainiø kaimo uþtvankos. Jurbarkas, tel. 8
625 22 558.
Þemës sklypà Jurbarke „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 Kiduliuose (29
a, neárengtas namas, árengtas
gyvenamasis bûstas ûkiniame
pastate, visos komunikacijos).
Jurbarkas, tel.: 8 612 44 957, 8
629 52 165.
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.
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p e r k a
Pirkèiau nedidelá (iki 70 kv. m)
namà Jurbarke, gali bûti apleistas. Tel. 8 610 63 487.

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
Dirbanti moteris iðsinuomotø
butà be patogumø. Jurbarkas,
tel. 8 699 32 866.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà ilgam
laikui Jurbarke, tel. 8 690 04 174.
Patalpas Jurbarkuose (I a. - 100
kv. m, II a. - 100 kv. m, signalizacija, tinka sandëliavimui,
individualiai veiklai, 70 Eur),
patalpas (I a. - 50 kv. m, II a. - 50
kv. m, 35 Eur). Tel. 8 682 42 008.

Këdainiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Beinaièiø k., Këdainiø
r. (28 arai þemës, namø valda,
12 000 Eur). ricardas@gmail.
com, tel.: 8 644 20 449, +496
081 68 66 65.

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kalnupës g. (IV a.)
arba iðnuomoja nuo rugpjûèio
mën. Tel. 8 675 20 011.
1 k. butà Smiltelës g. 4,
Klaipëdoje (I a. ið IX, 33 kv. m,
ástiklintas balkonas, plastikiniai
langai, laminatas, 30 000 Eur).
Tel. 8 610 61 636.
3 k. butà Taikos pr. 73 (V a., ið
penkiø aukðtø, 64 kv. m, su baldais ir buitine technika, 52 000
Eur). Klaipëda, tel. 8 618 43 287.
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 2 000
Eur). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.

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 su ûkiniais pastatais
Voniðkiø k., Plokðèiø sen., Ðakiø
r. (kraðtinë sodyba, 2 ha þemës,
galima nusipirkti dar 2 ha 26 a).
Tel. 8 612 53 693.
Sklypà Ðakiuose (16 000 Eur,
50 a sklypas, komercines paskirties) Kiduliø miestelyje, prie pat
kelio Jurbarkas-Ðakiai. Ðakiai,
tel. 8 656 88 332.

n u o m o j a
3 k. butà Gelgaudiðkyje arba
iðnuomoju. Tel.: 8 626 82 501,
8 648 49 150.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Gyvenamàjá namà Koðiø kaime,
Ðilalës r. (65 kv. m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60
a þemës sklypas, 10 000 Eur).
Tel. 8 681 54 182.
Namà Ðilalës r., Laukuvos mst.
(I aukðtø name, mûrinis, su pastatais). Ðilalë, tel. 8 655 76 787.
Þemës sklypà Ðilalës r., Bijotø
k. Parduoda miðkà su þeme
Ðilalës r., Bijotø k. Tinka kirtimui, geras privaþiavimas.
Þemës sklypo plotas – 2,51 ha.
Kadastrinis nr. 8704/00. Ðilalë,
tel. 8 600 93 627.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Sauguose (prie kelio
Klaipëda-Ðilutë, 41,47 kv. m,
ðarvuotos durys, plastikiniai
langai, apðildymas kietuoju
kuru, duðas, tualetas, ûkiniai
pastatai, geri kaimynai, 17 000
Eur). Ðilutës r., tel. 8638 40 253.
Namo dalá Ðilutës r., Stoniðkiø
k., Pagëgiø sav. (I a., medinis).
Ðilutë, tel. +370 638 38 893.

Namà Klaipëdos rajone (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 Ðilutës r. (7 ha,
þemës ûkio paskirties, prie pagrindinio kelio Ðilutë-Taurageë
netoli Draudeniø eþero. Tinka
komercinei veiklai). Ðilutë, tel.
8 646 25 266.

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.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpà Gedimino g.
(ðalia MEDICINOS banko,
50 kv. m). Tauragë, tel. 8 650
85 602.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
124 (III a., 35 kv. m, su balkonu,
12 500 Eur). Tauragë, tel. 8 633
71 985.
1 k. butà (II a., 19 kv. m, plastikiniai langai, 4 200 Eur)
Respublikos g. 7. Tauragë, tel.
8 675 59 022.
1 k. butà Ateities take 4 (V
a., ið penkiø aukðtø, 36 kv. m,
renovuojamas namas, 19 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 656 50 083,
8 685 80 730.

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 Dariaus ir Girëno g.
38-64 (su patogumais, padaryti
remontai, geros bûklës, su baldais, plastikiniai langai, ritininës
uþuolaidos, 9 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 11 421.
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 Miðko g. (II a.).
Tauragë, tel.: 8 659 82 929, 8
650 46 031.
1 k. butà Respublikos g. 7 (II a.,
bendrabutyje, virtuvë atskirai)..
Tauragë, tel. 8 691 39 320.
1 k. butà Tauragës dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietuoju
kuru, radiatoriai, boileris, yra
atliekama mini renovacija) arba
keièia á 1 k. butà Tauragës mieste
su priemoka. Tauragë, tel. 8 618
20 617.
1 k. butà Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, plastikiniai
langai, 13 000 Eur, medinës durys, rûsys. Balkonas per virtuvæ
ir kambará). Tauragë, tel. 8 656
06 888.
1 k. butà Tauragëje, Liepø take
(25,23 kv. m, II a.). Tel. 8 620
64 810.
2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas,
plastikiniai langai, tinka komercinei veiklai, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.
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 Gedimino g. (II a.).
Tauragë, tel. 8 658 60 259.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
132 (II a., 50 kv. m, vidurinis).
Tauragë, tel. 8 671 11 436.
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 mikrorajone,
Moksleiviø al. (I a., V aukðtø
name, blokinis, tinkamas komerciniai veiklai, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 24 700 Eur). Tauragë, tel.
8 650 32 722.
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 Tauragës dvare (15 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 99 145,
8 657 95 886.
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 Vytauto g. (V a.,
bendrabuèio tipo, 13 000 Eur)
arba keièia á sodybà. Siûlyti variantus. Tauragë, tel. 8 658 29 378.
2 k. butà Vytauto g. 76 (III a.,
8 600 Eur). Tauragë, tel. 8 637
75 119.

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 Gaurëje, Gaurës g. 7
(I a., 48 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
13 000 Eur, su patogumais).
Tauragë, tel. 8 610 05 364.
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 Miðko g. (IV a., 50 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 500 Eur,
erdvus, ðviesus, tvarkingas, su
baldais). Tauragë, tel. 8 653
37 877.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. 36
(III a., 72 kv. m, euroremontai,
su baldais ir buitine technika,
apðiltintas, maþi mokesèiai).
Tauragë, tel.: 8 699 98 097, 8
699 17 624.

Dalá namo Tiesos g. (53,43 kv.
m, palëpë 36,7 kv. m, 2 kambariai, virtuvë, koridorius, 3
arai þemës, miesto kanalizacija
atvesta iki kiemo). Tauragë, tel.
8 638 82 031.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 633 94 4091.

3 k. butà Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel.
8 615 94 130.

Garaþà Bernotiðkës g.,
„Draugystës“ bendrijoje
(mûrinis, rûsys po visu garaþu,
3 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 280.

3 k. butà miesto centre (II a.,
mûrinis namas). Tauragë, tel. 8
620 44 057.

Garaþà „Jûros“ bendrijoje, T.
Ivanausko g. (mûrinis, rûsys po
visu garaþu, yra vanduo, 3 000
Eur). Tauragë, tel. 8 607 96 606.

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 Baltruðaièiø k. (92 kv.
m, yra ûkinis pastatas, garaþas,
sodas, 37 000 Eur). Þemæ
(þemës ûkio paskirties 0,73 ha
Ðakiø k. ir 0,65 ha Lukðiðkiø k.,
Gaurës sen.). Tel. 8 675 18 099.
Butà Gintaro g. (su garaþu ir
iðpirkta þeme, visos miesto
komunikacijos, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Butà miesto centre (I a., tinka
komercijai, prie pagrindinës
gatvës). Tauragë, tel. 8 648 83
039.
Dalá namo Prezidento g. (II
a., medinis, atskiras áëjimas,
virtuvë, kambarys, pastogës,
daliniai patogumai, 17 500
Eur). Tauragë, tel. 8 687 46 802.

Garaþà „Rato“ bendrijoje (prie
senojo stadiono, 3 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 46 802.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(rûsys po visu garaþu, trifazis,
saugomas, 3 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 651 10 474.
Garaþà Melioratoriø g. (I
a., 20 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, 3 890 Eur). Garaþas
strategiðkai patogioje vietoje,
prie „Regitros“, yra duobë po
visu garaþu, perdangos blokai.
Tauragë, tel. 8 682 34 022.
Garaþà (mûrinis). Skubiai parduodami garaþai „Auðros“ ir
„Vilties“ bendrijose. Tauragë,
tel. 8 633 94 091.

Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 22 896.
Namà (mûrinis, 1,5 aukðto,
garaþas, ûkinis, 8,8 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Namà Butkeliuose (II a.,
mûrinis, su erdviu sklypu. Su
rimtu pirkëju kaina bus derinama ne telefonu). Tauragë, tel. 8
631 45 192.
Namà Dacijonø k. (2-jø aukðtø,
mûrinis, 40 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 687 82 162.
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 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.

Kilnojamàjá namelá (su visa
áranga, apðildomas dujomis,
tinka gyventi þiemà, 4 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 07 446.

Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8 613
43 321.

Komercines patalpas (290 kv.
m) Pramonës g. 30. Tauragë,
tel. 8 650 25 530.

Namà Dariaus ir Girëno g.
(60 000 Eur, tvarkingas, 2 a.,
mûrinis, labai gera vieta, prie
pagrindinio kelio, rami vieta, yra
19 a dirbamos þemë). Tauragë,
tel. 8 643 47 020.

Mûriná namà 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai,
garaþas). Tauragë, tel. 8 688
49 791.
Namà (2-jø aukðtø, geros
bûklës, su daug privalumø).
Galimi keitimo variantai.
Tauragë, tel.: 8 655 49 155, 8
446 53 877.

Namà Tauragës r., Maþonø
k., Bijûnø g. (196 kv. m, I a.,
mûrinis, 63 000 Eur. Naujai
pastatytas, su sklypu. Name yra
vanduo ir elektra. Garaþas skirtas 2 automobiliams). Tauragë,
tel. +370 650 40 459.
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Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58
aro, nebaigtas medinis namelis,
3 000 Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje (14 000 Eur,
geras ûkinis pastatas, buvo auginami gyvuliai, ðalia yra garaþas,
yra ðiltnamis, yra ðulinys, po visu
namu rûsys, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 639 75 352.
Namà Þygaièiuose (2-jø aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto, reikalingas remontas). Tauragës r.,
tel. 8 682 39 489.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (135 kv.
m, I a., 55 000 Eur, mûrinis,
ramioje vietoje. Miesto vanduo
ir kanalizacija. Du garaþai.
Ðildomas kietuoju arba skystuoju kuru). 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, ðviesus). Tauragë,
tel.: 8 616 27 971, 8 603 82 879.
Namo dalá (62 kv. m, medinis, 35
000 Eur, 15 a sklypas, yra ûkinis
pastatas su garaþu, vasarinë
virtuvë. Graþioje, ramioje vietoje, netoli upë Jûra). Tauragë,
tel. 8 699 85 517.
Namo dalá (medinis, 7 800 Eur,
kambarys su virtuve, atskiras
áëjimas, kiemas, þemë. Geri
kaimynai, miesto centre. Yra
galimybë ásigyti kità namo dalá).
Tauragë, tel. 8 685 15 039.
Namo dalá V. Kudirkos g. 47-6
(II a., 20 kv. m, II aukðtø name,
medinis, 5 000 Eur. Be patogumø. Yra palëpë, sandëliukas,
darþas). Tauragë, tel. +370 618
37 079.
Pastatà (480 kv. m, raudonø plytø, su 18 arø þeme, ðalia Taurø
nuotykiø parko, 29 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 657 99 145, 8
657 95 886.
Patalpas Pajûrio k., ðalia
Dauglaukio (300 kv. m).
Tauragës r., tel. 8 654 50 316.
Puse namo Skaudvilëje (medinis. 3 kambariai ir virtuve, plastikiniai langai, rûsys, 2 ûkiniai, yra
þemës, miestelio centre, kaina
sutartinë). Tel. 8 616 44 978.
Skaudvilëje nebrangiai 2 k. butà
su daliniais patogumais (antrame medinio namo aukðte). Tel.
8 650 66 860.
Sklypà Tauragëje, Birutës g. 25
(27 000 Eur, 7 a, namo statybai,
be pastatø, ðalia 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.
Sodà Joniðkëje (9 000 Eur)
SKUBIAI (mûrinis 2 a. namas,
7 a þemës, ðulinys, ðiltnamis,
malkinë. Yra 2 kambariai, virtuve, krosnis. Galimybe gyventi
þiemà). Tauragë, tel. 8 652 07
636.
Sodà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 28 000 Eur.
Didelis sodas, plaèiau tinklapiuose: skelbiu.lt, plius.lt).
Tauragë, tel. 8 644 47 450.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje (3 sodai vienoje vietoje,
19 arø þemës, yra vaismedþiai,
trifazis, padaryti geodeziniai
matavimai, 5 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 22 517.

Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (labai gera vieta, elektra,
ðalia tvenkinys). Tauragë, tel. 8
647 82 900.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“
bendrijoje, Roþiø g. (apie 10
arø, sklype tvenkinys, atlikti
geodeziniai matavimai, asfaltuotas privaþiavimas, 4 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 35 207.
Sodà Joniðkës soduose, Kæstuèio
g. (5 500 Eur, 6 a, medinis
namelis, elektra, lauko WC,
vaismedþiai, prûdelis, ðiltnamis,
geodeziniai matavimai, 5 500
eurø). Tauragë, tel. 8 608 65 868.
Sodyba vienkiemyje (10 ha, ið jø
5 ha malkinio miðko, 23 000 Eur)
prie Adakavo. Tel. 8 615 74 394.
Sodybà 16 km nuo Tauragës
(sena, 3,5 ha þemës, 12 000
Eur) arba keièia á butà. Tel. 8
607 79 643.
Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689 41
532, 8 652 70 729.
Sodybà Maþonø sen., Karapolio
k. Tauragës r., tel. 8 650 18 091.
Sodybà netoli Batakiø (visi
patogumai, plastikiniai langai,
aptverta, didelë namø valda,
yra sodas, ðalia asfaltuoto kelio).
Tauragë, tel. 8 631 07 446.
Sodybà Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
Sodybà Tauragëje (graþi aplinka). Tauragë, tel. 8 674 26 063.
Sodo sklypà Bernotiðkëje (ðalia
miðkas, 2 200 Eur, 6 a, elektra,
be pastatø). Tauragë, tel. 8 638
26 038.
Sodo sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 2 000
Eur, 10 arø, sklypas ribojasi
su miðku). Tauragë, tel. 8 681
76 541.
Þemës sklypà 7 km nuo Tauragës
(2,83 ha, projektas namo statybai, atvesta elektra, yra tvenkinys 0,12 ha, geodeziniai matavimai). Tel. 8 687 82 162.
Þemës sklypà Aukðtvilkiø k.
(900 Eur, 1,05 ha þemës ûkio
paskirties, prie kelio). Tauragë,
tel. 8 652 88 555.
Þemës sklypà DauglaukioPajûrio k. (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 9
500 Eur, 0,64 ha þemës, ties
sankryþa). Tauragë, tel. +370
614 34 141.
Þemës sklypà Jurbarko r.,
Þindaièiø k. (þemës ûkio paskirties þemë, kadastro Nr.
945/0008:114, 30 ha). Tauragë,
tel. 8 685 42 809.
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 nuo Tauragës apie
10 km (60 arø, puðyno apsuptyje,
geras privaþiavimas asfaltuotu
keliu). Tel. 8 652 20 508.
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 Skaudvilëje, Sodø
g. (pakeista þemës paskirtis, 5
500 Eur). Tauragës r., tel. 8 654
32 759.
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Þemës sklypà Skirgailø k. (10
500 Eur, 3,6 ha dirbamos þemës.
Þemë itin graþioje vietoje, tarp
Ðeðuvies upës ir senvagës.
Nuo Tauragës vos keletas km).
Tauragë, tel. 8 614 34 141.
Þemës sklypà Tauragëje (15 000
Eur, 0,10 ha) P. Ðemetos g. 16.
Tauragë, tel. 8 658 77 959.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties (20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypus Bernotiðkës
soduose (5 ir 6 arø), þemës
sklypà Tauragës mieste (5,5 aro).
Tauragë, tel. 8 690 58 664.
Þemës sklypus Grieþpelkiø k.
(2 vnt., vienas ðalia kito, prie
pagrindinio kelio). Tauragës r.,
tel. 8 643 67 928.
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.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
2 k. butà. Nebrangiai pirkèiau
1,5-2 k. butà su patogumais,
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8
618 89 022.
3-4 k. butà, siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 690 60 869.
3-4 k. butà, domina ávairûs variantai. Tauragë, tel. 8 624 12 133.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (su daliniais patogumais ir baldais,
vieniðam þmogui). Tauragë, tel.
8 652 32 739.
+Iðnuomoja 1 k. butà Miðko g.
(II a., su daliniais baldais ir patogumais) nuo spalio 1 d. Tauragë,
tel. 8 659 82 929.
+Iðnuomoja 1 k. butà nuo
rugsëjo 15 d. (IV a., 36 kv. m,
be baldø). Tauragë, tel. 8 650
60 157.
+Iðnuomoja 3 k. butà (tvarkingas, su buitine technika ir
baldais, mikrorajone). Tauragë,
tel. 8 686 92 849.
+Iðnuomoja dalá namo Tauragës
priemiestyje (II a., su daliniais
patogumais). Tel. 8 672 68 354.
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.
+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpas Dariaus ir Girëno
g. 38 B (I ir II a., po 100 kv. m,
atskiri áëjimai, tinka biurui, prekybai, nuoma 300 Eur). Tauragë,
tel.: 8 699 98 097, 8 699 17 624.
+Iðnuomoja patalpas (yra
ðildymas, vanduo, prie autobusø stoties). Studentams, gyventojams, statybininkams. Tinka
komercinei veiklai. 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.
Iðnuomoja 15-45 kv. m patalpas
verslui: biurui, prekybai, groþio
salonui ar kt. Tauragës centre.
Kaina sutartinë. Tel. 8 656 01
693.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Karvæ (paklusni, skubiai, pienas
riebus, geras, skanus). Jurbarko
r., tel. 8 618 89 748.
Karvæ (verðiuosis rugpjûèio
mën. pabaigoje). Tauragë, tel. 8
654 80 287.
Keturiø verðiø melþiamà karvæ
Tauragës r. Tel. 8 674 01 521.
Kiaulæ (parðinga, ves 2015 09
12-3 dienomis, bus su ðeðtais
parðeliais, gerai priþiûri). Tel. 8
609 88 491.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Kondicionieriø. Tauragë, tel. 8
677 60 828.

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

Skalbyklæ „Electrolux“.
Jurbarkas, tel. 8 646 38 294.
Skubiai parduodami: siuvamoji maðina, sekcija, minkðtoji
dalis-kampas, dujinë viryklë,
ðaldytuvas, mikrobangø
krosnelë. Kaina sutartinë. Tel.
8 656 01 693.

d o v a n o j a
Praðome padovanoti veikiantá
ðaldytuvà neágaliems vaikams
(iðorë nesvarbi, svarbu, kad
veiktø). Jurbarkas, tel. 8 447
44 498.

Vaikiðkà lovytæ (l. geros bûklës,
su èiuþinuku), automobilinæ
vaikiðkà këdutæ (iki 1 m.).
Tauragë, tel. 8 685 30 176.
Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu, 30
Eur. Klaipëda, tel. 8 609 53 923.
Vaikiðkus dviraèius (2 vnt., nuo
4 iki 8 m., po 35 Eur). Tauragë,
tel. 8 620 91 507.

p a r d u o d a
p a r d u o d a

+Naujo derliaus grûdus
(kvieèius, kvietrugius, aviþas).
Galiu atveþti. Tauragë, tel. 8
650 29 050.

Labai geros bûklës spintàsekcijà (150 Eur). Tauragë, tel.
8 682 18 834.

+Þieminius kvieèius (tinka
sëklai) ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 606 09 278.

Lovà (medinë, dvigulë, naudota, be èiuþinio, rankø darbo, nebrangiai, 1,6 x 2 m). Jurbarkas,
tel.: 8 623 07 190, 8 447 55 680.

+Þieminius sëklinius kvieèius
„Magnitas“. Tauragë, tel. 8 627
91 769.

Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Tel. 8 686
09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel.
8 674 24 111.
Benzininá pjûklà ,,Meec“, 69
Eur. Jurbarkas, tel. 8 618 68
394.
Krosnelæ su dvigubomis sienomis (daryta dar sovietmeèiu
ið 4 mm plieno lakðtø. Aukðtis
600 mm, plotis 350 mm, ilgis
460 mm, 45 Eur). Tauragë, tel.
8 684 85 245.
Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynes,
ðuns bûdos, tvoros, galima
pristatyti visoje Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 636 61 719.
Savaeiges þoliapjoves ir
traktoriukà þolei pjauti
HUGQVARNA (2 cilindrø variklis, 15,5 „briksas“). Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
El. pjûklà (veikiantis, 4,5 kW,
malkoms pjauti, trifazis, puikiai veikiantis, yra 2 pjûklai,
100 Eur). Jurbarkas, tel. 8 610
15 021.
Ve j a p j o v æ S T I G A P R O
(ðvediðka, BRIGGS variklis, diuruliuminio korpuso).
Jurbarkas, tel. 8 681 94 947.

Minkðtàjà dalá (1,85 x 2,30,
vyðninës sp., l. geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 657 92 717.
Minkðtàjà dalá (3x2x1, yra
2 miegamosios dalys, geros
bûklës, 70 Eur). Tauragë, tel. 8
638 61 299.
Minkðtàjà dalá (kampas,
iðtiesiamas, su patalynës dëþe,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8
686 90 239.

Lietuviðkas dideles braðkes (be
jokios chemijos, 1,5 Eur/kg)
Raudonës sen. Jurbarkas, tel.
8 648 3186.
Mësinæ karvæ su verðiu,
pirmaverðë. Tauragë, tel. 8 656
36 055.
Oþkà (1 metø). Tauragë, tel. 8
670 58 363.
Parduodu ërienà ir avienà arba
gyvas avis veisimui ar skerdimui. Skerdþiama skerdykloje
pagal uþsakymà kiekis vienas
gyvulys, 5 Eur. Jurbarkas, tel. 8
650 12 077.
Parduodu verðingà telyèià,
pieninës veislës, verðiuosis
rugsëjo viduryje. Ðilalë, tel. 8
615 98 714.

Pirmametæ þolæ (svidrës, dobilai, motiejukai, rulonuoseplëvele, 30 Eur). Adakavas, tel.
8 610 65 270.

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

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

Kiaulæ (mësinë). Tauragës r., tel.
8 652 83 445.

Parðelius (6 savaièiø). Tauragë,
tel. 8 600 40 933.

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

p a r d u o d a

Kiaules (pjovimui). Tauragë, tel.
8 651 98 683.

0þkà su dviem oþkytëmis (6
mën.). Tel. 8 609 88 491.
2 verðiø karvæ. Jurbarkas, tel. 8
618 74 354.
3 karves, viena ðvieþiapienë.
Ðilalë, tel. 8 627 23 654.
Alijoðius, agavas, auksinius
ûsus. Jurbarkas, tel. 8 688 21
000.
Aviþas, 70 Eur/t. Tauragë, tel. 8
618 82 492.
Darbiná arklá (3 m.), darbinæ kumelæ (8 m.), kumelaitæ (1,5 m.).
Galiu keisti darbiná á netinkantá
darbui. Tel. 8 603 48 610.

Pirmaverðæ karvæ (pieno duoda
23 l, graþi, 800 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 651 33 567.
Siamo veislës kaèiukus,
savarankiðki. Tauragë, tel. 8 670
58 672.
SKUBIAI dvi ðvieþiapienes
karves (1 vnt. - 400 Eur), nesukergtas telyèaites (10 vnt.), dvi
verðingas telyèias (verðiuosis
spalio mën.). Ðilutës r., tel. 8
616 98 324.
Ðiaudus ryðuliuose (0,60 Eur),
ðienà ryðuliuose (1 Eur), atolàðienà (1,50 Eur). Tauragë, tel.: 8
651 13 477, 8 635 43 045.
Ðuniukus (Kaukazo aviganiø
veislës, motina su kilmës dokumentais, 100 Eur). Ðilalë, tel. 8
449 59 047.
Telyèià (2 m., verðinga). Tauragë,
tel. 8 627 91 769.
Telyèià (verðinga, 600 Eur). Tel.
8 651 33 567.
Verðingà telyèià (juodmargë,
verðiuosis rugsëjo pr., 640 Eur).
Ðilalë, tel. 8 678 29 760.

Dvi oþkytes, 20 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 650 20 875.

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

Alijoðiø (didelis, storas, sultingos ðakos). Klaipëda, tel. 8
683 59 247.

Vokieèiø aviganiø veislës kalytes
(7 savaièiø). Jurbarkas, tel. 8
619 53 725.

Pigiai naudotus baldus.
Tauragë, tel. 8 673 05 185.

Grûdus (miðinys). Tel. 8 609
78 791.

Þieminius èesnakus, 3 Eur.
Ðiauliai, tel. 8 600 31 714.

Raðomàjá stalà (naudotas, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 650 69
055.

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

Originalias sûpuokles keturiems su staliuku (àþuolas, uosis, kalvystë, galite pakoreguoti,
700 Eur). Tel. 8 624 61 478.

Sekcijà (5 daliø, 120 Eur),
kuðetæ (pasididina á dvigulæ,
su patalynës dëþe, 55 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 30 787.
Sekcijà (uosinë), spintà (su
veidrodþiais, 3 durø), stalà
(uosinis, su 8 këdëmis),
kompiuteriná stalà. Tauragë,
tel. 8 654 59 973.
Sekcijà „Neris“ (naudota, l.
geros bûklës, 30 Eur), spintà
(3 durø, su antresolëmis),
virtuvines spinteles su
ámontuojamomis el. viryklëmis.
Tauragë, tel. 8 651 77 410.
Sofà-lovà (iðtiesiama). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës),
medþiaga uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves
(2 vnt.). Tauragë, tel. 8 446 72
033.

Karvæ, galima rinktis ið dviejø.
Tauragë, tel. 8 657 54 211.
Karves (2 vnt., vieno verðio,
ðvieþiapienës), sukergtas
telyèias ir koliø veislës ðuniukus.
Tauragë, tel. 8 600 96 648.

p e r k a
Ieðkau, kas supirktu mëlynes
sezono metu, rinktos ðukomis,
ðvarios, kaina sutartinë.
Pagëgiai, tel. 8 639 46 942.
Ðienà rulonuose, su atveþimu.
Tauragë, tel. 8 650 60 971.

Karves (3 vnt., jaunos). Tauragë,
tel. 8 685 23 610.
Karves (6 vnt., 4 vnt. - dviejø
verðiø, 2 vnt. - penkiø verðiø).
Tauragë, tel. 8 614 38 342.
Karvæ (4 verðiø). Tauragë, tel.
8 685 40 082.

p a r d u o d a
NAUJOS IR NAUDOTOS,
VIDAUS IR LAUKO DURYS.
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. MUZIKOS
I N S T R U M E N T A I :
AKORDEONAI, ARMONIKOS,
BÛGNAI, PIANINAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Armonikà TULA (gera bûklë).
Jurbarkas, tel. 8 676 63 601.
Dëvëti rûbai ið Olandijos urmu
(be tarpininkø). Tauragë, tel. 8
658 99 732.

Dviraèius (20-25 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 66 740.
Dviraèius (pigiai). Tauragë, tel.
8 633 92 805.
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.
Naujas sportinis kostiumas
PUMA. Juodas, dydis XXL.
Tauragë, tel. 8 686 45 758.
Nauji aviliai. Tel.: 8 614 57 828,
8 630 17 241.
Paradinius pakinktus (2 arkliø
pakinkymui, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, baltos, juodos,
skaidrios, 25-50 Eur, kanalizacijai, 15 Eur, pûslës be rëmo, 6
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63 943.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.
Vokiðkà senovinæ karietà (1825
m., 6 sëdimosios vietos, labai
gera bûklë, tinka vestuvëms
veþti, kaina sutartinë). Ðakiai,
tel. 8 685 44 504.

p e r k a
Lietuvos tarpukario monetas ir
banknotus. Tauragë, tel. 8 684
61 318.

Automobilio stogo bagaþinë, 30
Eur. Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Dvi geras, melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.
Juodo granito tvoreles kapavietei (naudotos, 200 Eur). Tel. 8
620 65 524.
Praðau atsiliepti maèiusius
autoavarijà liepos 23 d. apie
21 val. Vydûno ir Nemuno g.
sankryþoje Jurbarke, susidûrus
motociklui ir lengvajam automobiliui. Tel. 8 699 26 627.
Neágaliam þmogui ieðkoma
këdë-tualetas su ratukais.
Jurbarkas, tel. +370 612 19 263.
Pamestas studento paþymëjimas
NR: SPD455738 Partizanø
gatvëje prie IKI parduotuvës.
Radus skambinti. Kaunas, tel. 8
639 58 373.
Tarailiuose dingo pilka katë.
Gali bûti iðsigandusi, ðnypðti.
Pastebëjus praðome praneðti. Uþ
pagalbà atsilyginsime. Tauragë,
tel. 8 689 33 107.
DOVANOJAMI: kaèiukai,
1,5 mën., tik atsakingiems ir
rûpestingiems ðeimininkams.
Jurbarkas, tel. 8 670 30 114.
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Gyv. namo keramzitbetonio
karkasà nusikelti (10x10 m,
rûsio sienos, perdanga, sienos,
pertvaros ir perdanga, 2 000
Eur), kompresoriø „Gigant“
(pramoninis, 1 500 Eur), kompresoriø (didelis, garaþinis, su
200 l resiveriu, 450 Eur). Tel. 8
672 37 454.
Juostinius mobilius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Kampuoèius (50), vamzdþius
(metaliniai, 40), vonias (tarybines, nenaudotos), rufliuotà,
gëlëtà stiklà, stiklà (1,30 x 0,50
m), metalinæ plokðtæ (60 cm
ploèio, 1 m ilgio, 2 cm storio).
Tauragë, tel. 8 446 56 172.
Langà (93x158 cm, 45 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Langà (PVC, laiptinës, naudotas, nevarstomas, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 617 66 947.
Lauko, vidaus dailylentes,
terasines, grindines lentas.
Pristatome. Jurbarkas, tel. 8
646 44 279.
Metalo tekinimo stakles 1K62,
metalà tekinimui, krosnelæ
„burþuika“, vamzdþius (3/4
colio), el. variklá (5,5 kW 1500
aps./min.), ðakø kapoklæ, malkø
skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676
57 000.
Naudotus stoglangius „Welux“,
kietojo kuro katilà „Viadrus“,
trifazá el. pjûklà, 2 kv. m
àþuoliniø parketlenèiø, senoviná
ðviestuvà. Tel. 8 698 24 309.
Naujus aliumininius radiatorius
(4 vnt., lenku gamybos, 10 sekcijø, vienas ðildo iki 12 kv. m, 80
Eur). Tauragë, tel. 8 685 74 511.
Obliavimo velenà, þalvario
lakðtà, metalinæ statinæ,
kalviðkus spaustuvus, guoliø
nuëmiklá, krosnies orkaitæ.
Tauragë, tel. 8 636 56 801.
Parketà (ðviesios sp., 16 mm
storio, 5 cm ploèio), grindjuostes
(uosinës, masyvios), orkaitæ á
krosná (ketaus, didþioji), veidrodinius stiklus (1,25 m aukðèio,
40 cm ploèio). Tauragë, tel. 8
446 56 172.
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.
Silikatinius blokelius (399 vnt.,
180 x 250 mm), baltas naudotas
plytas. Jurbarkas, tel. 8 615 23
306.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Statybinë mediena ir atraiþos
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 614
74 309.

p a r d u o d a
Aktyvià ventiliacijà („Lunos“
vëdinimo sistemos). Tel. 8 631
19 911.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug
tranzito, garaþø daþymui, baltos
sp., 40 kg - 100 Eur, 25 kg - 63
Eur). Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Betoninius blokelius tvorai
(akmens imitacija, 1 vnt. - 2
Eur). Tel. 8 617 49 793.
Dekoro tinkà „Reibeputz 3,0
Silicon DUFA“ (lietutis, pilka
su melsvu atspalviu, 275k g/11
kibirø, 25 Eur). Tauragë, tel. 8
620 65 131.
Dvigubo pjovimo medienà.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Eglës ràstus (73 Eur/m3). Tel.
8 620 98 298.

Statybinës sàramos plokðtes (8
vnt.). Plytas (naujos, baltos, 6000
vnt.). Tauragë, tel. 8 638 49 372.
Stiklà (4 mm storio, 130 cm ilgio,
60 cm ploèio, tinka ðiltnamiui).
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5
mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m,
4 mm storio, 15 vnt., nebrangiai,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 690 51 570.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
U formos „ðvelerius“ (5,5m
ilgio, 10 cm ploèio, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 26 602.
Uosines lentas (sausos, 5 cm
storio, 310 cm ilgio, 200 Eur - 1
kubinis metras). Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.
Uosio lentas (viengubo pjovimo, 6 cm storio, visiðkai
iðdþiovintos, 4 kub. m). Tel. 8
615 70 644.
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Uþkraunamus centrinio
ðildymo katilus. Pirties krosneles. Tauragë, tel. 8 636 46 008.

VW PASSAT (1998 m., 81 kW,
juodos sp., karavanas, TA, 1 500
Eur). Tauragë, tel. 8 618 45 122.

Vagonà statybai (6x2,5 m,
aukðtis 2,5m). Tauragë, tel. 8
650 75 484.

VW PASSAT (1998 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, mëlyna, 4/5,
TA iki 2017-08, Lietuvoje neeksploatuotas, 1 750 Eur, 1.9
TDI, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.

AUDI
p a r d u o d a
Audi 80 (1988-09 mën., 1,8 l
benzinas, 65 kW, baltos spl.,
TA iki 2017-09 m., draudimas,
labai geros bûklës, 450 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
AUDI 80 (1994 m., 1800 cm3,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, mëlyna,
4/5, TA iki 2017-04, 800 Eur.
Signalizacija, vairo stiprintuvas, elektriniai langai, tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8 616
31 692.
AUDI A6 (1997 m., 2,5 TDI,
103 kW, sedanas, 6 pavaros,
þalias perlamutras, visi privalumai, gera bûklë, ið Austrijos,
1 800 Eur). Jurbarkas, tel. 8
687 52 660.

NISSAN
DAEWOO
p a r d u o d a
DAEWOO LANOS (2003 m.,
TA iki 2017 m., mechan. pav.
dëþë, þalios spl., 1,4 l, labai
geros bûklës). Tel. 8 681 93 947.

FORD
p a r d u o d a

CHEVROLET

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.

p a r d u o d a

MAZDA

CHEVROLET (2011 m.,
1,4 l benzinas, Lietuvoje
nevaþinëta, 3 000 Eur). Ðakiø
r., Gelgaudiðkis, tel. 8 620 65
524.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

p a r d u o d a

NISSAN PRIMERA (1991 m.,
dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, vyðninë sp., 4/5, TA iki
2016-02, 350 Eur). Tauragë, tel.
8 630 34 699.

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.

NISSAN PRIMERA (1997 m.,
2000 cm3, benzinas, dujos, 85
kW, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, oranþinë sp., 4/5, 280
000 km, TA iki 2016-11, 290
Eur. Pakeisti visi amortizatoriai, priekinë vaþiuoklë).
Tauragë, tel. 8 618 75 565.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL Astra (universalus, 2003
m., 2 l dyz., 74 kW, sidabrinë
sp., geros bûklës, ið Vokietijos,
1 750 Eur). Tel. 8 690 51 570.

CHRYSLER

MAZDA 626 ( 2l benzinas,
1996 m., mechaninë pav. dëþë,
raudona sp., TA iki 2017-03
m., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 56 373.

p a r d u o d a

MERCEDES-BENZ

OPEL Astra (universalas, 1998
m., 1,7 l dyz., vokiðkas variklis,
baltos sp.) arba dalimis. Tel. 8
679 53 223.

p a r d u o d a

RENAULT

MB 208 SPRINTER (1997 m.,
2,3 l, dyz., gera bûklë, 1 600
eurø). Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.

p a r d u o d a

C H RY S L E R G R A N D
VOYAGER dalimis (1999
m., 2,4 l, 110 kW, automatas, benzinas, dujos, dauþtas,
nevaþiuojantis). Tauragë, tel.:
8 636 09 768, 8 689 77 840.

SEAT

RENAULT CLIO (1995 m.,
1,4 l, benzinas, automatinë
pav. dëþë, mëlyna spalva, TA
iki 2017-05). Tel. 8 623 08 842.
RENAULT CLIO (1995 m.,
1,4 l, benzinas, mëlyna spalva,
TA, automatinë pavarø dëþë).
Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.
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.
R E N A U LT L A G U N A
(2001 m., 1600 cm3, benzinas, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, raudona sp., 4/5,
85 000 km, TA iki 2016-10,
1000 Eur. Automobilis tvarkingas, priþiûrëtas. Sutvarkyta
vaþiuoklë). Tauragë, tel. 8 655
36 244.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW BORA (2000 m., 1,6 l benzinas, pilkos sp., TA iki 2016-08
mën., MS padangos, tvarkingas,
Lietuvoje nuo 2014 m., 1 250
Eur, arba keièiu á vienatûrá su
kabliu). Jurbarkas, tel. 8 602
67 377.
VW COLT 3 (1994 m., 1,9 l dyz.,
47 kW, 3 durø, mëlynos spl., TA
iki 2016-01 mën., tvarkingas,
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
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 (1989 m., benzinas, dujos, 53 kW, geros bûklës,
sedanas, TA iki 2016 m., 550
Eur). Tauragë, tel. 8 639 28 082.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l,
benzinas, mëlynos sp., geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652 44
226.
VW PASSAT (1993-08 mën.,
universalus, juodos spl., 1,9 l, dyzelis, 55 kW, TA iki 2015-08 m.,
tamsinti stiklai, liukas, kablys,
lieti ratlankiai, MS padangos
su lietais ratl., originalus 105 l
bakas, 650 Eur). Jurbarkas, tel.
8 642 96 708.
VW PASSAT (1995 m., 1,9
l TDI, universalus, nauja
vaþiuoklë, gera bûklë, „imobilaizeris“, centrinis, lieti ratlankiai,
TA, 1 000 Eur). Klaipëda, tel. 8
605 97 528.

VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë,universalus, pilka
sp., 4/5, TA iki 2016-12, 1 600
Eur. Nauja sankaba, kaladëlës,
stabdþiø diskai). Jurbarkas, tel.
8 655 09 995.
VW PASSAT B5+ (universalus, 2002 m. ,1,9 l, TDI, 96 kW,
TA iki 2017 03 mën., tvarkingas,
2100 eurø). Tel. 8 652 19 610.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà
(pasibaigusi TA, gera bûklë,
200 eurø). Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.
Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8
657 84 900.
Lengvojo automobilio priekabà
ZUBRIONOK (TA, draudimas). Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p e r k a
+ Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje
Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus
reikiamus dokumentus. Tel. 8
656 73 121.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet
kur Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus.
Skambinkite bet kuriuo metu.
Tel. 8 622 25 997.
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.
Dyzeliná automobilá iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a
GAZ-53 priekiná tiltà su ratais.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Lietus ratlankius su padangomis (R16, 5 skyliø, tinka AUDI,
VW). Tel. 8 640 28 409.
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MIRSUBISHI SPACE
WAGON dalimis (dyz., 1997
m.), 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 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.
Padangà (traktoriaus T-25,
galinë su ratlankiu, 9,5x32, 140
Eur). Tel. 8 640 28 409.
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.
VOLGA 21 dalis. Jurbarkas,
tel. 8 685 66 740.

p a r d u o d a
Motociklà (200 kub. cm, 2014
m., ENDURO (krosinio tipo,
ið Vokietijos), motorolerá (125
kub. cm, 2000 m., su dokumentais, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 690 51 570.
Motorolerá (naujas, 500 Eur).
Ðakiø r., tel. 8 620 65 524.
Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.

p a r d u o d a
AKERMAN (2002 m.)
priekabà/platformà ir dalis.
Dvi aðys (su veþimëliu, ilgis
1360 cm, plotis 2,5 m. Vokiðki
dokumentai, oriniai stabdþiai).
Jurbarkas, tel. 8 687 87 093.
Bulviø kasamàjà, mëðlo
kratytuvà, plûgà, kultivatoriø, purkðtuvà, ðienapjovæ,
grûdø malûnà, srutveþá, T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Bulviø kasamàjà (naujai perrinkta, sudëtos naujos detalës,
paruoðta darbui, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Bulviø kombainà BOLEK (2
500 Eur), mëðlo kratytuvà (1
250 Eur), þemës frezà (650
Eur), rulonø krautuvà (300
Eur), mëðlo þemiø krautuvà (1
500 Eur), bulviø kasamàjà (570
Eur). Tel. 8 674 44 561.
Cisternà (ant ratø, 3 tonø talpos, tinka vandeniui, melasai
laikyti, ðvari, tvarkinga, 800
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Grëblá-vartytuvà (vokieèiø gbos, 800 Eur), purkðtuvà (200
Eur), traktoriø T-25 (1 850
Eur). Tel. 8 654 82 813.
Javø kombainà VOLVO 800
(3 m ploèio). Tel. 8 654 36 785.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105
(su ðiaudø smulkintuvu),
CLAAS DOMINATOR-80
(su kabina ir ðiaudø smulkintuvu), CLAAS MERKATOR,
NIVA (su ðiaudø smulkintuvu).
Tauragë, tel. 8 621 99 794.
Kombainà NEW HOLLAND
1545 (4 m, pjaunamoji ir smulkintuvas, 3500 eurø). Tel. 8 656
21 524.
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.
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), traktorines
pakabinamas dëþes. 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.
Mëðlà (iðsiveþti savo transportu). Jurbarkas, tel. 8 447 54 899.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.
Naujà melþimo aparatà su
bakeliu ir generatoriumi (benzinas, elektra, „DeLaval“ firmos,
1 040 Eur). Tauragë, tel. 8 636
14 305.
Lenkiðkà bulviø kasamàjà, 550
Eur. Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Priekabà 2PTS-4 (tvarkinga),
grëblá-vartytuvà „Dobilas-3“,
kultivatoriø vikðrinio traktoriaus (prikabinamas). Tel. 8
617 15 920.

Savivartæ puspriekabæ prie
T-25, 750 Eur, T-16, 1600 Eur,
MTZ-80, 2 400 Eur, darþinius
ratus 9,5-42, 450 Eur, talpyklà
RZ 1,8, 320 Eur. Tel. 8 652
96 090.
Traktoriná variklá, tinka T-25,
T-16. Buldozerá, kauðà kabinamà
traktoriaus gale, priekabëlæ
miðkui veþti. Tauragë, tel. 8 616
33 203.
Traktoriø T-25 A (1992 m., TA,
iðdirbta 1300 motoval., 3 600
Eur, galima pirkti su inventoriumi). Tel. 8 638 02 630.
Valyti grudai, mieþiai, kvieèiai.
Tauragë, tel. 8 614 54 006.

p e r k a
Cisternà su vaþiuokle arba be
jos. Tel. 8 685 13 768.

+Reikalingas brigadininkasvadybininkas darbui miðke.
Tauragë, tel. 8 685 26 173.
+Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius veþti maisto prekes,
turintis C kategorijos vairuotojo
paþymëjimà. Tauragë, tel. 8 682
64 252.

Ámonë ieðko fasadø ðiltinimo
meistrø. Laiku mokamas atlyginimas. Jurbarkas, tel. 8 635
53 323.
Ámonë ieðko „ðlapio fasado“
specialistø. Darbas Jurbarke,
renovuojami daugiabuèiai,
nuolatinis darbas, atlyginimas
pagal iðdirbá, ið kitø miestø
apgyvendiname. Jurbarkas, tel.
8 653 69 999.
LDK Kæstuèio mechanizuotas
pëstininkø batalionas ieðko prekybininkø, galinèiø darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dalinio
teritorijoje ið savo automobilio
prekiauti maisto produktais
(gaiviaisiais gërimais, higienos
priemonëmis ir pan.). Tel. 8
684 05 010.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai ir darbininkës, turintys patirties. Gali bûti ðeima.
Apgyvendiname. Mokamas
atlyginimas. Tel. 8 606 46 462.
Reikalinga melþëja ir traktorininkas. Aprûpiname gyvenamuoju plotu. Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.

Reikalingas þmogus, galintis iðvalyti kilimines dangas.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

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

Reikalingi darbininkai ûkyje.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.

40 m. vyras sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
40 m. virëja ieðko darbo
Jurbarke. Siûlyti variantus.
Tel. 8 698 84 846.
41 m. vyras atlieka ávairius
vidaus apdailos darbus.
Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.
Biriø kroviniø perveþimas iki 18
tonø. Dël kainos galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.
Galiu priþiûrëti sodybà.
Atlyginimas sutartinis. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 615
92 727.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius ir kartu gyventi. Tauragë, tel. 8 639 65 901.

Statybininkas ieðko darbo:
gali statyti tvoras, atlikti visus
mûro darbus. Tauragë, tel. 8
657 93 498.

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

Siūlome papildomai užsidirbti

Reikalingi automechanikai darbui Jurbarke ir Smalininkuose.
Tel.: 8 682 10 021, 8 612 67 824.

Pareiginga su pedagoginiu
iðsilavinimu moteris ieðko
auklës darbo. Tauragë, tel. 8
648 68 956.

+Reikalingas vairuotojasðaltkalvis Gineikiø k., Ðilalës r.
Tel. 8 687 42 068.
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Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto, tapetuoja, deda laminuotas
grindis, atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 689 25 070.
Vyras ieðko darbo, gali pjauti
ir kapoti malkas. Tauragë, tel.
8 637 21 818.
Vyras ieðko 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.
Vyras, ieðkantis darbo, gali
atrasti giluminá vandená. Siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel.
8 644 11 997.
44 m. vyras ieðko darbo
Tauragëje, turi B, C kat. paþ.
ir traktorininko paþ. Gali
dirbti pagalbiniu darbininku
ámonëje. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 677 29 567.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras, turintis B, C kategorijø
vairuotojo paþymëjimà, darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.

+Gaminame montuojame kaminø ádëklus nuo 23
Eur. Montuojame pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro katilais, krosnelëmis. Tel. 8 645
72 064.
+Grindø betonavimas vokiðka
áranga, paruoðimas betonavimui.
Tauragë, tel. 8 604 47 858.
+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento
namuose. Tauragë, tel. 8 685
69 805.
+Kokybiðkai atlieka vidaus apdailos darbus: pakabina lubas,
glaisto, daþo, klijuoja plyteles,
deda laminatà ir kt. Tauragë, tel.
8 653 35 086.
+Miðko ir avariniø medþiø
pjovimas, medienos ir malkø
ruoðimas. Gali kapoti malkas.
Turi savo árangà. Tauragë, tel. 8
637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna
medienà. Tauragë, tel. 8 650
10 466.
+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 673 03 261.
+Ðiltiname fasadus, dedame
dekoratyviná tinkà. Atliekame
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 652 17 676.
+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.
Atliekame greitai ir kokybiðkai
stogø dengimo ir apskardinimo darbus, dirbame su savo
ar uþsakovo medþiagomis.
Dirbame ir kitose rajonuose.
Tauragë, tel. 8 630 35 575.
Dëvëti rûbai ið Skandinavijos
ðaliø, parduodu kilogramais.
Tauragë, tel. 8 643 36 727.

Mûriju ið akmenø (namai, tvoros, þidiniai). Galiu dirbti su
savo medþiagomis. Tel. 8 678
89 653.
Profesionalus plokðèiø stogø dengimas. Sumontuojame
vandens nuvedimo sistemà.
Suteikiame garantijà iki 10
metø. Tauragë, tel. +370 638
10 874.
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.
Spaudþiame sultis A.
Giedraièio-Giedriaus g. 4.
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
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.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje galite
pritrūkti pinigų.
Būsite pasirengę
imtis visų įmanomų papildomų darbų. Į savaitės pabaigą
pinigų greičiausiai atsiras atgausite jau pamirštą skolą,
gausite premiją, ar netikėtai
jums pakels atlyginimą. Šią
savaitę pajusite, kad esate vertinami, tas, žinoma,
pakutens savimeilę. Dideli
planai, susiję su tolimomis
kelionėmis, gali neišdegti,
teks juos atidėti vėlesniam
laikui. Savaitgali tinkamas
pramogoms, pažintims.

Daugiau bendraukite su žmonėmis, būkite atviresni naujovėms. Savaitgalį - puikiausias
metas išvykti į kelionę.

Daug šansų pasirašyti naujas sutartis, pradėti naujus
darbus. Savaitgalį sukurkite
šventę sau ir artimiesiems.

kosite dėmesio. Profesinėje
srityje išlieka permainų tikimybė. Savaitės pabaigoje
greičiausiai teks nemažai
judėti, važinėti tiek darbo,
tiek asmeniniais reikalais,
bendrauti, mokytis.

Pirmoje savaitės
pusėje ramybės su
nesusipratimais ir
nesusikalbėjimu
greičiausiai susidursite visose
gyvenimo srityse. Veikiausiai
trūks pastangų ieškoti kompromisų ar būsite per daug
užsispyrę ir ambicingi. Daugybė užsiėmimų pasiglemžia
vos ne visą laiką, dėl to gali
atvėsti santykiai net su artimiausiais žmonėmis.

Pirmadienį būkite atidūs - galite darbe privelti
ar nepastebėti
klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai.
Antroje savaitės pusėje gali
prisidėti suprastėjusi sveikata, nesklandumai namuose,
barniai su sutuoktiniu. Savaitgalį vertėtų daugiau laiko
praleisti vieniems, atgauti
vidinę ramybę.

Šią savaitę
atgausite pasitikėjimą savo
jėgomis, būsite
veiklūs, darbštūs, nestigs
noro veikti. Profesinėje srityje kol kas viskas lieka po
senovei, kuo iš esmės esate
patenkinti. Gerai seksis
tiems, kurių veikla susijusi
su kūryba, pramogomis.
Savaitgalį nemanipuliuokite žmonėmis, nežaiskite jų
jausmais.

Šią savaitę daugelis rezultatų
greičiausiai bus
ne tokie, kokių
siekėte. Nuo trečiadienio
darbe gali kilti nemažai sumaišties, greičiausiai padaugės pareigų. Moterų pagrindinis ginklas bus flirtas,
vyrų - pasitikėjimas savimi.

Ši savaitė - puikus metas sau įrodyti, kad galite
susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas
kliūtis. Stenkitės išnaudoti
kiekvieną progą, juk praleistos progos nesikartoja.
Antroje savaitės pusėje jau
galėsite didžiuotis sėkme.

Vis dar jaučiate, kad negalite
nugriauti kalnų,
perplaukti jūsų.
Gali būti, kad daugybė kliūčių tėra jūsų fantazijos vaisius. Svarbu tikėti tuo, ką
darote ir pasitikėti tais, kurie
yra greta jūsų. Šiek tiek sto-

Pirmoje savaitės pusėje greičiausiai jausite
liūdesį, nuovargį,
nepasitenkinimą gyvenimu.
Nelengva išsaugoti griūvančius santykius... Nuo
trečiadienio atgausite jėgas,
norą bendrauti. Profesinėje

ateinanèiai savaitei (08-31 – 09-06)

srityje - puikus metas kibti
į darbą. Ypač būtų gerai pradėti ilgalaikį projektą, kuris
duos naudos ateityje. Penktadienį nusimato staigmena.
Savaitgalį daug laiko teks
skirti kasdieniams darbams.
Pinigų netrūks
- tai džiugins, tačiau savaitė bus
eilinė, nieko ypatinga neįvyks. Santykiuose
su kolegomis gali atsirasti
abipusio nepasitenkinimo,
šiek tiek įtarumo. Su antrąja
puse, kaip paprastai, neišvengiami nedideli ginčai.
Nuo savaitės vidurio gali apimti melancholija, jausitės
vieniši, niekam nereikalingi.
Šią savaitę nusimato daugybė
p o k y č i ų , s v a rbiausia - nesėdėti
sudėjus rankų, o ryžtingai
vykdyti savo sumanymus.
Sėkmingai spręsite finansines problemas, drąsiai
imkitės rizikingų finansinių operacijų. Santykiuose
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su žmonėmis - dar tikrai
yra kur tobulėti. Savaitgalį
vienišiai gali stipriai susižavėti.
Savaitei prasidėjus vėl pasijusite tvirtai stovintys ant žemės
ir pajėgūs planuoti tolimesnius savo veiksmus. Atsiras
galimybių įgyvendinti kai
kuriuos sumanymus. Palankus metas rinkti informaciją,
ieškoti sąjungininkų, bendraminčių.
Šią savaitę nemažai laiko sugaišite mėgindamas išsiaiškinti
santykius su aplinkiniais,
draugais ir mylimu žmogumi. Svarbu sau pačiam
atsakyti, ko verta asmeninė
laisvė ir nepriklausomybė.
Savaitės pabaigoje tinkamas
metas prisipažinti meilėje,
pasiūlyti mylimam žmogui
tuoktis. Jei nusprendėte nutraukti santykius - taip pat
tinkamas metas tai padaryti.

JUOKAI

33. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Dinasas. Rekordai. Erata. Agaragaras. Rata. Abakas. Re. Bisa. Vabalas. Rot. Na.
Ara. Adis. Ana. Vasalas. Kasa. Sana. Aras. Imasa. Batoras. Atak. Dakaras. Altarija. Bakara.
Aukta. Alas. Lasas. Samas. Sako.
Horizontaliai: Derinys. Dal. Kirasa. Abaka. Nata. Nakas. Ata. Avatara. SA. Ra. Oras. Vasara. Osa. Arasas. Gabalas. Ua. Rabadas. “AKM”. Seralis. Lta. Kakas. Atas. Dogas. Kita. Ras.
Amaras. DR. Rasakila. Aaronas. “JAK”. Aiseta. Alsaso.
Pažymėtuose langeliuose: Karavanas.
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.

44. Moteris susipaþintu su vyru
nuo 68 m. Tauragë.

Draugas susitiko Džimą ir paklausė, kodėl jis taip prastai
atrodo.
- Pažiūrėčiau, kaip tu atrodytum
dirbdamas tokį darbą!
- O koks darbas?
- Reikia tampyti 40 kg cemento
maišus į penktą aukštą!
- Vargšas! Ir seniai tu taip kankiniesi?
- Nuo rytojaus pradedu...
*****
Žvejys sėdi ant kranto ir žiūri,
kaip simpatiška mergina ruošiasi
bristi į vandenį.
- Šioje vietoje maudytis draudžiama!- šaukia jai.
- Tai kodėl nepasakėte anksčiau,
kol dar buvau nenusirengusi?
- O nusirengti nedraudžiama!
*****
Pirmoje paskaitoje profesorius
susipažįsta su studentais. Visi
atsistoja.
Profesorius skaito:
- Studentas Gruvenibloiksversbiurgas...
Vienas iš studentų:
- Gali būti, kad tai aš. Bet,
prašau, perskaitykite ir inicialus.
*****
Teksasietis pasakoja apie didžiulius savo rančos plotus:
- Praeina dvi dienos, kol ją
apvažiuoju su mašina.
- Anksčiau ir aš turėjau tokią
prastą mašiną,- sako pašnekovas.
*****
Pasipiktinęs pirkėjas kreipiasi
į kosmetikos skyriaus pardavėją:
- Kai panaudojau priemone

plaukams atauginti, kurią čia
pirkau, man iškrito paskutiniai
plaukai.
- Viskas gerai,- sako pardavėjas,- tam, kad ataugtų nauji plaukai, reikia paruošti vietą.
*****
- Ar galite nurodyti savo nuolatinio vėlavimo priežastį, Hopkinsai? – niūriai pažiūrėjęs į laikrodį
sako šefas savo pavaldiniui.- Bet
be jokių kvailų išsigalvojimų!
- Žinoma, sere. Apačioje prie
lifto kabo lentele „Tik 10 žmonių“. Ir žinote, kaip ilgai tenka
laukti kiekvieną rytą dar 9 bendrakeleivių!
*****
Pasaulyje viskas reliatyvu. Pavyzdžiui, tie 100 litų, apie kuriuos
nieko neįtaria mano žmona, man
yra daug brangesni už tą 1000,
apie kurį ji žino.
*****
Susitinka kelyje du suvalkiečiai.
Vienas iš miesto važiuoja, kitas
į miestą.
Tas, kuris važiuoja į miestą,
klausia grįžtančio:
- Tai kur buvai, Anuprai?
- Mieste buvau.
- O ko?
- Tai matai, apsidraudžiau namą.
- Nuo ko?
- Nuo ugnies. O tu kur važiuoji?
- Į miestą.
- O ko?
- Važiuoju apsidrausti nuo krušos.
- Eik jau, Juozai. Kaip tu tą
krušą padarysi?

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 1,45 Eur/5 Lt) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 29 D. 12 VAL. Mykolo
Oginskio rūmų parke 10-asis TARPTAUTINIS MYKOLO OGINSKIO
FASTIVALIS.
RUGSĖJO 3 D. 17 VAL. Kulių miestelio bibliotekoje paskaita „Gyvenkime
laimingi“.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 29 D. 16.30 VAL. Šiaulių
kultūros centre „BRANGINKIME LIETUVOS LAISVĘ“.
RUGPJŪČIO 30 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja „Reviu“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 29 D. 11 VAL. Nuo
Ramybės skvero Susitikimai „Vasara
Kėdainiuose“. Dviračių žygis „Kėdainiai–
Šeteniai–Kėdainiai“.
RUGPJŪČIO 30 D. 21.30 VAL. Kėdainių rotušės kiemelyje Susitikimai „Vasara
Kėdainiuose“. „Kino teatras po atviru
dangumi“. Lietuviškas filmas „Pakeliui“.
KRETINGOJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 30 D. 20 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM PER
40.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių remontininkas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, darbų saugos specialistas,
ekskavatorininkas, elektromonteris, elektroninių ryšių montuotojas, gamybos meistras - suvirintojas, korespondentas
- vadybininkas, liejyklos operatorius, padavėjas barmenas,
pagalbinis darbininkas, pardavėja, statybos darbininkas, suvirintojas, šaltalankių uogų skynimas, tarptautinių krovinių
gabenimo vairuotojas, technikas, tekintojas - autošaltkalvis,
tiltinio krano mašinistas, traktorininkas (kategorija tr2),
vairuotojas, vairuotojas-ekspeditorius, verslo paslaugų
vadybininkas, vyr.buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Norfos Mažmena“ mėsos išpjaustytojas
tel. 8 655 34 402, UAB „Pasaulio bamba“ virėjas-rūkytojas,
barmenas padavėjas tel. 8 699 99 521, UAB „Diržė“ traktorininkas tel. 8 686 12 742, UAB „Jozita“ buhalteris, degalinės
operatorius, pardavimo vadybininkas tel. 8 610 40 840, UAB
„Hortenzija“ mikroautobuso vairuotojas tel. 8 698 73 193,
UAB „Žiliukai“ baldų projektuotojas tel. 8 687 57 743,
UAB „Provident Finansai“ verslo paslaugų vadybininkas
tel. 8 640 63 606, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai
chemijos mokytojas, lietuvių kalbos mokytojas, mokytojo
padėjėjas, informacinių technologijų naudojimo mokytojas
tel. 8 618 89 675, UAB „Danrita“ pardavimo vadybininkas
tel. 8 620 35 155, Pajūralio pagrindinei mokyklai pradinio
ugdymo mokytojas tel.: 8 449 42 887, 8 675 18 232, AB
„Klaipėdos Energetika“ ekskavatoriaus mašinistas tel. 8 686
53 792, UAB „Pastatų ir pamatų statyba“ plataus profilio
statybininkas tel. 8 679 43 700, UAB „Gretoma“ tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 8
652 00 236, UAB „Volvega“ tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas tel. 8 656 59 977, UAB
„Optita“ pardavimo vadybininkas tel. 8 699 75 525, UAB
„Raimex“ metalinių gaminių dažytojas ir suvirintojas tel. 8
650 84 585, UAB „Tauragės odontologijos centrui“ administratorius el.p. tocklinika@gmail.com, Žadeikių pagrindinei
mokyklai etikos mokytojas ir taikomosios fizikos mokytojas
tel.: 8 449 41 749, 8 620 64 282.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apklausų atlikėjas, automobilinio krautuvo vairuotojas, apsaugos darbuotojas,
automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, barmenai
padavėjai, buhalteris, elektroninės įrangos mechanikas, elektrotechnikas, logopedas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
parduotuvės darbininkas, pamainos meistras, pašto kurjeriai,
pardavėjas, psichologas, stalius, suvirintojas, suvirintojas
elektra ir dujomis, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, virėjai,
valytojas (neįgaliam asmeniui), šaltkalvis, žiniasklaidos
korespondentas.
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 slaugytojai, CE kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą).
Vokietijoje reikalingi verslo plėtros vadybininkas, elektromechanikai, suvirintojai, oro kondicionavimo įrenginių
mechanikai/vamzdynų montuotojai, medienos apdirbimo
staklių operatoriai, mechanikai, suvirintojai, elektrikai,
santechnikai.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai (animatoriai),
šokių, fitneso ir sporto treneriai.
Danijoje reikalingi JAVA programuotojai.
Švedijoje reikalingi verslo plėtros vadybininkas, betonuotojai, statybininkai, dailidės.
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas, barmenas padavėjas,
virėjas, betonuotojas, elektrikas, elektros įrangos techninės
priežiūros elektrikas, gaminių, pusgaminių ir medžiagų
rūšiuotojas, ričių užmovėjas, transportuotojas, maisto
išdavėjas, informacinių technologijų mokytojas, mokyklos
psichologas, transportuotojas, ričių užmovėjas, finansininkas, pardavimo vadybininkas, gamybinių patalpų valytojas,
žuvų darinėtojas, mechanikas, statybos projekto vadovas,
pagalbinis darbininkas, produktų kokybės kontrolierius,
pagalbinis darbininkas, plastikinių gaminių apdorotojas,
padavėjas, pardavėjas, pardavimo vadybininkas, tekstilės
pluošto paruošimo mašinų operatorius, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apskaitininkas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių
šaltkalvis, baldų apmušėjas, barmenas padavėjas, buhalteris,

PALANGOJE
RUGPJŪČIO 28 D. Palangos Birutės parko rotonda pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 29 D. 20 VAL. „Ramybės“
kultūros centre SENSUAL DUO. Italijos
akordeono virtuozai.
RUGSĖJO 3 D. Palangos Birutės parko
rotonda pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“.
RUGSĖJO 4 D. Palangos Birutės parko
rotonda pučiamųjų muzikos koncertų
ciklas „Dūdų vasara“.
KAUNE
RUGPJŪČIO 30 D. 18 VAL. Pažaislio
muzikos festivalio baigiamasis koncertas
Pažaislio vienuolyne.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 30 D. 14 VAL. Radviliškio
miesto kultūros centre ir laisvalaikio ir
pramogų parke vasaros palydėtuvių šventė.
RASEINIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 28-30 D. Raseinių rajono
kultūros centro projektas „Prabylančios
miesto erdvės“. Raseinių mieste.
RUGPJŪČIO 29 D. 12 VAL. Respublikinė kaimiškos muzikos kapelų šventė
„Girkalnio griežynė“. Girkalnio miestelio
Vingio g. vasaros estradoje.
chemijos mokytojas, fizikos dėstytojas, formuotojas {maisto
pramonė}, frezuotojas, gamybos inžinierius, geografijos
mokytojas, greitojo maisto ruošimo darbuotojas, grybų
augintojas, kepėjas, maitinimo paslaugų administratorius,
metalo apdirbimo staklių operatorius, muzikos mokytojas,
mėsininkas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, padavėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
plytelių klojėjas, siuvėjas, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijos
mokytojas, tekintojas, tikybos mokytojas, traktorininkas,
transporto specialistas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas,
šaltkalvis, ūkvedys.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: UAB „FLEMING BALDAI“ baldų pramonės
darbininkas tel. 8 345 42 236, ŠAKIŲ RAJONO SINTAUTŲ
PAGRINDINĖ MOKYKLA kūno kultūros mokytojas tel.
8 612 50 244, AB Lietuvos paštas laiškininkas tel.: 8 37
401 344, 8 345 60 060, UAB „Mediresta“ nekvalifikuotas
apdirbimo pramonės darbininkas tel. 8 345 60 569, MB
„Greitos bitės“ tel. 8 699 89 543 ir UAB „Naujoji prekyba“
tel. 8 662 44 940 sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas,
UAB „Manvesta“ tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas tel. 8 682 15 222, UAB „Aurelitas“
tel. 8 676 04 105 ir UAB IDAVANG tel. 8 686 45 844
traktorininkas, UAB „GELGAUDUKĖ“ virėjas tel. 8 610
64 390.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administracijos
sekretorius, administratorius, administratorius {medicina},
akmens apdailininkas, anglų kalbos mokytojas, antrasis
mechanikas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų
administratorius, apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas, architektas, asmeninis padėjėjas {socialinis
darbas}, auditoriaus padėjėjas, auklė, auklėtojas, autobuso
vairuotojas, automatikos įrangos derintojas, automobilio
vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas
padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, betonuotojas, budintysis elektrikas,
buhalteris, cheminės inžinerijos technologas, choreografas,
dailės mokytojas, dailidė, darbininkas aukštybininkas, darbų
saugos inžinierius, darbų saugos padalinio vadovas, darbų
vadovas, dažytojas atspalvio suteikėjas, degalinės operatorius, dizaineris maketuotojas, dyzelinių variklių inžinierius,
dyzelinių variklių technikas, dokininkas-mechanizatorius,
draudimo agentas [vadybininkas], draudimo bendrovės
padalinio vadovas, duonos kepimo darbininkas, ekonomikos mokytojas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
elektrinių komponentų surinkėjas, elektromechanikas,
elektromonteris, elektronikos inžinerijos technikas, elektros
inžinierius, elektros įrangos mechanikas, finansų analitikas,
fizikas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos meistras,
gamybos vadovas, geodezininkas, gydytojo odontologo
padėjėjas, gyvulininkystės specialistas, grafikos dizaineris,
greitojo maisto ruošimo darbuotojas, indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų mokytojas, izoliuotojas,
įrenginių inžinierius, juriskonsultas, kambarinė, kartoninių
gaminių surinkėjas, kartono dirbinių gamintojas, kasininkas,
kepėjas, kiemsargis, kirpėjas, klinikos laborantas, kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, kompiuterių sistemų administratorius, konditeris, konstrukcijų inžinierius, konstruktorius, kontrolierius svėrėjas, krovikas, krovikas rūšiuotojas,
laiškininkas, laivo kapitonas, laivo korpuso remontininkas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų valytojas, lietuvių kalbos mokytojas, logistikos
specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio
auklėtojas, lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas, manikiūrininkas, masažuotojas, matininkas, mažmeninės prekybos
įmonės pardavėjas, mechanikas, mechanikos technikas,
mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių gaminių
surinkėjas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, metalo pjaustytojas dujomis,
metalo šlifuotojas, mokslo darbuotojas {vadyba}, muzikos
mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių
technologijų mokymas}, nekilnojamojo turto agentas,
nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės
ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas,
operatoriaus padėjėjas, operatorius pakuotojas, optikos
reikmenų pardavėjas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, paieškos ir
gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas, pakavimo
įrangos operatorius, pakuotojas, pakuotojas (rankomis),
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas kontrolierius,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo skatinimo
metodų specialistas, pardavimo vadybininkas, parduotuvės kasininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų
(teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastolininkas, pavojingųjų krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
personalo padalinio vadovas, plastikinių gaminių surinkėjas,
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RUGPJŪČIO 29 D. 19 VAL. Vasaros palydų šventė. Nemakščių vasaros estradoje.
RUGPJŪČIO 29 D. 19 VAL. Vasaros palydų šventė. Prie Raseinių rajono kultūros
centro Viduklėje.
RUGPJŪČIO 31 D. 14 VAL. Popietė
vaikams „Sudie, vasarėle“. Prie Raseinių
rajono kultūros centro Berteškiuose.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 30 d. (sekmadienį) 18 val.
VAKARAS SKIRTAS AKTORIAUS A. VENCKAUS
60-MEČIUI.
Dalyvauja: aktorius Antanas Venckus, Marija VyšniausJURBARKE IR RAJONE
kaitė (vokalas), Petras Vyšniauskas (klarnetas, saksofoRUGPJŪČIO 29 D. 21 VAL. Klube nai), Dominykas Vyšniauskas (fliugelhornas, trimitas) ir
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio Vladimiras Kaplanas (gitara). Bilieto kaina - 10 €
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva
muzika.
RUGSĖJO 3 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre filmas „Nepatyręs“.

DOMINO TEATRO GASTROLĖS
www.dominoteatras.lt

TAURAGĖJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 29 D. 13 VAL. Mažonų
stadione tradicinė vaikų ir jaunimo sporto
šventė „Pergalės skonis“.

Rugsėjo 3 d. (ketvirtadienį) 19 val.
PREMJERA! Vienos dalies humoro šou BUVUSIŲ
MOTERŲ REIKALAI. MANO GERIAUSIAS BERNVAKARIS (N-16). Vaidina: Mantas Stonkus, Justinas
Jankevičius.
ŠILALĖJE IR RAJONE
Bilietus platina: www.bilietai.lt
RUGPJŪČIO 28 D. 17 VAL. Šilalės kul-

tūros centre kino filmas „Troliai Mumiai
Rivjeroje“.
RUGPJŪČIO 28 D. 18.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Bitė Maja“.
RUGPJŪČIO 28 D. 20 VAL. Šilalės kultūros centre kino filmas „Drakono lizdas“.
RUGPJŪČIO 28 D. 21.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „1944“.
plataus profilio staklininkas, plataus profilio statybininkas,
plytelių klojėjas, pradinio ugdymo mokytojas, pramonės
įrenginių montuotojas, prekių atsargų krovėjas, prekių fasuotojas, prekių grupės vadybininkas, prekių priėmėjas, prekių
sandėlio nešikas, prekybos salės darbuotojas, prekybos salės
vadybininkas, privatus gitaros mokytojas, produkto vadybininkas, programuotojas, projektuotojas konstruktorius,
psichikos sveikatos slaugytojas, psichologas, remonto meistras, remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas,
santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, savivarčio
vairuotojas, sekretorius, siuvėjas, skalbyklos mašinų
operatorius, skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinis
darbuotojas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas,
sporto treneris, stalius, stalius dailidė, statybinių gręžinių
gręžimo mašinų operatorius, statybos inžinierius, statybos
projekto vadovas, stogdengys, sunkvežimio vairuotojas, sunkvežimių mechanikas, suvirinimo technologas, suvirintojas,
suvirintojas dujomis ir elektra, suvirintojas elektra, šaltkalvis, šilumos punkto operatorius, šlavėjas, tarnybinių patalpų
valytojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, teatro meno mokytojas, technologijų technikas,
teisininkas, tiekėjas, tiekimo agentas [vadybininkas], tiekimo sandėlio krovikas, turizmo vadybininkas, ūkio techninės
priežiūros skyriaus technikas, užsakymų priėmėjas, vadybos
konsultantas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas
(rankomis), valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos
inspektorius, vamzdynininkas, vamzdyno montuotojas, vėdinimo vamzdyno montuotojas, veterinarijos felčeris, vidaus
santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešbučio
administratorius, viešbučio kambarinė, viešbučio klientų
priėmimo ir aptarnavimo tarnautojas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, auklėtojas, automobilių
mechanikas, baldų pramonės darbininkas, baldžius, barmenas padavėjas, bendrųjų statybos darbų vadovas, biologijos
mokytojas, gyvulininkystės specialistas, katilinės kūrikas,
konditeris, konstruktorius, laiškininkas, laivo vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas, laivų statybos technikas,
lietuvių kalbos mokytojas, lopšelio-darželio auklėtojas,
metalinių gaminių surinkėjas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, mokytojo padėjėjas, muzikos mokytojas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, nekvalifikuotas
surinkėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, plataus profilio statybininkas,
priešmokyklinio ugdymo pedagogas, restorano vadovas,
rusų kalbos mokytojas, santechnikas, savivarčio vairuotojas,
siuvėjas, sporto treneris, statybos inžinierius, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas elektra, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virėjas,
vyriausiasis virėjas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas, automobilio vairuotojas, automobilių
mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis,
baldų apmušėjas, barmenas, barmenas padavėjas, buhalteris,
fasuotojas {maisto pramonė}, gaterininkas, gyvulininkystės
specialistas, indų plovėjas (rankomis), kambarinė, logistikos
specialistas [vadybininkas], medienos šlifavimo darbininkas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
plytų mūrininkas, rinkos tyrimo apklausų atlikėjas, sandėlininkas, santechnikas, stalius, tiekėjas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, kambarinė, masažuotojas, optikos reikmenų pardavėjas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, pardavėjas, pastatų statybininkas (naudojantis
tradicines medžiagas), personalo specialistas [vadybininkas], slaugytojo padėjėjas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, dažytojas purškėjas {išskyrus statybą},
įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas, kambarinė, kasininkas,
kepėjas, konditeris, lopšelio-darželio auklėtojas, padavėjas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
pintų daiktų pynėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
šaltkalvis, šiukšliavežio vairuotojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tiekimo sandėlio
krovikas, tinkuotojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
barmenas padavėjas, kambarinė, klientų aptarnavimo
skyriaus padėjėjas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pavojingųjų krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
psichologas, savivarčio vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

Rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 18 val.
BALTOJO ŽIEDLAPIO DĖKOJIMAS.
AKTORĖS SILVIJOS POVILAITYTĖS JUBILIEJINIS
VAKARAS.
Bilieto kaina - 10 €
85-ojo SEZONO PRADŽIA
Rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 18 val.
NUMATOMA PREMJERA!
Arturas Mileris KOMIVOJAŽIERIAUS MIRTIS. Dviejų dalių melo drama. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 10 €, 12 €
Rugsėjo 27 d. (sekmadienį) 12 val.
Daiva Čepauskaitė KAŠTONĖ. Vienos dalies spektaklis
visai šeimai pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“.
Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: suaugusiems - 4 €, vaikams - 3 €
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.
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„Tele2“ telefonus siūlo už studentišką
kainą
Kad nusipirktum telefoną už mažą kainą,
nebūtina tapti studentu. „Tele2“ visiems savo
klientams siūlo pasidžiaugti studentiškomis
išmaniųjų telefonų kainomis ir rudenį sutikti
atsinaujinus. Dabar tą padaryti tikrai apsimoka, nes akcijos metu stilingi ir patikimi
išmanieji „Tele2“ klientams kainuos nuo 3
iki 9 Eur per mėnesį.
Su išmaniuoju – didesnės galimybės
„Artėjant rudeniui visada stebime vartojimo suaktyvėjimą – žmonės daugiau naršo
ir naudojasi kitomis mobiliosiomis paslaugomis. Taip pat išauga išmaniųjų telefonų
poreikis, nes tai – puikus pagalbininkas dirbantiems ir besimokantiems. Jis leidžia greitai rasti naudingos informacijos, lengviau
planuoti laiką ir bendrauti. Nusprendėme
savo klientus nudžiuginti ir už itin patrauklią
kainą pasiūlėme net 9 populiarius išmaniųjų
telefonų modelius“, – pasakojo Renata
Kežionienė, prekės ženklo „Tele2“ vadovė.
Akcijos metu „Tele2“ klientai galės rinktis
iš „HTC“, „LG“, „Microsoft“, „Asus“ ir
„Sony“ telefonų modelių. Patraukliu kainos
pasiūlymu bus galima pasinaudoti kartu su
telefonu renkantis bet kurį mokėjimo planą
už 6,37 Eur/mėn. ar daugiau ir sudarant 24
mėnesių sutartį.
O tokių planų – net aštuoni! Aktyviai
naršantys gali rinktis neribotų pokalbių ir
SMS planą „Pigiau“ su 1, 3, 5 arba 10 GB
interneto duomenų. Kalbantys šiek tiek mažiau ir norintys taupyti gali riktis planą „200 minučių“, o dažnai
skambinantys į kitas šalis – planą „Užsienis“. Klausantiems muzikos patiks planas „Deezer“ arba planas
„Pigiau“ su papildoma „Deezer“ paslauga. Beje, muzikinė paslauga „Deezer“ leidžia lengvai pasiekti viso
pasaulio muziką. Jos fonotekoje – net 35 mln. muzikos įrašų.
Net 9 populiarūs modeliai
Geriausia, kai išmanusis atspindi asmeninius pomėgius, poreikius ir gyvenimo būdą. O kad būtų lengviau
pasirinkti, „Tele2“ akcijos metu išmaniuosius suskirstė į tris – 3, 5 ir 9 Eur/mėn. – kainos kategorijas.
3 Eur/mėn. Už simbolinę kainą „Tele2“ klientai gali įsigyti stilingus išmaniuosius „HTC Desire 310“ (su
pradine 25 Eur įmoka), „LG C70 Spirit“ (su pradine 69 Eur įmoka) ir „Microsoft Lumia 640“ (su pradine
59 Eur įmoka).
Žmonių ypač pamėgtas – „LG C70 Spirit“ modelis. Šis kompaktiškas išmanusis turi ne tik galingą 4 branduolių procesorių, bet ir palaiko naujos kartos 4G (LTE) ryšį. Mėgstantys fotografuoti taip pat nenusivils,
nes telefonas turi 8 MP kamerą.
5 Eur/mėn. Tiek kainuoja funkcionalieji „Asus Zenfone 2“, „Sony Xperia E4G“ ir „LG G4c“. Visus šiuos
modelius galima įsigyti su pradine 59 Eur įmoka. „Asus Zenfone 2“ – itin geras pasirinkimas. Šis technologijų
gigantas palaiko 4G funkciją, turi 4 branduolių procesorių, 4GB operatyviosios atminties ir 5.5 colių įstrižainės
Full HD raiškos ekraną, kuris ne tik atsparus įbrėžimams, bet ir itin jautrus šviesai.
9 Eur/mėn. Ieškantiems ypatingos kokybės – galingieji „Sony M4 Aqua SS“ (su 69 Eur pradine įmoka),
„Asus Zenfone 2 5.5“ (su 59 Eur pradine įmoka) ir „LG G4 S“ (su 59 Eur pradine įmoka). Atkreipkite dėmesį
į „Sony M4 Aqua SS“ – šis telefonas gali veikti net 1,5 m gylyje po vandeniu, palaiko 4G ryšį ir pasižymi itin
ilgu baterijos veikimu. Kad veikimas būtų ypač greitas ir sklandus, telefone įdiegtas 8 branduolių procesorius.
Daugiau apie „Tele2“ pasiūlymus ir akcijas galite sužinoti internete adresu www.tele2.lt arba artimiausiame „Tele2“ salone.

