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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Renovacijos lyderių TOP 10
Artėjant šildymo sezonui, renovacijos darbų procesas vyksta dar
sparčiau. Šiais metais jau
baigti atnaujinti 139 namai. Nuo liepos pradžios
Būsto energijos taupymo
agentūra (BETA) savo
svetainėje skelbia savivaldybių lyderių top 10,
kuriame dalyvauja visos
šalies savivaldybės, patvirtinusios energinio efektyvumo didinimo programas. Lyderiai nustatomi
pagal baigtų įgyvendinti projektų skaičių.
Iš 60 savivaldybių aktyviausiai renovacijos procese dalyvauja ir lyderės
poziciją išlaiko Ignalinos savivaldybė, kurioje baigti modernizuoti net 45
daugiabučiai namai. Antroje vietoje – Klaipėda, atnaujinusi 27 senus daugiabučius, trečioje – Kaunas, turintis 22 modernizuotus namus.
Į penketuką patenka, esanti ketvirta, Tauragės savivaldybė su 21 renovuotu daugiabučiu. Penkta – septinta vietomis dalijasi Plungės, Vilniaus ir
Anykščių savivaldybės, kuriose atnaujinta po 14 senų daugiabučių. Top 10
savivaldybių lyderių sąraše aštuntoje vietoje yra Panevėžio savivaldybė,
turinti 13 modernizuotų daugiabučių. Molėtai su 12 renovuotų daugiabučių
namų yra devinti, dešimtoji top sąraše yra Alytaus savivaldybė, turinti 11
atnaujintų daugiabučių.

Socialinis modelis Seimui gali būti
pristatytas spalio pradžioje
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad socialinis modelis,
dėl kurio vis dar diskutuoja ministerija ir Trišalė taryba, parlamentarams
gali būti pristatytas spalio pradžioje. Algimanta Pabedinskienė tikisi, kad
Seimas spės visas pataisas apsvarstyti ir priimti iki Kalėdų.
„Tikiuosi, kad rugsėjo antroje pusėje arba spalio pradžioje“, - trečiadienį
sakė A.Pabedinskienė, BNS paklausta, kada socialinį modelį ji žada pristatytui Seimui. Ji neatsakė, ar susitiks su Seimo vadove Loreta Graužiniene
aptarti galimo skubesnio pataisų pateikimo, kad parlamentarai turėtų kuo
daugiau laiko diskusijoms.

IKI METŲ PABAIGOS TRŪKS PINIGŲ MOKYTOJŲ
ALGOMS
Tauragės rajone – 18 ugdymo įstaigų, juose naujus mokslo
metus pradėjo apie 4800 moksleivių, tai yra 4 procentais mažiau nei pernai. Dėl sumažėjusio moksleivių skaičiaus pritrūks
daugiau nei 121 tūkstančio eurų mokinio krepšelio lėšų, skirtų
pedagogų darbo užmokesčiui.
Kai kurioms mokyklos pristigs pinigų daugiau nei dviem
mėnesiams. Didžiausios sumos trūksta du – Aukštupių ir Sartininkų – skyrius turinčiai Žygaičių gimnazijai. Šiai gimnazijai
trūksta per devyniasdešimt tūkstančių eurų, o tokios sumos
reikia maždaug 2,5 mėnesių mokytojų atlyginimams išmokėti.

JURBARKAS

IŠKILMINGAI ATIDARYTAS JAUNIMO PARKAS
Rugsėjo 1 dieną iškilmingai atidarytas Jurbarko jaunimo
parkas. Simbolinę juostelę perkirpo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Seimo narys
Bronius Pauža ir UAB „Jurmelsta“, atlikusios projekto
rangos darbus, direktorius Kęstutis Naujokas. Kita svarbi
šventės dalis buvo „Knygų avilio“ perdavimas Jurbarko
Jaunimo organizacijų sąjungai. UAB „Akmens uola“, kuri
padovanojo Jurbarkui šį kūrinį, vadovas Rimantas Židulis
simboliškai perdavė „Knygų avilį“ Jaunimo organizacijų
sąjungos Tarybos pirmininkei Tomai Simanavičiūtei.
Pirmąjį mokslo metų vakarą Jaunimo parkas dūzgė nuo
veiklų, koncertų. Naujasis parkas iškart po statybos darbų pabaigos tapo miestiečių pamėgtu traukos centru.
Parke suprojektuotos ir įrengtos trys atskiros erdvės tam, kad čia galėtų rinktis skirtingų pomėgių žmonės.
Parke įrengtos 8 vietos skulptūroms, pirmoji kompozicija – „Knygų avilys“ – jau rado savo vietą.

ŠILALĖ

ŠILALĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO CENTRAS
PRADEDA VEIKLĄ
Šilalės sporto ir laisvalaikio centras pradės veikti nuo š. m. rugsėjo 15 dienos. Centras lankytojus priims nuo 10 iki 22 val. Vandens pramogų kainos 1 val.: senjorams
2,0 Eur, vaikams 2,5 Eur, suaugusiems 3,0 Eur. Pirties 1 val. pramogos: senjorams
3,5 Eur, vaikams 4,0 Eur, suaugusiems 5,0 Eur. Taip pat baseinas kviečia vaikus ir
suaugusius mokytis plaukti, siūlo įvairius sveikatinimo užsiėmimus.

Lietuvos karo akademija mokslo
metus pradeda su nauju vadu
Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos
vadu oficialiai tapo pulkininkas Raimundas Matulis.
Krašto apsaugos ministerija
(KAM) pranešė, kad nuo
rugpjūčio pradžios įstaigai
vadovaujančiam R.Matuliui
antradienį perduota akademijos vėliava. „Esu pasirengęs
ir pasiryžęs dirbti, tarnauti ir eiti šias pareigas tęsdamas akademijai paskirtų užduočių vykdymą, gerinti šios aukštosios mokyklos populiarumą,
kad kuo daugiau studentų pasirinktų šią mokymo instituciją, – pranešime
cituojamas R.Matulis.

Oro policijos misiją pradeda naujos
kartos švedų naikintuvai
Rugpjūčio 31 d. per oficialią ceremoniją Lietuvos
kariuomenės Aviacijos bazėje Šiauliuose vadovavimą NATO oro policijai Baltijos šalyse misiją baigusi
Norvegija perdavė Vengrijai. Tai pirmas kartas,
kai Vengrijos karinių oro
pajėgų kariai dalyvaus šioje misijoje ir saugos NATO oro erdvę virš Baltijos valstybių. Misijai Vengrija skiria keturis naikintuvs JAS-39 „Gripen“
ir per 100 karių: pilotų, technikos specialistų, logistų, kt. srities personalą.

Pasaulio lietuviai paskelbė
nepritariantys referendumui dėl
dvigubos pilietybės
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba pareiškė nepritarianti referendumui dėl dvigubos pilietybės. Tokią poziciją išeivių atstovai paskelbė
po to, kai šiai iniciatyvai pritarė Vyriausybė.
Vyriausybė referendumui siūlo pateikti naują Konstitucijos 12 straipsnio
variantą: „Lietuvos piliečiai pagal kilmę, įgiję kitos valstybės pilietybę,
išsaugo Lietuvos Respublikos pilietybę. Kiti asmenys negali būti kartu
Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai, išskyrus įstatymo nustatytus atskirus atvejus“. Referendumą siūloma rengti kartu su kitais Seimo
rinkimais 2016 metų spalį.
Šaltinis Delfi.lt

ŠILUTĖ

KVIETIMAS DALYVAUTI ŽUVIENĖS VIRIMO
ČEMPIONATE
Šilutės mažųjų laivų uoste (Uosto g. 9, Šilutėje) 2015 m. rugsėjo 5 d. organizuojamas
septintasis Žuvienės virimo čempionatas, į kurį suvažiuojama iš visos Lietuvos regionų.
Planuojama, kad šiemet čempionate dalyvaus komandos iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos,
Turkijos, Švedijos. Čempionate varžomasi dėl geriausios žuvienės ir geriausios žuvies
sriubos titulų. Absoliučiam Žuvienės virimo čempionui įteikiamas Šilutės rajono savivaldybės mero prizas - Žuvienės virimo čempiono žiedas, o skaniausiai išvirusiam žuvies
sriubą – Šilutės seniūno specialus prizas.
Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų bendruomenės narius tapti Žuvienės virimo čempionato dalyviais ir atskleisti
savo regiono kulinarinio paveldo ypatumus. Tel. 8 686 90368.

ŠAKIAI

PRIVAČIUS INTERESUS DEKLARAVO VISI
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI
Privačius interesus deklaravo rekordinis savivaldos politikų skaičius – 97 proc. visų šiemet išrinktų į šalies
savivaldybių tarybas. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininko Romo Valentukevičiaus
teigimu, tokių rezultatų pasiekta pirmąjį kartą per visus šešiolika šios institucijos gyvavimo metų. Palyginimui,
pernai tokiu pat metu privačius interesus buvo deklaravę 41 proc. praėjusios kadencijos savivaldos politikų. Privačių interesų deklaracijas, nors ir vėluodami, pateikė visi Šakių rajono savivaldybės tarybos nariai.
Per pastaruosius tris mėnesius privačiuosius interesus deklaravusių savivaldos politikų skaičius ūgtelėjo nuo
34 proc. iki 97 proc.

MARIJAMPOLĖ

RUGSĖJĮ MOKINIAI BUS APDRAUSTI NUO
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ
Informuojame, kad š.m. rugsėjo 1- 30 dienomis AB „Lietuvos
draudimas” rengia saugaus eismo akciją „Apsaugok mane”. Prie
šios jau šešioliktus metus vykstančios saugaus eismo akcijos kaip
ir kasmet prisijungė ir Marijampolės savivaldybė.
Marijampolės savivaldybės administracija ir „Lietuvos draudimas“ pasirašė susitarimą dėl savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų moksleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų akcijos
„Apsaugok mane“ metu. Visą rugsėjo mėnesį visi savivaldybės
teritorijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai yra apdrausti „Lietuvos draudimo“ nelaimingų atsitikimų kūno sužalojimo
ir mirties atvejais, draudimu, jei jie atsitiktų pėsčiajam (pėsčiaisiais
pagal šią sutartį laikomi ir važiuojantys/vežami dviračiu) moksleiviui eismo įvykio metu..
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RASEINIŲ R.

KAIMO BENDRUOMENIŲ ATSTOVAI LANKĖSI
AUSTRIJOJE
Raseinių rajono kaimo bendruomenės džiaugiasi, kad kasmet jų savanoriškai veiklai pritaria ir ją skatina Raseinių rajono savivaldybės vadovai,
Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo
komiteto nariai. Šiais metais, gavę dalinį finansavimą iš Savivaldybės
Kaimo plėtros programos, organizavome gerosios patirties pasidalijimo
išvyką į Austriją.
44 kaimo bendruomenių nariai pakeliui apsilankė didžiausiame ir garsiausiame Lenkijos piligrimystės centre - Čenstakavos vienuolyne, vėliau
kelionė tęsėsi po pietinį Austrijos regioną - Štiriją, garsėjančią tradiciniais
miesteliais ir kaimeliais, sodininkyste, vyndaryste. Aplankytas aliejaus fabrikas (aliejų spaudžia iš moliūgų sėklų), sulčių gamybos cechas. Pollau miestelyje lankėmės tradicinėje kepyklėlėje, kur
patys puošėme meduolius, degustavome austriškus pyragus ir tortus, o Hartbergo mieste apsilankėme šokolado fabrike.
Vėliau dar laukė smagūs nusileidimai vasaros rogutėmis, nepamirštama ekskursija po senovines pilis bei Graco miestą.

KAUNAS

KAUNE ATIDARYTA MODERNIAUSIA KLASĖ
LIETUVOJE
Kauno Milikonių pagrindinėje mokykloje šiandien duris atvėrė pirmoji
Lietuvoje eksperimentinė išmanioji klasė. Joje mokiniai naudosis interaktyvia
lenta, planšetiniais kompiuteriais, elektroniniu mokymosi turiniu ir debesų
technologija. Visai tai apjungia ir visų įrenginių funkcionalumą užtikrina
spartus belaidis internetas. „Išmanioji klasė padės išspręsti keletą pagrindinių
dalykų: šiuolaikiniai kartai mokymosi procesas taps įdomesnis. Be to taps
lengviau mokintis savarankiškai, priimti sprendimus, už juos atsakyti ir rodyti
iniciatyvą. Aš tikiuosi , jog po metų moksleivių rezultatai parodys šios klasės
naudą“ ,- pabrėžė Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos direktorius Janas Ryzgelis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE - „ŠEIMŲ DIENA 2015“
Šeštadienį, rugsėjo 5 d., klaipėdiečius būti kartu bei atrasti laiko augti, mokytis, kurti, žaisti ir svajoti kvies jau gražia uostamiesčio tradicija tapusi „Šeimų
dienos“ šventė.
Šiemet šventė prasidės kiek netikėtu akcentu - linksma miestiečių važiuosena
su vežimėliais, triratukais, paspirtukais ar kitomis ratuotomis priemonėmis nuo
Šiaurinio rago iki Danės skvero. Vienas pagrindinių važiuosenos tikslų – atkreipti
ypatingą dėmesį į kūdikius auginančias šeimas ir jų būties problemas.
Po oficialaus „Šeimų dienos“ atidarymo Danės skvere, čia pat šventės dalyviai
bus kviečiami įsitraukti į daugybę pramogų ir užsiėmimų. Sportą mylinčioms šeimoms bus organizuojamos sportinės
rungtys bei turnyrai, muzikuojančios šeimos koncertuos bei klausysis Tėčių lopšinių, kurias atliks Jonas Baltonis,
Sigutis Jačėnas, Linas Švirinas, kartu su šventės dalyviais bus kuriamas vaidinimas „Voro vestuvės“, vyks piknikas
pievoje, šeimyninis „tūselis“ bei kt. Šventę vainikuos grupės „DiscoVery“ koncertas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIAI NAUJUOSIUS MOKSLO METUS
PASITINKA PASIRUOŠĘ
Šiauliuose naujus mokslo metus pradėjo 13,5 tūkstančio moksleivių, dar beveik 5000 pačių
mažiausių šiauliečių pradėjo lankyti vaikų darželius.
Meras akcentavo, jog Savivaldybė intensyviai sprendė vaikų patekimo į darželius klausimą.
Savivaldybės darželiuose atidarytos trys naujos grupės. Tai leis papildomai į darželius priimti
55 vaikus. Meras pabrėžė, jog darželiai šią problemą sprendžia kūrybiškai. Spaudos konferencija vyko lopšelyje darželyje „Eglutė“, kuriame atidaryta nauja grupė lopšelio vaikams. Tai
padaryta priešmokyklinio amžiaus vaikų grupę iškėlus į Gytarių mokyklą. Ten jiems įrengti
du kabinetai – viename vaikai žais bei užsiims ugdomąja veikla, o kitame miegos.
Trijų naujų grupių įrengimas kainavo beveik 16 tūkst. Eur, dar panašiai tiek iš miesto biudžeto papildomai skirta
darbuotojų atlyginimams rugsėjo-gruodžio mėn.

PAKRUOJIS

RUGSĖJO PIRMOJI: VIETOJE KNYGŲ - KIŠENĖJE
MARIHUANA
Rugsėjo 1-ąją Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnai
Pakruojyje tikrino, ką jaunimas veikia pirmąją naujųjų mokslo metų dieną. Apie 16 val. pareigūnų dėmesį patraukė
miesto parko pavėsinėje sėdintys septyni jaunuoliai, prie kurių buvo padėta kortų kaladė.
Nors jaunuoliai azartinių žaidimų nežaidė, bet keturi vaikinai kaip reikiant prisivirė košės - iš vieno jų kišenės iškrito
cigarečių pakelis - o jame folijos pakuotė... Visi septyni jaunuoliai pristatyti į Pakruojo rajono policijos komisariatą
aplinkybių išsiaiškinimui. Detalios paieškos metu pas šešiolikmetį rastos trys pakuotės su, kaip įtariama, narkotinėmis
medžiagomis (marihuana). Nepilnamečiai perduoti tėvams, o įtariamasis, pas kurį rastos trys pakuotės, uždarytas į
areštinę.

TELŠIAI

NAUJAS, MODERNUS STATYBOS SEKTORINIS
PRAKTINIO MOKYMO CENTRAS
Mokslo ir žinių dieną Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas, Petras Kuizinas kartu su Seimo nariu Valentinu Bukausku pasveikino pirmuosius Statybos sektorinio praktinio mokymo centro
moksleivius, mokytojus ir darbuotojus. Šiame centre mokysis per 250 moksleivių.
VšĮ Telšių regioninis profesinio rengimo centras sėkmingai įgyvendino projektą, kurio dėka pastatytas naujas Statybos
sektoriaus praktinio mokymo centro pastatas bei renovuota dalis buvusios muzikos mokyklos pastato (S. Daukanto g.
17, Telšiuose). Projekto vertė 3,04 mln. Eur. Projektui įgyvendinti skirtos ES ir LR valstybės biudžeto lėšos.
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PASAULYJE

Migrantai šturmuoja Budapešto
traukinių stotį
Keli šimtai migrantų ketvirtadienio rytą šturmavo Budapešto pagrindinę tarptautinę
traukinių stotį, kai policija ją
iš naujo atidarė po dvi dienas
trukusios blokados, pranešė
vienas naujienų agentūros AFP
žurnalistas.
Policija uždarė Rytinę stotį
migrantams antradienį, neleisdama žmonėms, įsigijusiems galiojančius bilietus, bet neturintiems jokių
kelionės dokumentų, į traukinius, turinčius važiuoti į Austriją bei Vokietija,
kur trokšta patekti daugelis atvykėlių.
Trečiadienį migrantai pagrasino pėsčiomis nueiti 170 km iki sienos su
Austrija, jeigu policija neleis jiems įsėsti į traukinius.

Italija, Prancūzija ir Vokietija ragina
ES peržiūrėti migrantų prieglobsčio
prašymo taisykles
Italija, Prancūzija ir Vokietija pasirašė bendrą dokumentą, kuriuo ragina
peržiūrėti Europos Sąjungos (ES) prieglobsčio suteikimo taisykles ir teisingą migrantų paskirstymą po Bendrijos šalis, trečiadienį paskelbė Italijos
užsienio reikalų ministerija, kuria remiasi „Reuters“.
Dokumente pabrėžiama, kad dabartinė migrantų krizė aiškiai parodė
prieglobsčio prašymo taisyklių ribas ir trūkumus, todėl jos turi būti peržiūrėtos, pareiškime nurodė ministerija. Dokumente, kurį pasirašė trijų šalių
užsienio reikalų ministrai, raginama aktyviai reaguoti į krizę, kurią sukėlė
neregėtas migrantų antplūdis į Europą. Italija, Prancūzija ir Vokietija nori,
kad šis klausimas būtų aptartas per ES užsienio reikalų ministrų susitikimą
Liuksemburge rugsėjo 4-5 dienomis.

Pekine – precedento neturintis
karinis paradas
Pirmą kartą istorijoje Kinija didžiuliu kariniu paradu mini Antrojo Pasaulinio karo pabaigą ir Japonijos kapituliaciją. Iki šiol savo karinę galią Kinija
demonstruodavo tik per nacionalinę dieną Spalio pirmąją.
12 tūkstančių karių, iškėlę naujausius ginklus, 500 karinės technikos vienetų
ir 200 lėktuvų užplūdo centrinę Kinijos sostinės Pekino gatvę. Tačiau ne tik
ši gatvė visiškai suparalyžiuota nuo vakar dienos – aplinkiniuose rajonuose
uždarytos metro stotys bei keliai. Net ir aplinkiniams restoranams bei ligoninėms įsakyta ketvirtadienį užsidaryti. Parodė „lėktuvnešių žudikėmis“
pramintas naujas raketas Kinija pademonstravo keliolika naujų raketų, kurias
valstybinė žiniasklaida praminė „lėktuvnešių žudikėmis“, vidutinio nuotolio
priešlaivinės balistinės raketos DF-21D.

Britanijos referendumo dėl ES
klausimas tikriausiai bus
formuluojamas „pasilikti ar išeiti?“
Britanijos vyriausybė antradienį pareiškė, kad klausimas, į kurį Jungtinės
Karalystės rinkėjai turės atsakyti planuojamame referendume dėl jų šalies
narystės Europos Sąjungoje, tikriausiai bus suformuluotas kaip aiškus
pasirinkimas – „pasilikti ar išeiti?“, rašo nepriklausoma Briuselio naujienų
svetainė „EUobserver“.
Premjero Davido Camerono biuras nurodė pateiksiantis pataisą įstatymui
dėl ES referendumo, kai Rinkimų komisija rekomendavo naujau suformuluoti plebiscito klausimą, kad jis neatrodytų palankesnis proeuropietiškajai
stovyklai.
Du galimi atsakymai būtų „Pasilikti Europos Sąjungos nare“ ir „Pasitraukti
iš Europos Sąjungos“, sakoma antradienį paskelbtame komisijos pranešime.

Popiežius leis kunigams atleisti
nuodėmes abortus pasidariusioms
moterims
Popiežius Pranciškus suteiks visiems kunigams įgaliojimus atleisti nuodėmes
visoms atleidimo siekiančioms abortus pasidariusioms moterims per artėjančius katalikų Šventuosius
metus, argentiniečiui pontifikui tęsiant pastangas, kad
Bažnyčia taptų atviresnė ir
labiau įtraukianti.
Vatikano antradienį paskelbtame Pranciškaus laiške kalbama apie „egzistencines ir moralines kančias“, kurias patiria moterys, turėjusios nutraukti
savo nėštumą. Pontifikas pripažįsta „sutikęs daugybę moterų, kurios širdyje
nešioja randą dėl to kankinamo ir skausmingo sprendimo“.
Šaltinis Delfi.lt
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ŪKININKYSTĖ

Kiaulienos troškinys su perlinėmis ŠVĖKŠNOS SENIŪNIJOJE – ŠILAUOGIŲ
kruopomis ir džiovintais grybais
PLANTACIJOS
Reikės:
400 g kiaulienos sprandinės arba kumpio, 40 g džiovintų grybų (tiks voveraitės
arba baravykai), 2 svogūnų, 4-6 skiltelių
česnako, 6-8 šaukštų perlinių kruopų, 4
morkų, 200 g šparaginių pupelių (maždaug 2 saujos), 4-6 lauro lapų, kelių šakelių šviežio čiobrelio (tiks ir džiovintas), 1
šaukšto kmynų, 250 ml sultinio, 1 stiklinės
morkų arba obuolių sulčių, 4 bulvių, trupučio sviesto, druskos, pipirų.
Produktų pakaks 4-6 porcijoms (priklausomai nuo indelių talpumo).
Grybus užpilkite stikline karšto vandens ir leiskite jiems išbrinkti. Smulkiai
supjaustykite svogūnus, nuskuskite ir plonomis riekelėmis supjaustykite bulves
bei morkas. Šparagines pupeles pasmulkinkite į 2-3 dalis. Mėsą supjaustykite
kelių centimetrų dydžio kubeliais, pabarstykite druska, pipirais ir kmynais.
Išmirkusius grybus, jei jie per stambūs, taip pat supjaustykite į kelias dalis.
Vandens, kuriame mirko grybai neišpilkite. Vandenį atsargiai perkoškite, kad
ant indo dugno nusėdę nešvarumai vėliau nepatektų į troškinį. Perkoštą skystį
sumaišykite su sultiniu ir morkų arba obuolių sultimis, šį mišinį vėliau užpilsite
ant mėsos ir daržovių. Į puodelių dugną sudėkite svogūnus, ant jų – mėsos gabaliukus. Įmeskite po skiltelę česnako. Mėsą pabarstykite morkų gabaliukais.
Į kiekvieną indelį įberkite maždaug po 1-2 šaukštus perlinių kruopų. Daržoves,
mėsą ir kruopas pagardinkite lauro lapais ir čiobreliu. Viską užpilkite sultinio,
sulčių ir skysčio, likusio nuo grybų, mišiniu. Pilkite tiek, kad apsemtų. Į indelius gražiai sudėkite bulvių riekeles. Kad čenakai būtų gardesni, į indelius
galite įmesti po gabaliuką sviesto. Indelius uždenkite dangteliais ir maždaug
2 valandoms pašaukite į iki 180°C įkaitintą orkaitę. Po valandos kaitrą galite
sumažinti iki 160°C. Skanaus!
Info: Beatosvirtuvė.lt

APLINK LIETUVĄ

Konkurencija auga: naujam bokštui
Lietuvoje nėra lygių
Jau visai netrukus Labanoro girioje bus
galima išbandyti aukščiausią Lietuvoje
apžvalgos bokštą, kurio aukštis sieks 36
metrus.
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius Sigitas
Žvinys papasakojo apie naują statinį.
„Planuojame, kad bokštas bus atidarytas
jau rugsėjo mėnesį. Statybos darbai jau
baigti, liko tik sutvarkyti aplinką šalia
bokšto. Labanoro giria ypatinga tuo, kad
joje yra didelis ežerynas, atsiveria miško
vaizdas. Prieš dėliodami idėjas buvome su
rajono valdžia pakilę į 25 metrų aukštį ir
pamatėme, kad toks būtų per mažas, kad
pasimatytų visas gamtos grožis, todėl bokštą tokį aukštą ir pastatėme“, sakė S. Žvinys.
Anot pašnekovo, bokštą surasti turistams bus nesunku: „Važiuojant nuo
pagrindinio kelio Molėtai – Ignalina bus pastatyti nukreipiamieji ženklai ir
iki pat bokšto lydės rodyklės, todėl surasti nebus sunku. Be to, pats bokštas
yra Mindūnų kempingo teritorijoje, o dauguma žino, kur jis yra, todėl, manau, kad tokių problemų kaip buvo Anykščiuose nebus. Žmonėms reikės
statyti automobilius šiek tiek tolėliau ir paėjėti kelis šimtus metrų. Šalia
paties bokšto bus automobilių stovėjimo aikštelė, bet visi norintys ten tikrai
netilps. Bandysime kažkaip žmonių srautus sureguliuoti.“

Šilauogės yra pelniusios jaunystės
uogos titulą. Daugybė mokslininkų
ir tyrėjų taip pat byloja apie jų naudą
žmogaus sveikatai. Nors šilauogių augintojų Lietuvoje nėra labai
daug, vieni jų įsikūrė Šilutės rajono
pakraštyje Bumbuliškės kaime
(Švėkšnos sen.). Aplankyk Rupainių
šeimos šilauogių laukus ir paragauk
šių gardžių mėlynskruosčių!
Regina ir Algis Rupainiai prieš
10-metį užsikrėtė meile šilauogėms.
„Mano vyras prieš 10 metų nuvyko
į seminarą, kur buvo pristatomos
įvairios uogos. Sugrįžęs namo jis
pasakė: „Aš išsirinkau šilauoges ir
nekeisiu savo nuomonės“. Žodžiai
buvo lemtingi. Nieko nelaukę puolėme pirkti sodinukus ir sodinti juos
mūsų pievose. Tiesa, nelabai išmanėme, kaip tai tinkamai padaryti.
Taigi pirmas blynas buvo šiek tiek
prisvilęs. Iš karto apsodinome apie
90 arų lauką ir jį padalijome į tris
dalis: mūsų su vyru, dukros Rasos
bei dukros Ritos“, - mums pasakojo
Regina.
Rasa Žitkovienė taip pat buvo
atvira: „Mes sodinome krūmus net
neragavę uogų. Tiesa, tėvai jų buvo
paragavę seminare, bet mes su sese
nieko apie jas nežinojome. Tada,
prieš 10 metų, internetas nebuvo
toks populiarus, o ir literatūros nelabai buvo apie šias uogas“.
Vis dėlto šeimai šypsojosi sėkmė
ir verslą pavyko išplėtoti, o šiandien
jų klientai patys atvyksta į šilauogių
laukus prisiskinti šių gardžių uogų
net iš Vilniaus, Plungės, Klaipėdos
ir kt.
Deja, šio šeimos verslo pradininkas
Algis jau iškeliavo Amžinybėn, taigi
laukais rūpinasi šeimos moterys.
„Nesame vienos, labai daug padeda
mano draugas Povilas, samdome
darbininkus“, - kalbėjo Rasa.
Į šilauogių laukus kaip į šventę
Paklaustos, ar pačios dar valgo šilauoges tiek Rasa, tiek Regina sutartinai tvirtino, kad kasdien jų suvalgo
labai daug. „Sunku atsivalgyti, mat
jos tokios gardžios“, - kalbėjo Regina. Nors šilauogių krūmai reikalauja
nemažai priežiūros, moterys to nelaiko darbu. „Tai mums malonumas, ne
darbas, kasdienė šventė“, - atviravo
R. Rupainienė.
Tiesa, dabar daugiausia šiuo verslu

užsiima Rasa. „Vežame šilauoges
į Gargždus, Klaipėdą, Vilnių ir kt.
Prekiauja net jaunėlis sūnus ketvirtokas Juozas“, - pasakojo šilauogių
augintoja.
Šilauogių laukuose mėlynuoja net
7 skirtingų rūšių šilauogės. Galima
rasti „Patriot“, .„Bluejay“, „Sunrise“
ir kt. Taip pat yra ir įvairių veislių:
ankstyvųjų, vidutinių ir vėlyvųjų.
Rasa pasakojo, kad šiuo metu šilauogių laukai užima net 1 hektarą
70 arų. „Tačiau tai dar ne pabaiga,
žadu išplėsti savuosius uogynus“, sakė pašnekovė.
Pradžia buvo sunki
Rasa pasakojo, kad parduoti pirmąjį šilauogių derlių buvo itin sunku.
„Kurioziška situacija – kai turėjome
mažai uogų, sunkiau jas parduodavome nei dabar, kai šilauogių turime
į valias. Matote, niekas apie jas nieko
nežinojo ir gal tik kažkur viena ausimi buvo girdėję. Net paragauti jų
bijodavo. Reakcijos būdavo tikrai
įdomios. O dar ir šalia prekiaujantys
vis sakydavo, kad nepirktų jų, mat
uogos nuodingos ir pan.“, - karčia
patirtimi dalijosi Rasa.
Vis dėlto apie šilauogių naudą
žmogaus sveikatai yra parašytas ne
vienas mokslinis straipsnis, atlikta
daugybę tyrimų, įrodančių akivaizdžius pokyčius.
Šilauogės – sveikatai gerinti
Šilauogės pasižymi šiomis sveikatą
stiprinančiomis savybėmis:
stiprina imuninę sistemą;
mažina cholesterolio kiekį kraujyje;
mažina riziką susirgti diabetu;
gerina medžiagų apykaitą;

saugo nuo žalingo saulės poveikio;
gerina regėjimą.
Šilauogėse itin gausu augalinių
maistinių medžiagų – elaginės
rūgšties. Egzistuoja įrodymų, kad
elaginė rūgštis turi priešvėžinių savybių, saugo genetinę informaciją ir
skatina pažeistų ląstelių (pavyzdžiui,
vėžio) irimą.
Šilauogių turėtų vartoti asmenys,
turintys polinkį į depresiją. Jose
esančios medžiagos skatina gerą
savijautą užtikrinančio dopamino
gamybą.
Šiose uogose yra salicilo rūgšties,
todėl jos veikia kaip natūrali aspirino (vaistų nuo skausmo) versija.
Salicilo rūgštis skystina kraują ir taip
sumažina skausmą.
Labiausiai žinoma mėlynų uogų
savybė – gerinti regėjimą. Jose yra
antocianozidų, kurie, kaip buvo patvirtinta klinikiniais tyrimais, padeda
išvengti akių silpnėjimo. Oftalmologų nuomone kasdien suvartojamos
trys porcijos šilauogių gali padėti
išvengti amžinės geltonosios dėmės
degeneracijos.
Sauja uogų gali padėti išvengti
vidurių užkietėjimo. Jose esantys
vitaminai gerina virškinamojo trakto
veiklą.
Šilauogės gerina jautrumą insulinui. Tyrimų duomenimis, geresnių
rezultatų galima tikėtis, šilauoges
vartojant du kartus per dieną, 6
savaites. Uogos galėtų būti naudojamos kaip pagalbinė priemonė,
natūralūs vaistai greta sporto ir
subalansuotos mitybos.
Šaltinis: Šilokarcema.lt

NAUDINGA ŽINOTI

TEMA

ŠALTALANKIAI GALI PADĖTI IR SERGANT, IR
Tai būtina žinoti apie geoterminius PLINKANT
gręžinius: netinkamai pataupius jų
junginius. O šaltalankių vaisiai yra
vitaminų ir kitų veikliųjų medžiagų
Šaltalankių vaisiai ir lapai yra
nebus įmanoma registruoti
arsenalas. Juose yra vitaminų C, B,
vitaminų ir kitų veikliųjų meBaigiasi penktas mėnuo, kai
geoterminius gręžinius, kaip ir visus kitus gręžinius šalyje, privalu
registruoti Žemės gelmių registre,
kurį tvarko Lietuvos geologijos
tarnyba. Ji informuoja, kad registruojamos tik aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios
sistemos.
Dalis norėjusiųjų įregistruoti
savo geoterminius gręžinius sulaukė neigiamo LGT atsakymo, nes, pasak
LGT direktoriaus Jono Satkūno, neatitiko vieno iš Geoterminių gręžinių
projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos reikalavimų.
Nustatyta, kad tokių gręžinių šilumokaičius reikia užpildyti tik savaime
degraduojančiomis ir aplinkai draugiškomis medžiagomis, nes tik jos, jeigu
patenka į požeminius vandeningus sluoksnius, jų neužteršia.
Leidžiama naudoti vandens ir etanolio, vandens ir propilenglikolio mišinius ar kitus netoksiškus ir biologiškai greitai degraduojančius tirpalus, medžiagas ar mišinius. Deja, kai kurie geoterminių gręžinių sistemų savininkai
šilumokaičius užpildo kenksmingu aplinkai etilenglikolio tirpalu, žinomu
kaip automobilių variklių aušinimo skystis, nes jis pigesnis.
Jeigu šilumokaitis užpildytas šiuo tirpalu, LGT gręžinio neregistruoja.

džiagų arsenalas, LRT RADIJO
laidoje „Sveikata“ sako provizorė
biomedicinos mokslų habilituota
daktarė Ona Ragažinskienė. „Juos
tinka vartoti esant avitaminozei,
mažakraujystei, kai sumažėjęs
skrandžio rūgštingumas. Labai vertingas šaltalankių aliejus: jis gydo
uždegimus, žaizdas, opas, malšina
skausmą, veikia antimikrobiškai.
[...] Mokslinėse publikacijose yra
nuorodų, kad lapai tinka naudoti net
plinkant“, – kalba profesorė.
– Kokių vaistinių savybių turi šis
augalas?
– Kaip tik rugpjūčio viduryje ir
rugsėjo mėnesį noksta šaltalankių
vaisiai, taigi galima juos rinkti ir
ruošti žiemai. Mes, vaistininkai,
mokslininkai, vaistinius augalus
ir iš jų paruoštą žaliavą bei preparatus vertiname pagal veikliuosius

P, E, PP, folio rūgšties, karotinoidų,
sacharidų, organinių rūgščių (citrinų, obuolių, vyno, sviesto), raugų.
Labai vertinga vaistinė žaliava
yra ir lapai. Juose taip pat gausybė
vitaminų, flavonoidų, triterpeninių
rūgščių, folio rūgšties. Iš džiovintų
šaltalankių lapų galima ruošti arbatą. Atskiras komponentas – vaisių
sėklos. Jose gausybė riebalų, vitaminų B1 ir E, beta karoteno. Būtent
iš šaltalankių sėklų gaminamas
šaltalankių aliejus, kurio galima
pasidaryti ir namuose.
– O kokio pavidalo uogas geriausia vartoti?
– Nuskynus galima suvalgyti po
saujelę uogų kiekvieną dieną. O
ištekliai žiemai ruošiami įvairiais
būdais: ir džiovinami, ir šaldomi,
ir spaudžiamos sultys.
– Dažnai matome, kad šaltalankių

krūmais yra apsodintos pakelės.
Vadinasi, jie teikia dar kažkokią
naudą?
– Šaltalankių vaisių jokiais būdais negalima rinkti pakelėse, nes
vietoj naudingų gausite toksinių
medžiagų.
– O jūs vartojate šaltalankių
uogas?
– Būtinai. Mėgstamiausios – šaltalankių sultys. Jas būtina praskiesti
vandeniu, cukraus dedu pagal skonį
– tai gaivus vitaminingas gėrimas.
Jie – vitaminų šaltinis, todėl tinka
vartoti esant avitaminozei, mažakraujystei, kai sumažėjęs skrandžio
rūgštingumas.
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AUTONAUJIENOS

„ N I S S A N “ T U R Ė S I L G I A U S I Ą E U R O P O J E „YouTube“ ruošia naujovę, už kurią
vartotojams teks mokėti
GARANTIJĄ
„Nissan“ pristato lygių neturinčią naujovę Europos lengvųjų komercinių automobilių rinkoje: nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įsigytiems
„Nissan“ benzininiams ir dyzeliniams pikapams bei furgonams
bus taikoma 5 metų arba 160 000 km ridos gamyklinė garantija.
Ši gamyklinė garantija byloja apie patikimą „Nissan“ lengvųjų
komercinių automobilių kokybę. Ji apima visą grupę dalių ir
važiuoklės elementų – nuo galios agregatų ir akumuliatorių iki
dažyto paviršiaus, o į garantiją įtraukti net originalūs automobilio
aksesuarai.
„Nissan“ lengvųjų komercinių automobilių asortimentas yra
vienas plačiausių Europoje. Jame puikuojasi populiarus pikapas
„Navara“ (2016 m. pradžioje pasirodys nauja „NP300 Navara“
versija), „NV200“ ir „NV400“ furgonai bei „NT400 Cabstar“ ir „NT500“ sunkvežimiai. Įvairiems poreikiams pritaikytiems „Nissan“ furgonams bei pikapams būdinga sumaniai suprojektuota krovinių erdvė ir papildomai siūlomos
naujausios technologijos, tarp jų – ir galinio vaizdo kamera bei „NissanConnect“ navigacijos sistema.

LIETUVOJE PRISTATYTAS NAUJASIS
„OPEL ASTRA“
Lietuvoje buvo pristatytas oficialiai tik rugsėjo viduryje
Frankfurto automobilių parodoje debiutuosiantis naujausios
kartos „Opel Astra“ automobilis. Mūsų šalyje modelis su
1.4 l/100 AG varikliu kainuos nuo 14 600 eurų.
Naujasis 1,0 l trijų cilindrų 77 kW/105 AG „ECOTEC
Direct Injection Turbo“ variklis tiesiog žaibiškai iškėlė naująjį „Opel“ modelį į kompaktinės klasės ekonomiškiausių
benzininių modelių viršūnę. Šio variklio su „Start/Stop“
sistema ir „Easytronic 3.0“ transmisija degalų sąnaudos
siekia vos 4,2 l/100 km, o CO2 emisijos – 96 gramus vienam kilometrui. Dyzelinių variklių gerbėjai galės rinktis iš
trijų naujos kartos, itin tyliai dirbančių, „whisper diesel“
vadinamų, 1,6 l CDTI versijų, kurių galia svyruoja nuo 70 kW/95 AG iki 100 kW/136 AG. Pastarosios versijos su
6 pavarų mechanine greičių dėže degalų sąnaudos nesiekia nei 4,0 l/100 km. Ekonomiškiausiam varikliui reikia vos
3,4 l degalų 100 kilometrų (90 g CO2/km).

ATSKLEIDĖ, KAIP ATRODYS „KIA SPORTAGE“
Neseniai rašėme apie Frankfurto automobilių parodoje debiutuosiantį
ketvirtosios kartos „Kia Sportage“ modelį, o gamintojas pagaliau
atskleidė kaip atrodys gamybai parengta šio korėjietiško kompaktinio
SUV automobilio versija.
Atrodo, kad Frankfurto automobilių parodoje korėjiečių „Kia“ gamintojas iš tiesų turės ką parodyti. Ir dar smagiau tai, kad prieš kelias
dienas pristatęs ketvirtosios kartos „Sportage“ modelio eskizus, gamintojas parodė kaip iš tiesų atrodys šis kompaktinis SUV automobilis.

AUTOMOBILIS – KELIONEI APLINK PASAULĮ
Diuseldorfe (Vokietija) vykusioje kelioninių automobilinių namelių – kemperių parodoje „Fiat“ gamintojas pristatė įspūdingą
kelionėms skirtą automobilį „Fiat Ducato 4x4 Expedition“, kuris
tikriausiai nuo šiol bus visų mėgstančių keliauti automobiliais
svajonių objektas.
Kelionės kemperiais turi gerbėjų visame pasaulyje, tad nieko
keisto, kad tokių automobilių gamintojai rengia šių itin praktiškų automobilių-viešbučių parodas. Vienas tokių automobilių
gamintojų lyderių – „Fiat“ kompanija, kuri šiais metais pristatė
išskirtinį „Fiat Ducato 4x4 Expedition“ modelį. Tiesa, kol kas
šis automobilis tik koncepcinis, bet niekada negali žinoti, kada
jis bus pradėtas gaminti pagal užsakymą.

Info: Delfi.lt

TEMA

GREIČIO KONTROLĖS AKCIJOS METU POLICIJA
FIKSUOS NET MENKIAUSIĄ GREIČIO VIRŠIJIMĄ
Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad rugsėjo 1-6 dienomis
policijos pareigūnai šalies keliuose
vykdys sustiprintą transporto priemonių važiavimo greičio kontrolę.
Šiomis dienomis Lietuvos kelių policijos tarnyba organizuoja
saugaus eismo akciją, kurios metu
stacionariais greičio matuokliais,
įrengtais šalies keliuose, bus fiksuojamas net menkiausias greičio viršijimas. Greičio matavimo
sistemos fiksuos visas transporto
priemones, netaikant jokios tolerancijos, ir vairuotojai (transporto
priemonių savininkai) už Kelių
eismo taisyklių pažeidimus turės
atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.
Transporto priemonių vairuotojai,
viršijantys greitį net nuo 1 km/

val. bus traukiami administracinėn
atsakomybėn. Ypatingas policijos
dėmesys bus skirtas leistino greičio
viršijimo atvejams, užfiksuotiems
prie ikimokyklinio ugdymo įstaigų,
mokyklų, kitų vietų, kur eisme gali
dalyvauti nepilnamečiai.
Lietuvos kelių policijos tarnyba
primena, kad atsakomybė už leistino greičio viršijimą yra numatyta
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 124
straipsnyje.
Nustatyto greičio viršijimas iki 10
kilometrų per valandą – užtraukia
įspėjimą vairuotojams, daugiau kaip
10, bet ne daugiau kaip 20 kilometrų per valandą – užtraukia baudą
vairuotojams nuo vienuolikos iki
dvidešimt aštuonių eurų.

Iki metų pabaigos populiariausia
pasaulyje vaizdo įrašų svetainė
„YouTube“ ketina įvesti mokamą
prenumeratą.
Sumokėję per mėnesį tam tikrą
sumą, „YouTube“ vartotojai galės
visiškai išjungti prieš pagrindinį vaizdo įrašą rodomus reklaminius filmukus
ir skelbimus, rašo leidinys „The Verge“. Taip pat mokama prenumerata leis
išsaugoti vaizdo įrašus ir žiūrėti juos netgi neturint prieigos prie interneto.
Kol kas nėra žinoma, kiek vartotojams kainuos prenumerata. Be aukščiau
išvardintų galimybių vartotojai taip pat gaus prieigą prie papildomo turinio,
kuris bus neprieinamas tiems, kurie nepasirašė prenumeratos.

Netikėtas atradimas: vėžines ląsteles
efektyviai žudo vapsvų nuodai
Vapsva Polybia paulista nuo
užpuolikų saugosi suleisdama
nuodų, kurių sudėtyje – ir galingas vėžio gydymo ingredientas.
Nuostabiausia, kad toksinas MP1
žudo vėžines ląsteles nesužalodamas sveikųjų, rašo Phys.org.
Brazilijoje gyvenančios vapsvos
išskiriamas toksinas – MP1 paveikia patogenus, suardydamas bakterijų ląstelės
membraną. Antimikrobinis peptidas gali sustabdyti prostatos ir šlapimo pūslės
vėžį, taip pat naikinti vaistams atsparias leukemines ląsteles.

Kitas „Bugatti“ hiperautomobilis
turės 1 480 AG variklį ir kainuos 2,5
mln. dolerių
Nes „Veyron“ nebuvo… pakankamai greitas ar brangus?
Vokiečių koncernui „Volkswagen“ priklausanti superautomobilius gaminanti bendrovė
„Bugatti“ nesidrovi atskleisti
„Veyron“ modelio įpėdinio,
kuris bus pristatytas 2016-aisiais ir vadinsis „Chiron“,
techninių charakteristikų.
Svetainė „CAR Magazine“ informuoja, kad standartinis „Bugatti Chiron“ kainuos mažiausiai 2,5 mln. JAV dolerių. O įvairiausi privalumai ir specialios riboto
tiražo versijos turčių kreditines korteles patuštins dar labiau. „Bugatti Chiron“
premjera numatoma 2016 m. kovą Ženevoje vyksiančioje automobilių parodoje.

Karinis superlaivas 2050-iesiemss
Britų karališkasis karo laivynas
pristatė ateities karo superlaivo
Dreadnought 2050 koncepciją.
Šį įspūdingą jūrų žvėrį visai kaip
kompiuteriniame žaidime valdys
tik penki prie ekranų sėdintys
jūrininkai. O įgulos jame bus iš
viso ne daugiau kaip 50 asmenų.
Palyginimui, dabar tokio dydžio
laivams reikia mažiausiai 200 karių įgulos.
Dizaineriai suprojektavo naujo tipo operacijų štabo patalpą (tiltelį), kurios
3D holografiniuose ekranuose laivo vadovybė turės galimybę stebėti net už
tūkstančių kilometrų – labai toli vandenyne ar net kosmose – esančias grėsmes.
Laivas ant bangų išvystys ypač didelį greitį, o jo ypač kietas akrilinis korpusas
bus padengtas grafenu, todėl laivas atrodys „permatomas“ ir bus praktiškai
nematomas plika akimi.

Kitoks gyvenimas: mergina, iš buto
išsikrausčiusi gyventi į… traukinį

Lietuvos kelių policijos tarnyba
ragina visus vairuotojus važiuoti
neviršijant leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas
turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas,
ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį,
meteorologines sąlygas, taip pat
eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet
kurios iš anksto numatomos kliūties.

Kai kiti keleiviai išlipa iš traukinio, kad pagaliau grįžtų namo, 23
metų vokietė Leonie Muller lieka,
nes ji… jau namie. Traukinys yra
jos butas, ir jai tai labai patinka,
rašo britų dienraštis „The Independent“.
Studentė iš savo nuomoto buto
išsikraustė praėjusį pavasarį.
„Viskas prasidėjo nuo ginčo su mano šeimininku, – pasakojo mergina. – Iš
karto nusprendžiau, kad ten gyventi nebenoriu. Ir tada suvokiau: iš tiesų tai
niekur nenoriu gyventi.“
Vietoj naujo buto ji nusipirko bilietą, kuris suteikia jai teisę Vokietijoje nemokamai važiuoti bet kuriuo traukiniu. Dabar plaukus Leonie trenka traukinio
tualete ir didžiuliu greičiu skriejančiuose traukiniuose rašo savo studijų darbus.
Jai labai patinka ta laisvė.
Šaltinis: Technologijos.lt, 15 min.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë
paieðkø tarnyba. (k.).
06:55 Specialus tyrimas.
(k.).
07:45 Maþasis princas.
08:10 Animalija.
08:35 Padûkëliai
marsupilamiai 2.
09:00 Labas rytas,
Lietuva.
12:00 Pasaulio
dokumentika.
12:55 Pasaulio
dokumentika.
13:50 Prisiminimai apie
Ðerlokà Holmsà.
15:30 Klauskite daktaro.
(k.).
16:00 Þinios.
16:15 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
16:45 Sveikinimø
koncertas.
18:30 Ðiandien.
18:45 Europos futbolo
èempionato atrankos
rungtynës. Estija –
Lietuva. Tiesioginë
transliacija ið Estijos.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Panorama.
21:30 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
23:10 Ateiviai 2. Laiko
koridoriai
01:10 Pasaulio
dokumentika.

08:05 Skambantys
pasauliai. (k.).
09:00 Kultûrø kryþkelë.
09:15 Kultûrø kryþkelë.
09:30 Kultûrø kryþkelë.
09:45 Kultûrø kryþkelë.
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. (k.)
10:30 Kaukazo legendos.
(k.).
11:15 DW naujienos rusø
kalba.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra + .
12:15 LRT Kultûros
akademija.
12:55 Tuk tuk, ðirdele.
14:25 Pinigø karta.
15:15 Lietuviø
dokumentika.
16:10 Fortepijoninis trio
„Delta“ .
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.).
18:00 Þinios. Orai.
18:15 Muzika gyvai.
Pokrovskije kolokola.
19:05 Agata Kristi.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. HD (k.).
23:00 Koncertuojanti
Europa .
23:45 Europos futbolo
èempionato atrankos
rungtyniø apþvalga.
00:15 Seklys.
01:45 Programos pabaiga.

06:15 Dienos programa.
06:20 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Lemûrø gatvë.
11:00 Zoologijos sodo
þvaigþdës.
11:30 Gyvenimas su
liûtais.
12:00 Turkiðki skanëstai.
12:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
13:00 Sodininkø pasaulis.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:00 Bûrëja.
16:30 Bûrëja.
17:05 Akloji.
17:35 Akloji.
18:05 Tabatos salonas.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Paslaptys.
23:10 Ðokis hip-hopo
ritmu.
00:55 Visa menanti.
01:50 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Superdidvyriø
komanda.
06:55 Zoro.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Kaèiukas ið
Liziukovo gatvës.
09:40 Varlë keliauninkë.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Tintino nuotykiai.
Vienaragio paslaptis.
12:00 Nepësèias Dþo.
14:00 Prièiupom!
14:30 Prièiupom!
14:55 PREMJERA
Gyvenimo ðukës.
17:05 Deividas Bleinas.
Tikrovë ar magija.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Medþioklës sezonas
atidarytas.
20:40 Suvaidink mano
þmonà.
22:55 Didingiausias
filmas.
00:40 Kaip diena ir naktis.
02:45 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 Vëþliukai nindzës.
08:00 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
08:30 Legenda apie Korà.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Skonio lenktynës.
10:30 Mitybos ir sporto
balansas.
11:00 Gardu Gardu.
11:30 Ratai.
13:55 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
14:15 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
19:15 TV3 sportas.
19:20 TV3 orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Þvëreliø maiðtas.
21:15 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
21:30 Europos vyrø
krepðinio èempionatas. Lietuva – Ukraina.
22:15 Rungtyniø
pertraukoje - Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
23:20 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
23:30 Europos vyrø
krepðinio èempionatas. Ispanija – Serbija.
01:10 Þala.
03:05 Programos pabaiga.

07:10 Amerikos talentai.
08:05 Amerikos talentai.
09:00 Statyk!
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Olandijoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Að myliu kaimà.
13:00 Nacionalinë
Geografija. Iððûkis
pelkëje.
14:00 Mano mylimiausia
ragana.
14:30 Mano mylimiausia
ragana.
15:00 Mano mylimiausia
ragana.
15:30 Mano mylimiausia
ragana.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Ðabo
gojus. I dalis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano
dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Ðiandien tu mirsi.
22:45 AÐTRUS KINAS
Moliûgagalviai 4.
Kerðto kraujas.
00:45 Tikras kraujas.
01:45 Prokurorø
patikrinimas.
02:50 Bamba TV.

06:45 Teleparduotuvë
07:00 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
08:00 Ið peties.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.tv.
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Krokodilø
medþiotojas .
12:00 Praeities þvalgas.
12:30 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Aukðèiausia pavara.
16:30 Pragaro kelias.
17:30 Paplûdimio tinklinio
kontinentinës taurës 4
etapas.
18:30 6 kadrai.
19:00 Iksmenai.
21:00 6 kadrai.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:30 Pasiprieðinimas.
01:15 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
02:05 Bobo uþkandinë.
02:30 Bobo uþkandinë.
03:00 Programos pabaiga.

06:10 Gamtos pasaulis.
06:20 „Neprilygstamieji
gyvûnai“. N-7.
07:30 Programa.
07:34 TV parduotuvë.
07:50 „Neprilygstamieji
gyvûnai“. N-7.
08:55 „Viskas apie
gyvûnus“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui.
13:10 „Viskas apie
gyvûnus“.
13:55 „Sukèius“. N-7.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Taip gyvena
þvaigþdës! N-7.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“ .
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 Krepðinio karðtinë.
21:35 „Platinos karðtinë“ .
23:40 „Neðantys þinià“.
N-14.
01:45 „Sukèius“. N-7.
03:10 „Neðantys þinià“.
N-14.
04:35 Spàstai tëèiui.

06:00 LR himnas.
06:05 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.).
06:35 Klausimëlis.lt. (k).
06:55 Emigrantai. (k.).
07:40 Ðventadienio mintys.
08:05 Gimtoji þemë.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Alvinas ir patrakëliai
burundukai 1.
09:15 Padûkëliai
marsupilamiai 2.
09:45 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Mûsø gyvûnai.
10:55 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Pasaulio dokumentika.
13:50 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija. Mis Marple
6.
15:30 Misija.
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Istorijos detektyvai.
17:05 Vaiva. Gyvenimas uþ
lango. (k.).
18:00 Keliai.
18:30 Ðiandien. Aktualijø
laida.
19:00 Dëmesio pakraðty.
19:30 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:50 Þana d'Ark.
00:30 Pasaulio dokumentika.
Paslaptingoji Afrika 2.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
10:45 Mûsø miesteliai.
11:30 Þinios.
11:50 Ðventadienio mintys.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
12:55 Mokslo ekspresas.
13:10 Mokslo sriuba.
13:30 Bronius Kutavièius.
Opera „Lokys“.
15:00 Lietuviø dokumentikos meistrai.
16:00 Poeto Pauliaus Ðirvio
95-meèiui.
17:05 Poeto Pauliaus Ðirvio
95-meèiui.
17:30 Dabar pasaulyje. (k.)
.
18:00 Þinios. Orai.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 Septynios Kauno
dienos. (k.) .
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Dvarai ir likimai.
20:30 Lietuviø kinas
trumpai. Vasaros
MEDIA studija. (k.).
21:00 Jubiliejinis Virgilijaus
Noreikos koncertas.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.).
23:00 Þagarës vyðniø
festivalis 2015.
00:05 Dþiazo muzikos
vakaras.

06:15 Dienos programa.
06:20 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
09:35 Daktaras Ozas.
10:30 Lemûrø gatvë.
11:00 Zoologijos sodo
þvaigþdës.
11:30 Gyvenimas su
liûtais.
12:00 Turkiðki skanëstai.
12:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:00 Bûrëja.
16:30 Bûrëja.
17:00 Nemarus kinas.
Aksominës rankelës.
19:00 Magai.
20:00 PREMJERA
Vangelija (1) .
21:00 Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Uþmirðtas prisiminimas.
23:00 Kruvina seserijos
paslaptis.
01:15 Nekenèiu
þvaigþdës.
02:10 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Superdidvyriø
komanda.
06:55 Zoro.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Knygø valdovas.
11:25 Spidas Reiseris.
14:05 Prièiupom!
14:30 Prièiupom!
15:00 PREMJERA
Gyvenimo ðukës.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 „Alfa“ savaitë.
20:00 AUKSINIS
SEKMADIENIO KINAS
Pametæ galvas Las
Vegase.
22:00 Pasaulinë invazija.
Mûðis dël Los
Andþelo.
00:20 45 kalibras.
02:05 Didingiausias
filmas.

06:45 Teleparduotuvë .
07:00 Monsunas.
07:30 Vëþliukai nindzës.
08:00 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
08:30 Legenda apie Korà.
09:00 Legenda apie Korà .
09:30 Statybø TV.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Ratai 2.
13:30 Gyvenimo bangos.
16:00 Ekstrasensø mûðis.
17:45 TV3 þinios.
18:05 TV3 sportas .
18:10 TV3 orai.
18:15 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
18:30 Europos vyrø
krepðinio èempionatas. Latvija – Lietuva.
19:15 Rungtyniø
pertraukoje - Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
20:20 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
20:30 Þilvino Þvagulio
jubiliejinis koncertas.
22:30 Europos vyrø
krepðinio èempionatas. Serbija - Vokietija
.
00:10 Tikras iðbandymas.
02:10 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
02:35 Programos pabaiga.

06:35 Skonis.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Barnevernet.
Norvegiðkos vaikø
medþioklës ypatumai.
11:00 FAILAI X. Mûðis
dël Baltijos jûros.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Iððûkis
pelkëje.
13:00 Nacionalinë
Geografija. Iððûkis
pelkëje.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Ðabo
gojus. II dalis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom.
Praeities ðeðëliai.
21:00 Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Anonimas.
00:35 Mano mylimiausia
ragana.
01:05 Mano mylimiausia
ragana.
01:35 Bamba TV.

06:30 Teleparduotuvë.
06:45 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
07:45 Aukðèiausia pavara.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Krokodilø
medþiotojas.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ið peties.
16:00 Ekstremali þvejyba.
16:30 Pragaro kelias.
17:30 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Italijos prizo
lenktynës.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:30 Ásibrovimas.
23:50 Balsas ið ateities.
01:25 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
02:15 Bobo uþkandinë.
02:45 Programos pabaiga.

06:10 „24/7“. Savaitës
aktualijø analizë ir
komentarai.
06:50 Gamtos pasaulis.
Dokumentinis f.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.N-7.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“. N-7.
10:30 „Genijai ið
prigimties“ .
11:10 Mûsø miðkai.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iðgyventi Afrikoje“
.
12:45 „Vandens þiurkës“ .
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai .
17:30 „24/7“.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 Krepðinio karðtinë.
21:35 „Platinos karðtinë“ .
23:40 „Kauksmas“. S.
01:45 „24/7“.
02:20 ,,Kauksmas”. S.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas 12.
N-7.
10:05 Senis. N-7.
11:05 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.).
11:35 Istorijos detektyvai.
(k.).
12:30 Savaitë. (k. ) .
13:30 Klauskite daktaro. (k.).
14:00 Þinios. Orai.
14:10 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimëlis.lt. (k.).
16:40 Kaip atsiranda daiktai
5.
17:05 Berlyno policija. N-7.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:20 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre..
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Trumposios þinios.
22:25 Britës, dþihado
nuotakos.
23:20 Trumposios þinios.
23:25 Premjera. Ðlovës
dienos. N-7.
00:10 Trumposios þinios.
00:15 Dëmesio pakraðty.
(k.).
00:30 Berlyno policija. N-7.
(k.).
01:20 Trumposios þinios.

08:05 Broliø Grimø
pasakos. Pelenë. (k.).
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.).
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Kaip atsiranda
daiktai 5. ( k.).
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.).
12:45 Agata Kristi.
Pelëkautai. (k.)
15:40 M. K. Èiurlionis.
Vasara. (k.).
15:55 ...formatas.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Premjera.
Nuodëminga meilë.
N-7.
17:45 Þinios. Ukraina.
(k.).
18:00 Dabar pasaulyje.
(k.).
18:30 Romansø groþio
pakerëtos.
19:45 Kaukazo legendos.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Vasaros MEDIA
studija.
21:40 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
22:20 DW naujienos rusø
kalba.
22:30 Ateiviai 2. Laiko
koridoriai ( k.).
00:30 Panorama. Verslas.
Kultûra. (k.).
01:05 Dëmesio centre.
(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 "Turkiðki skanëstai".
(k.)
11:30 "Gordono Ramzio
virtuvës pamokos".
(k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Akloji". (k.)
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 Rizikinga erzinti
diedukus.
23:10 "Sekso magistrai".
00:15 "Visa menanti". (k.)
01:10 "Dûmas".
02:05 Programos pabaiga.

06:25 "Garfildas".
06:40 "Garfildas".
06:55 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:25 "Kung Fu Panda".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Suvaidink mano
þmonà. (k.)
11:10 Medþioklës
sezonas atidarytas.
(k.)
12:50 "Tomo ir Dþerio
pasakos". (k.)
13:15 "Keista ðeimynëlë".
13:45 "Kung Fu Panda".
14:10 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos. N-7.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7. Infoðou.
20:20 Nuo... Iki....
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Prezidento patikëtinis
2. Spàstai teroristams.
00:05 "Dalasas".
01:00 "Detektyvë
Dþonson".
01:55 "Mentalistas".

06:55 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Ponas Jangas.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:05 Ledynmetis 3.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:15 Tiesiai ið EuroBasket
2015.
15:30 Europos vyrø
krepðinio èempionatas.
Lietuva – Belgija.
16:10 Rungtyniø
pertraukoje - Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
17:20 Tiesiai ið EuroBasket
2015.
17:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Bruto ir Neto.
20:00 Pavojingi aukðtakulniai.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Europos vyrø
krepðinio èempionatas.
Èekija – Latvija.
00:10 Europos vyrø
krepðinio èempionatas.
Prancûzija – Lenkija.
01:50 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.

06:30 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 Mûðis dël Baltijos
jûros. (k.)
08:55 "Penktoji pavara".
(k.)
09:50 "Nacionalinë
Geografija. Iððûkis
pelkëje". (k.)
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
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. N14.
Realybës ðou.
21:30 Laikrodinis
mechanizmas.
23:30 "Detektyvë
Dþonson".
00:25 "Mentalistas". (k.)
01:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:25 Bamba TV. S.

06:50 Teleparduotuvë.
07:05 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Universitetai.tv.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá .
13:00 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
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 Amerikietiðka
siaubo istorija.
23:10 Derlinga þemë.
01:05 Tëvynë.
02:05 24 valandos.
03:05 Programos pabaiga.

05:35 Reporteris.
06:00 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
07:05 Þinios. (k.)
07:35 Kitoks pokalbis.
08:35 „Iððûkis“.
09:35 „Anna German“.
10:40 „Kulinaras“.
11:45 Gyvenu èia.
13:00 Þinios.
13:05 Mûsø miðkai.
14:00 Þinios.
14:05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14:55 „Iððûkis“.
15:00 Þinios.
15:05 „Iððûkis“. (tæs.)
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 „Gamink sveikiau!“.
18:00 Reporteris.
18:30 Krepðinio karðtligë.
19:20 „Kulinaras“.
20:25 „Mama detektyvë“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:00 „Vidurnakèio
vaikai“.
02:00 Reporteris.
02:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
03:10 „Vidurnakèio
vaikai“.
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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. 8 635 86 872.

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 Gedimino g. (II a.,
33 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
8 500 Eur. Ne bendrabutis, yra balkonas ir rûsys).
Jurbarkas, tel. +370 618
75 397.
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.
865747558.
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 kosmetinis 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,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
vidurinis, ðiltas). 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 miesto centre
SKUBIAI (prieðkambaris,
III a., tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 616 38 218.

2 k. butà 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 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, IV aukðtø name, 12
900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g.
7 (III a., 36 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 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) Dainiø 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.
4 k. butà (du balkonai,
telefonspynë, vaizdas á
Nemunà, su virtuvës ir
prieðkambario baldais, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
685 00 647.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis,
5 5000 Eur). Du garaþai
miesto centre. Elektra, geras
privaþiavimas, perdengtas stogas, saugios durys. Jurbarkas,
tel. 8 612 71 173.

Iðsimokëtinai didelæ sodybà,
1,10 ha, 7 500 eurø. Tel. 8
652 26 911.
Mûriná namà Liepø g. (15.5
a, mûrinis ûkinis pastatas,
garaþas, trifazis, ðulinys). Tel.
8 614 38 592.
Namà (mûrinis, kûrenamas
kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas,
tel. 8 683 69 300.
Namà Dariaus ir Girëno
g. (kaina sutartinë), namà
Mituvos g. (kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 616 58 009.
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. (115 kv. m,
II a., mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 32 000 Eur). Parduodamas
mûrinis namas Pilies I k.
(Vytënai) su þeme, ûkiniai.
Jurbarkas, tel. 8 600 31 663.
Namà Sodø g. (132 kv. m, II
a., mûrinis). Jurbarkas, tel. 8
652 92 472.
Namà Jurbarko rajone,
Smukuèiø k., Ðilelio 1-oji
g. (54 kv. m, 34 800 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 647 421 88.
Namà Pilies g. (prie Vytauto
parko, senas, medinis,
8 a þemës, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis,
12 a þemës). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.
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 pastoviai vaþiuoja autobusas, 34
000 Eur). Tel. 8 645 38 575
Sklypà Jurbarke (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.
Sodà Greièiuose be namelio
(8 arai, gera, saugi vieta, ðalia
gyvenamas namas, netoli
vandens bokðto). Tel. 8 612
88 198.
Sodà Greièiuose (II a. medinis namelis, plytinis garaþas,
ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
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Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas,
6 arai, ðulinys, netoli eþeras,
6 660 Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 50 228.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 6 999
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodà Smukuèiuose (su nameliu, 7 a þemës, sutvarkyta
aplinka, 7 600 Eur). Tel. 8
699 10 158.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 10 500 Eur.
2 aukðtø mûrinis namelis su
rûsiu, terasa ir balkonu 56m2
,viduje þidinys, krosnis su
duonkepe, ðalia uþtvanka, 6 a
þemës). 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, 5 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 617 13 298.
Sodybà Rotuliuose (rûsys,
vasarinë, ûkiniai pastatai)
arba keièiø á 1 - 1,5 k. butà
miesto centre (II a., III a.)
su priemoka, kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Skirsnemunëje (1 ha
þemës, ûkiniai pastatai, medinis namas, plastikiniai langai,
7 200 Eur). Tel. 8 637 84 715.
Sodo sklypà Smukuèiuose (14
a, be namelio, 4 000 eurø).
Jurbarkas, tel. 8 633 69 337.
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.:
+353876942799, +370 644
76 494.
Þemës sklypà Dainiø k.
Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.
Þemës sklypà Jurbarko ‘’trikampyje’’ (komunikacijos, 12
000 Eur, 10.5 arø, kraðtiná, su
komunikacijomis). Jurbarkas,
tel. 8 685 39 089.
Þemës sklypà Jurbarkuose
(15 arø, namø valda). Tel. 8
683 69 300.
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Þemës sklypà Kiduliuose (29
a, neárengtas namas, árengtas
gyvenamas bûstas ûkiniame
pastate, visos komunikacijos).
Jurbarkas, tel.: 8 612 44 957, 8
629 52 165.
Þemës sklypà V. Kudirkos g.
(12,6 a þemës). Jurbarkas, tel.
8 646 38 294.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

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

n u o m o j a
1 k. butà (32 kv. m). Tel. 8 615
83 730.
1 k. butà (be baldø, 50 Eur/
mën.). Jurbarkas, tel. 8 6 18
26 299.
Dirbanti moteris iðsinuomotø
butà be patogumø. Jurbarkas,
tel. 8 699 32 866.
Iðsinuomoèiau 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.
Þemës sklypà Jurbarke.
Stambus ûkis iðsinuomotø
þemës ûkio paskirtie þemës
sklypus Jurbarko, Pavidaujo,
Erþvilko Paðaltuonio
apylinkëse. Jurbarkas, tel. 8
699 55 146.

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,
+496081686665.

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.
Namà Klaipëdos rajone (dviejø aukðtø, apðiltintas, reikalingas remontas, 10 x 5 kv. m, 2
000 Eur.). Klaipëda, tel.: +370
612 31184, +370 671 70425.
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 31184, +370
671 70425.

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

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (III a., 35 kv. m, su balkonu, 12 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 633 71 985.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a

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.

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 sodybà, 2
ha þemës, galima nusipirkti
dar 2 ha 26 a). Tel. 8 612
53 693.
Sklypà Ðakiuose (16 000 Eur,
50 a sklypas, komercinës paskirties) Kiduliø miestelyje,
prie pat kelio JurbarkasÐakiai. Ðakiai, tel. 8 656 88
332.
Sodybà gyvenvietëje Ðakiø
r. (7 km nuo Jurbarko, 45
a þemës, galima papildomai pirkti þemës, kaina
sutartinë). Tel. 8 620 55 756.

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 a., mûrinis, su pastatais). Ðilalë, tel. 8 655 76 787.
Þemës sklypà Ðilalës r., Bijotø
k. Parduodamas miðkas su
þeme Ðilalës raj. (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
Namo dalá Stoniðkiø k. (I a.,
medinis). Ðilutë, tel. +370
638 38 893.
Parduodamas 7 ha þemës ûkio
paskirties sklypas prie pagrindinio kelio Ðilutë-Tauragë, netoli Draudeniø eþero. Ðilutë,
tel. 8 646 25 266.
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 (II a., 19 kv. m,
plastikiniai langai, 4 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 675 59 022.
1 k. butà (III a., didelis balkonas, 24 kv. m, virtuvë - 8 kv. m,
12 500 Eur). Tel. 8 699 03 442.
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.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38-64 (su patogumais, padaryti remontai, geros bûklës,
su baldais, plastikiniai langai,
roletai, 9 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 11 421.

1 k. butà K. Donelaièio g. 64 (I
a., su patogumais, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 652 96 001.
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 kietu
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).
Plastikiniai langai, medinës
durys. Balkonas per virtuvæ
ir kambará. Tauragë, tel. 8
656 06 888.
1 k. butà Liepø take (II a.).
Tel. 8 620 64 810.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûrinis namas, tvarkingas,
galima su baldais, rami vieta).
Tauragë, tel. 8 652 63 566.
2 k. butà Gedimino g. (II a.).
Tauragë, tel. 8 658 60 259.
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 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, 11 500 Eur)
arba keièia á sodybà. Siûlyti
variantus. Tauragë, tel. 8 658
29 378.

2 k. butà Ateities take 8 (IV a.,
54 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 21 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.
2 k. butà Gaurëje, Gaurës g.
7 (I a., 48.00 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, 13 000 Eur). 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.
Tauragë, tel. +370 616 83 696.
2 k. butà Misko g. (IV a.,
50 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
29 500 Eur). Tauragë, tel. 8
653 37 877.
3 k. butà Birutës g. 36 (II a.,
vidinë pusë, 73 kv. m, su baldais, 2 balkonai, 30 000 Eur),
galima derëtis. Tauragë, tel. 8
699 03 541.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë,
tel. 8 685 75 961.
3 k. butà Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel.
8 615 94 130.
3 k. butà miesto centre (II a.,
mûrinis namas). Tauragë, tel.
8 620 44 057.
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.

Mûriná namà Papuðynëje
(13,5 arø þemës sklypas, 2
garaþai, ðiltnamis, miesto
komunikacijos irr kt. privalumai, su visu apstatymu, gali
gyventi 2 ðeimos). Tauragë,
tel. 8 613 43 321.

Garaþà (mûrinis) „Auðros“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8
633 94 091.

Namà (30 000 Eur, medinis
namas su ûkiniu pastatu,
vasarine, sodu, 15 a sklypas.
Netoli upë Jûra. Graþi ir
rami vieta). Tauragë, tel. 8
699 85 517.

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

Namà (2-jø aukðtø, geros
bûklës, su daug privalumø).
Galimi keitimo variantai.
Tauragë, tel.: 8 655 49 155, 8
446 53 877.

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

Namà (6 arai þemës, 120 kv.
m gyvenamasis plotas, su
baldais, garaþas, 63 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 22 896.

Garaþà „Rato“ bendrijoje
(prie senojo stadiono, 3 000
Eur). Tauragë, tel. 8 687 46
802.
Garaþà Melioratoriø g. (I
a., 20 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, 3 890 Eur). Tauragë,
tel. 8 682 34 022.
Garaþà Tauragëje. Tauragë,
tel. 8 633 94 091.
Komercines patalpas (290 kv.
m) Pramonës g. 30. Tauragë,
tel. 8 650 25 530.
Medinio namo antrà aukðtà
Laisvës g. 10 (nuosavas kiemas, nepravaþiuojanti, labai
rami vieta). Tauragë, tel. 8
642 82 212.
Mûrinis namas 9 km nuo
Tauragës Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai,
garaþas). Tauragë, tel. 8 688
49 791.

Namà (mûrinis, 1,5 aukðto,
garaþas, ûkinis, 8,8 aro
þemës). Tauragë, tel. 8 658
35 232.
Namà Butkeliø k. (II a.,
mûrinis, su erdviu sklypu).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Namà Dacijonø k. (2-jø
aukðtø, mûrinis, 40 arø sklypas). Tauragës r., tel. 8 687
82 162.
Namà Joniðkës soduose (2 jø
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.
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7 a sklypà namo statybai
Birutës g. 25 (be pastatø, ðalia
praeina visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 652 88 555.
Sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 7 500 Eur). 7 a sklypà
namo statybai Kurðiø g. Graþi
vieta, ðalia miðkas, upelis,
aplink naujos statybos namai.
Tauragë, tel. +370 614 34 141.
Namà Milgaudþiø k., Gaurës
sen. (28 arø sodybinis sklypas, reikalingas remontas,
apdraustas, 16 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 630 44 832.
Namà SKUBIAI! Geroje,
graþioje, ramioje vietoje, miesto centre. NEBRANGIAI!
Tauragë, tel. 8 673 54 501.
Namà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 643 47 020.
Namà Maþonø k., Bijûnø g.
(196 kv. m, I a., mûrinis, 63
000 Eur. Garaþas skirtas 2
aut.). Tauragë, tel. +370 650
40 459.
Namà Þygaièiuose (2-jø
aukðtø, mûrinis, ant upelio
kranto, reikalingas remontas).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (130
kv. m, I a., mûrinis, 52 500
Eur. Visos miesto komunikacijos. Uþdara tyli gatvë. Stiklo
paketo langai. Ðarvo durys).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8
689 65 756.
Namà Islandijos g. 6B (I a.,
mûrinis, plastikiniai langai, su
mansarda, 105 kv. m naudingo
ploto, jaukus). Tauragë, tel.: 8
616 27 971, 8 603 82 879.
Namo dalá (62 kv. m, medinis,
35 000 Eur, 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.
Pigiai pusæ mûrinio namo
iðsimokëtinai (2 garaþai,
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8
681 52 821.
Pusæ namo Skaudvilëje (medinis, 3 kambariai ir virtuve,
plastikiniai langai, rûsys, 2
ûkiniai, yra þemës, miestelio
centre, kaina sutartinë). Tel.
370 616 44 978.
Skaudvilëj 2 k. butà su daliniais patogumais, antrame
medinio namo aukðte. Tel. 8
650 66 860.

Skubiai sodà Joniðkëje
„Puðyno“ bendrijoje (12,5
arø þemës, laikinas namelis,
2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ medþiai, trifazis elektros
skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta).
Tauragë, tel.: 8 647 04 724, 8
446 70 224.
Sodà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 28 000
Eur). Didelis sodas, plaèiau
tinklapiuose: skelbiu.lt, plius.
lt. Tauragë, tel. 864447450.
Sodà Bernotiðkëje,
„Atþalyne“ (6,04 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 639 88 776.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58
aro, nebaigtas medinis namelis, 3 000 Eur). Tel. 8 615
41 223.
Sodà Joniðkëje (14 000 Eur,
geras ûkinis pastatas, buvo
auginami gyvuliai, ðalia yra
garaþas, yra ðiltnamis, yra
ðulinys, po visu namu yra
rûsys). Tauragë, tel. 8 639
75 352.
Sodà Joniðkëje „Dobilo“ bendrijoje (labai gera vieta, elektra, ðalia prûdas). 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 Tauragëje (5 500 Eur,
Joniðkës soduose, 6 a, medinis namelis, elektra, lauko
WC, vaismedþiai, prûdelis,
ðiltnamis, geodeziniai matavimai). Tauragë, tel. 8 608
65 868.
Sodybà vienkiemyje (10 ha, ið
jø 5 ha malkinio miðko, prie
Adakavo, 23 000 Eur). Tel.
370 615 74 394.
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 Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
Sodybà prie Jûros, netoli
miesto. 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 Bernotiðkës soduose (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 2 000 Eur, 10 arø,
sklypas ribojasi su miðku).
Tauragë, tel. 8 681 76 541.
Þemës sklypà 3 km nuo
Tauragës (1,81 ha, buvusi
sodyba, elektra, 18 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 633 58 769.
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 sklypà (prie kelio).
Tauragë, tel. 8 652 88 555.

Þemës sklypà Dauglaukio
- Pajûrio k. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
9500.00 Eur). 0,64 ha þemës
sklypas patogioje vietoje,
ties sankryþa Dauglaukio k. Pajûrio k. Tauragë, tel. +370
614 34 141.
Þemës sklypà Jurbarko
r., Þindaièiø k., kadastro
Nr.945/0008:114, 30 ha.
Tauragë, tel. 8 685 42 809.
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 P.Ðemetos g. 38
(10,35 arai, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà Puþiðkës k. 13
km nuo Tauragës (20 arø,
namo statybai, yra mediniai tvartas, darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas
privaþiavimas, miðkas, 10 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 687
46 802.
Þemës sklypà Skaudvilëje
Sodø g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500 EUR). Tauragës
r., tel. 8 654 32 759.
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 Þaliojoje g.
33 (gyvenamosios paskirties
(20 a, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 631 34 113.
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.
Nebrangiai pirkèiau 1,5-2
kambariø butà su patogumais
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8
618 89 022.
Perku 3-4 kambariø butà,
siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 690 60 869.
Pirkèiau 3-4 kambariø butà,
domina ávairûs variantai.
Tauragë, tel. 8 624 12 133.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà J.
Tumo-Vaiþganto g. 124 (III
a., su balkonu). Tauragë, tel.
8 656 24 049.
+Iðnuomoja 2 k. butà
Tauragës Dvare (I a., be baldø,
vietinis ðildymas). Tauragë,
tel. 8 685 04 380.
+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.
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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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Juodgalviø veislës avinà su
kilmës dokumentais, taip pat
juodgalves avis. Tauragë, tel.
+370 656 34 295.
Karves (2 vnt., vieno verðio,
ðvieþiapienës), sukergtas
telyèias ir koli veislës ðuniukus.
Tauragë, tel. 8 600 96 648.
Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus. Atveþame.
Tel. 8 674 24 111.

Sekcijà (5 daliø, 120 Eur),
kuðetæ (pasididina á dvigulæ,
su patalynës dëþe, 55 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 30 787.

Benzininá pjûklà ,,Meec”,
690 Eur. Jurbarkas, tel. 8 618
68 394.

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.

Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynes,
ðuns bûdas, tvoros, galima
pristatyti visoje Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 636 61 719.
Didájá dujø balionà
(uþpildytas, 30 Eur). Tauragë,
tel. 8 678 86 262.
El. pjûklà 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, duruliuminio korpuso).
Jurbarkas, tel. 8 681 94 947.

p a r d u o d a
Skalbimo
maðinà
„Electrolux“. Jurbarkas, tel.
8 646 38 294.

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

+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.

p a r d u o d a
Dviratukai (12 coliø ratukai.
Yra papildomi ratukai. Pirkti
nauji), „Fisher price“. Ðilalë,
tel. 8 614 95 099.
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.

+Iðnuomoja pigiai, skubiai
nuosavo namo 2 a. (1 kambarys, virtuvë, miesto vanduo,
su baldais, yra sandëliukas,
prieðkambaris). Tauragë, tel.
8 630 10 670.
+Iðnuomojamos patalpos
Baþnyèiø g. 20 (II a., 2 atskiros patalpos 19 ir 49 kv. m).
Galima nuomotis atskirai.
Tauragë, tel. 8 698 29 460.

Jaunuoliø/vaikø kambario
baldø komplektà (geltona/
þalia spalva. Sudaro stalas,
spinta, lentynos, dvi lovos.
Galime atskirai parduoti).
Jurbarkas, tel. 8 614 38 507.
Lovà (medinë, dvigulë, naudota, be èiuþinio, rankø darbo, nebrangiai, 1,6 m x2 m).
Jurbarkas, tel.: 8 623 07 190,
8 447 55 680.
Minkðtàjá
kampà
(iðtraukiamas), sofà-lovà,
tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà,
stalà, këdes, spinteles voniai.
Tel. 8 627 89 361.
Minkðtàjà dalá (3x2x1, yra
2 miegamos 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.
Originalias sûpuokles keturiems su stogu, staliuku ir
dviem suoliukais. Ovalo formos stalus ir suolus terasai,
sodui ir pan. (àþuolas, uosis,
puðis, kalvystë, galiu atsiøsti
foto). Tel. 8 624 61 478.

p a r d u o d a
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus, skaldytas
malkas, granules. Atveþa.
Tel. 8 686 09 222.

Parduodama labai geros
bûklës spinta-sekcija uþ 150
eurø, galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 682 18 834.
Raðomàjá stalà (naudotas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8
650 69 055.

Karvæ (4 verðiø). Tauragë, tel.
8 685 40 082.
Karvæ (paklusni, skubiai, pienas riebus, geras, skanus).
Jurbarko r., tel. 8 618 89 748.
Kaukazo aviganius. Motina su
kilmës dokumentais, 100 Eur.
Ðilalë, tel. 8 449 59 047.
Keturiø verðiø melþiamà karvæ. Tauragës r., tel. 370 674
01 521.

Kiaules (pjovimui). Tauragë,
tel. 8 651 98 683.
Kiaulæ (mësinë), karvæ su
verðeliu (1 000 Eur). Jurbarko
raj., tel. 8 690 96 634.
Kiaulæ (mësinë). Tauragës r.,
tel. 8 652 83 445.
Mësinæ karvæ su verðiu,
pirmaverðë. Tauragë, tel. 8
656 36 055.
Oþkà (1 metø). Tauragë, tel. 8
670 58 363.
3 karves, 550 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 614 91 375.

p a r d u o d a

Parduodu ërienà ir avienà,
arba gyvas avis veisimui ar
skerdimui. Skerdþiama skerdykloje pagal uþsakymà.
Jurbarkas, tel. 8 650 12 077.
Parduodu sëklinius þieminius
kvieèius Skagen C3, gerai
þiemojantys. Tauragë, tel. 8
650 72 617.

Dvigulæ lovà (160 x 200, geros bûklës, maþai naudota).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
Ávairius naudotus baldus, pigiai. Tauragë, tel. 8 618 37 919.

Karvæ (3 verðiø, galima rinktis
ið 3 karviø). Tauragës r., tel.: 8
685 60 235, 8 446 69 440.

Kiaulæ (motininë, parðinga,
ves 2015 09 12 -13 dienomis,
bus ðeðtais parðeliais). Tel. 8
609 88 491.

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

Karvæ (3 verðeliø, sukergta),
verðiukà (4 mën.). Tel. 8 698
74 572.

+Naujo derliaus grûdus
(kvieèius, kvietrugius, aviþas).
Galiu atveþti. Tauragë, tel. 8
650 29 050.
0þkà su dviem oþkytëm 6
mën. Tel. 8 609 88 491.
1,5 m. telyèià (labai jauki,
graþi). Jurbarkas, tel. 8 699
61 977.
2-iejø verðiø karvæ. Jurbarkas,
tel. 8 618 74 354.
Avinà (vokieèiø merinosø
veislës, 1,5 m.) ir avá (romanovo-merinosø miðrûnæ, 2
m.). Tauragë, tel. 8 615 35
589.
Aviþas, 70 eur/t. Tel. 8 618
82 492.
Dvi oþkytes, 20 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 650 20 875.
Gerà Holðteinø veislës
telyèià. Verðiuosis 2015 m.
spalio 14 d. Tauragë, tel. 8
676 38 781.
Gëlæ alijoðiø (didelis, storos,
sultingos ðakos). Klaipëda,
tel. 8 683 59 247.

Parduodu verðingà telyèià,
pieninës veislës, verðiuosis
rugsëjo viduryje. Ðilalë, tel. 8
615 98 714.
Parðelius. Tauragë, Jurbarkas,
tel. 8 616 93 285.
Paðarinius kvieèius, 130 Eur.
Tauragë, tel. 8 685 66 531.
Pirmaverðæ karvæ, pieno duoda 23 l, 800 Eur. Jurbarkas, tel.
8 651 33 567.
Telyèià (pieninë, atsives spalio mën., 600 eurø) ir metø
telyèaitæ, 400 eurø. Tel. 8 658
76 477.
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.
Vokieèiø aviganiø veislës kalytes (7 savaièiø). Jurbarkas, tel.
8 619 53 725.
Þieminius èesnakus, 3 Eur.
Ðiauliai, tel. 8 600 31 714.

Armonikà TULA (gera
bûklë). Jurbarkas, tel. 8 676
63 601.
Dëvëti rûbai ið Olandijos urmu
(be tarpininkø). Tauragë, tel. 8
658 99 732.
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.
Keltuvà ligoniui iðkelti ið lovos.
Tauragë, tel. 8 670 28 404.
Naujas sportinis kostiumas
PUMA. Juodas, dydis XXL.
Daugiau info internete, 60
Eur. Tauragë, tel. 8 686 45 758.
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.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 96 952.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir
naujà prietaisà pelëms, tarakonams naikinti, prietaisà
kurmiams naikinti. Tel. 8 670
99 923.
Vokiðkà senovinæ karietà (1825
m., 6 sëdimos vietos, labai gera
bûklë, tinka vestuvëms veþti,
kaina sutartinë). Ðakiai, tel. 8
685 44 504.

p e r k a
Metalinæ cisternà nuo 2 iki 10
kub. m. Tel. 8 685 13 768.

p a r d u o d a
NAUJOS IR NAUDOTOS,
VIDAUS IR LAUKO
DURYS. PAKELIAMI
GARAÞO VARTAI.
PARDUODU MUZIKOS
INSTRUMENTUS
- AKORDEONAI,
ARMONIKOS, BÛGNAI,
PIANINAI. KLAIPËDA,
TEL. 8 603 10 867.

Betoninius blokelius tvorai
(akmens imitacija, vnt. - 2
Eur). Tel. 8 617 49 793.
Dekoro tinkà „Reibeputz 3,0
Silicon DUFA“, lietutis. Pilka
su melsvu atspalviu. 275 kg/11
kibirø, 25 Eur. Tauragë, tel. 8
620 65 131.
Dvigubo pjovimo medienà.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Eglës ràstus, 73 eurø/m3. Tel.
370 620 98 298.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas, dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW
elektros stotá. Tauragë, tel. 8
685 69 805.
Langà (PVC, laiptinës, naudotas, nevarstomas, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 617 66 947.
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 katila
„Viadrus“, trifazá el. pjûklà
malkoms, 2 kv. m àþuoliniø
parketlenèiø, senovini
ðviestuvà. Tel. 370 698 24 309.
Nauji aliumininiai radiatoriai,
4 vnt., lenkø gamybos, 10
sekcijø, vienas apðildo 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.
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.

Dvi geras, melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.
Parduodu dëvëtus drabuþius
maiðais (megztiniai, striukës,
kelnës, ir t.t., 100 kg – 25 eurø,
atveþame). Jurbarkas, tel. 8
656 38 610.
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. Dovanojami tik atsakingiems ir rûpestingiems
ðeimininkams. Jurbarkas, tel.
8 670 30 114.

Grûdus (miðinys). Tel. 8 609
78 791.
Grûdus pigiai (mieþiai ir
kvieèiai). Jurbarkas, tel. 8
681 19 146.
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p a r d u o d a
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos
parinkimo savybëmis, tinka
aikðteliø, fasadø, patalpas, kur
daug tranzito, garaþø daþymui,
baltos sp. 40 kg-100 Eur, 25 kg
-63 Eur). Tauragë, tel. 8 673
02 428.

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.
Storasiená vamzdá (6,1 ir 5,6
m ilgio, vidaus skersmuo
146 mm, iðorës 160 mm).
Tauragë, tel. 8 677 94 430.
Ðulinio ir kanalizacijos
þiedus. Galiu pristatyti. Tel.
8 639 07 345.
U formos „ðvelerius“, 5,5 m
ilgio 10 cm ploèio, 30 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 672 26 602.
Uosines 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.
Vagonas statybai (6x2,5 m,
aukðtis 2,5 m). Tauragë, tel.
8 650 75 484.
Vamzdþius (6 vnt., po 8 m, 22
mm diametro, storasieniai,
pigia kaina). Tauragë, tel. 8
446 56 172.
Vonias (nenaudotos, pusë
kainos), rufliuotà, gëlëtà
stiklà, stiklà (1,30 x 0,50 m),
veidrodinius stiklus (1,30 x
0,40 m), parketà (ðviesus, 16
mm storio, 5 cm ploèio), grindjuostes (uosiniai, masyvûs),
orkaitæ á krosná (ketaus).
Tauragë, tel. 8 446 56 172.
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VW PASSAT (1991 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, raudona, 4/5, 207000
km, TA iki 2015-08, draudimas, 320.00 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 600 63 322.

p e r k a
Naudotà ðiferá. Tauragë, tel. 8
633 79 134.
Statybines atliekas. Tel. 8 646
44 279.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 AVANT (1989 m.,
2 l dyz., lieti ratlankiai, bako
talpa 125 l, klimato kontrolë,
ðildomos sëdynës, el. langai,
draudimas, TA, CD grotuvas,
375 Eur). Tel. 8 615 89 408.
AUDI 80 (1988-09 m., 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 80 B4 (1992 m., sedanas, benzinas, dujos, TA iki
2017 m.). Tel. 8 614 02 245.
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l,
dyzelinas, 110 kW, TA, 1 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 643 47
765, 8 634 29 035.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN XSARA (1997
m., 1800 cm3, benzinas, 81
kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, juoda, 4/5, TA iki
2016-10, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 93 191.
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MAZDA
CHRYSLER
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.

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
FORD MONDEO (1996
m., 1800 cm3, dyzelinas, 65
kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, raudona, 4/5, TA
iki 2016-07). Jurbarkas, tel. 8
620 98 177.

LADA
p a r d u o d a
LADA NIVA (1999 m., þalios
spl., vaþiuojantis, be TA, 1
000 Eur, kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 679 53 223.

p a r d u o d a
MAZDA 626 (2 l, benzinas,
1996 m., mechaninë pav. dëþë,
raudona spl., TA iki 2017-03
m., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 56 373.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1991
m., dyzelinas, mechaninë pavarø dëþë, vyðninë, 4/5, TA iki
2016-02, 350 Eur). Tauragë,
tel. 8 630 34 699.
NISSAN PRIMERA (1997
m., 2000 cm3, benzinas, dujos,
85 kW, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, oranþinë, 4/5,
280000 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 (1998 m.,
baltos spl., 1,7 l dyz., vokiðkas
variklis, universalusi) arba
dalimis. Jurbarkas, tel. 8 679
53 223.
OPEL ASTRA (universalus,
2003 m., 2 l dyz., 74 kW,
sidabrinë spl., geros bûklës,
ið Vokietijos, 1 750 Eur). Tel.
8 690 51 570.

RENAULT
p a r d u o d a
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, 230000
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, 4/5, 85000
km, TA iki 2016-10, 1 000
Eur, tvarkingas, priþiûrëtas.
Sutvarkyta vaþiuoklë).
Tauragë, tel. 8 655 36 244.
R E N A U LT M E G A N E
SCENIC (1999 m., 1,9 l dyz.,
72 kW, TA, draudimas, kablys, vienatûris, þalia spl.,
kaina sutartinë). Tel. 8 650
34 670.

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

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW COLT 3 (1994 m., 1,9 l
dyz., 47 kW, 3 durø, mëlynos
spl., TA iki 2016-01 m., 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 (1990 m., 1,9
l dyz., 50 kW, universalus,
baltos spl., liukas, kablys,
nebrangiai). Tel. 8 650 34 670.

VW PASSAT (1991 m., benzinas, dujos). Tauragë, tel. 8
682 24 545.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l,
benzinas, mëlynos sp. geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652
44 226.
VW PASSAT (1993-08 m.,
universalus, juodos sp., 1,9 l,
dyzelis, 55 kW, TA iki 201508 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 (1994 m., sedanas, 1,9 l, TD, lieti ratlankiai,
TA, 700 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 638 30 407.
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 (1998 m., 81
kW, juodos sp., karavanas,
TA, 1 500 Eur). Tauragë, tel.
8 618 45 122.
VW PASSAT (1998 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, mëlyna,
4/5, TA iki 2017-08, Lietuvoje
neeksploatuotas, 1 750 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 85 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, pilka, 4/5,
TA iki 2016-12, 1 600 Eur, nauja sankaba, diskai). Jurbarkas,
tel. 8 655 09 995.
VW PASSAT B5+ universal
(2002 m., 1,9, TDI, 96 kW TA
iki 2017.03, tvarkingas, 2100
eurø). Tel. 8 652 19 610.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekaba, pasibaigusi TA, gera bûklë,
200 eurø. Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.
Lengvojo automobilio priekabà (savos g-bos).
Tauragë, tel. 8 657 84 900.
Priekabà-namelá
„Karavanèik“, motociklà
(kelioninis, 125 kub. cm).
Jurbarkas, tel. 8 699 26 627.

p e r k a
Perkame geriausiomis kainomis automobilius, nesvarbi
būklė, pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus vietoje.
Tel. 8 638 44 945.
+ 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.
Automobiliø supirkimas
aukðèiausia kaina. Bûklë
nesvarbi, dirbame kasdien.
Tel. 8 644 43 948.

p a r d u o d a
BMW TDS variklá ir këbulà
dalimis. Tauragë, tel. 8 600
15 381.
GAZ-53 priekiná tiltà su
ratais. Tauragë, tel. 8 686
90 239.
Keltuvà maðinø remontui
(300 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 80 092.
Lietus ratlankius su padangomis (R16, 5 skyliø, tinka
AUDI, VW). Tel. 8 640 28
409.
MITSUBISHI SPACE
WAGON dalimis (dyz. ,1997
m.). Tel. 8 614 39 660.
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). Tel. 8
690 51 570.
Padangà (traktoriaus T-25,
galinë su ratlankiu, 9,5x32,
140 Eur). Tel. 8 640 28 409.
R E N A U LT E S P A C E
sëdynes. Tauragë, tel.: 8 643
47 765, 8 634 29 035.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Reikalingi automechanikai darbui Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel.: 8 682 10
021, 8 612 67 824.
Reikalingi darbininkai ûkyje.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.
Motorolerá SUZUKI
KATANA (2000 m., 49 kub.
cm). Tauragë, tel. 8 683 50
300.

Purkðtuvà OP-2000, vokiðka
áranga, plotis 20 m, prie frontalinio krautuvo 1,5 m ðakes.
Tel. 8 656 21 524.

p a r d u o d a

Savivartæ puspriekabæ prie
T-25, 750 eurø, T-16, 1 600
eurø, MTZ-80, 2 400 eurø,
darþinius ratus 9,5-42, talpyklà
RZ 1,8. Tel. 8 652 96 090.

AKERMAN 2002 m.
priekabà/platformà ir dalis. Dvi aðis (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.

Ðieno-ðiaudø presà CLASS.
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
Traktoriø T-25 A (1992 m.,
TA, iðdirbta 1300 motoval., 3
600 Eur, galima pirkti su inventoriumi). Tel. 8 638 02 630.
Valyti grûdai, mieþiai,
kvieèiai. Tauragë, tel. 8 614
54 006.

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

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.
Kratytuvà (6 t). Jurbarkas, tel.
8 615 36 134.
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.
Mëðlo kratytuvà (4 tonø,
vienos aðies). Tauragë, tel. 8
670 28 404.
Naudotà þemës ûkio technikà
ið Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga. Jurbarko r., tel. 8 601
60 880.

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.

+Reikalingas brigadininkasvadybininkas darbui miðke.
Tauragë, tel. 8 685 26 173.
+Reikalingas vairuotojasekspeditorius veþti maisto
prekes, turintis C kategorijos vairuotojo paþymëjimà.
Tauragë, tel. 8 682 64 252.
Ámonë ieðko ðlapio fasado
specialistø. Darbas Jurbarke,
renovuojami daugiabuèiai,
pastovus 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.

Naujà melþimo aparatà su bakeliu ir generatoriumi (benzinas, elektra, DeLaval firmos,
1040 Eur). Tauragë, tel. 8 636
14 305.

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas Europoje.
Kreiptis UAB „ZTS“,
Pramonës 1A, Jurbarkas, tel.:
8 698 01 725, 8 447 51 882.

Parduodama tvarkinga, veikianti ðienapjovë
FORTSCHRITT E-302. Visa
informacija telefonu, 4 500
Eur. Jurbarkas, tel. 8 685 26
842.

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

Lenkiðkà bulviø kasamàjà,
550 Eur. Tauragë, tel. 8 601
23 600.

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

Siûlomas darbas su
automobilveþiu marðrutu LTEU-LT. Geras laiku mokamas
atlyginimas, socialinës garantijos. Be patirties apmokome.
Tauragë, tel. 8 656 65 014.
Reikalingas darbuotojas
dirbti ûkyje prie gyvuliø.
Apgyvendiname, mokamas
atlygis, galima su visa ðeima.
Tauragë, tel. 8 652 53 582.

41 m. vyras atlieka ávairius
vidaus apdailos darbus.
Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.
Biriø kroviniø perveþimas
iki 18 tonø. Jurbarkas, tel. 8
623 59 814.
Galiu priþiûrëti sodybà.
Atlyginimas sutartinis. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 615
92 727.

+Grindø betovanimas
vokiðka áranga, paruoðimas
betonavimui. Tauragë, tel. 8
604 47 858.

Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.

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

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

+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna
medienà. Tauragë, tel. 8 650
10 466.

Vyras ieðko darbo, daþo,
glaisto, tapetuoja, deda laminuotas grindis, atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8
689 25 070.

+Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus.
Tauragë, tel. 8 673 03 261.

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.
Vyras, ieðkantis darbo. Siûlyti
ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 644 11 997.
44 m. vyras ieðko darbo
Tauragëje, turiu B,C kat. paþ.
ir traktorininko paþ. Galiu
dirbti pagalbiniu darbininku
ámonëje. Tauragë, tel. 8 677
29 567.
Kokybiðkai klojame trinkeles. Darbo patirtis 10 m.
Dirba ne tik Lietuvoje, bet
ir uþsienyje. Tauragë, tel. 8
641 19 189.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel.
8 654 45 100.
Vyras, turintis BC 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.

+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
meþdiagomis. Dirbame ir
kitose rajonuose. Tauragë,
tel. 8 630 35 575.
Miðkotvarkos projektai.
*Birþiø rëþimas *Kirstinø
medþiø þymëjimas. *Ribiniø
linijø þymëjimas. *Þalos padarytos miðkui vertinimas.
*Miðko kirtimø prieþiûra.
*Miðko sandëlis, 25 Eur.
Tauragë, tel. 8 699 19 157.
Mûriju ið akmenø (namai,
tvoros, þidiniai). Galiu dirbti
su savo medþiagomis. Tel. 8
678 89 653.
Prijungiame vandentieká,
kanalizacijà ir dujas nuo
namo iki pagrindinës trasos.
Þemiausiomis kainomis!
Jurbarkas, tel. 8 644 47 491.
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 4.
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Artėja dideli
pokyčiai. Savaitės pradžia - pats
laikas tiksliai
bent jau pačiam sau įvardinti savo norus ir įvertinti
galimybes. Jei savaitės vidury imsitės rimtų darbų,
pasistenkite susirasti bendraminčių ar padėjėjų - vienam nesiseks. Kita vertus,
neskubinkite įvykių - labai
galimas dalykas, kad laikas
jiems dar neatėjo. Savaitgalį
nežadėkite to, dėl ko nesate
visiškai tikras.
Panašu, kad
turite reikalų su
jėgomis, kurių
iki galo nesuprantate. Galite nukentėti
tiek likdamas nuošaly, tiek
veldamasis į patį įvykių
sūkurį. Pirmosiomis savaitės
dienomis ieškokite optimalaus sprendimo. Antroje
savaitės pusėje rizikuojate

reikės tik šiek tiek pastangų
ir sėkmės. Turėtų gerai sektis remonto ir statybos darbai. Antroje savaitės pusėje
vieną dieną būtinai skirkite
generalinei namų ruošai.
Neužsisklęskite savyje visą šią savaitę patartina
skirti pakankamai dėmesio
kiekvienam jo siekiančiam.

tę turėsite gyventi čia ir dabar. Kelkite sau konkrečius
ir greitai įgyvendinamus
uždavinius. Nieko neatidėkite rytojui - kas rytą pradėta, vakare turi būti baigta.
Neturite jokių priežasčių
būti nepatenkintas savimi.
Savaitgalį pasistenkite užsiimti tik malonia sau veikla.

Šią savaitę jūsų
trūkumai - jūsų
privalumų tęsinys. Būkite ypač
atsargus imdamasis naujų
projektų. Galutinis rezultatas gali neturėti nieko bendra su pradiniu sumanymu.
Savaitei įpusėjus šis efektas
turėtų silpnėti. Kita vertus,
budrumo nepraraskite - kai
kas taikosi pakišti jums koją
tiesiog šiaip sau, vien dėl
malonumo pakenkti.

Pirmomis savaitės dienomis
daugiau dėmesio skirkite
smulkmenoms. Didelius
darbus, jei tik jie gali palaukti, verčiau atidėkite.
Tai nereiškia, kad sėkmė jus
paliko, tiesiog venkite statyti ant kortos iš tiesų jums
svarbius dalykus. Būsite
labiau linkęs pramogauti
nei rimtai dirbti - ir kaip tik
taip šią savaitę turėtumėte
gyventi.

Netikėta kelionė ar išvyka
turėtų būti maloni ir naudinga.
Turėsite progą pažvelgti
iš šalies ir į save, ir į kitus. Namuose norėsis būti
kuo trumpiau, ir nėra jokių
priežasčių elgtis priešingai.
Šauliai klajokliai šią savaitę
jausis puikiai.

Net pati keisčiausia idėja šią
savaitę nesunkiai
gali virsti kūnu -

Ilgalaikiai planai ir rožinės
svajonės gali palaukti - šią savai-

ateinanèiai savaitei (09-07 – 09-13)

likti nesuprastas artimiausių
draugų. Pasistenkite, kad
jums svarbiems žmonėms
jūsų poelgiai nebūtų netikėti.
Nors ir dedatės
esąs nepavargstantis ir neįveikiamas, jau savaitės
pradžioje jums gali žūtbūt
prireikti bent trumpo atokvėpio ar nedidelės pagalbos.
Nekelkite sau pernelyg didelių reikalavimų. Jei dirbate
svarbų darbą, antroje savaitės
pusėje skrupulingai laikykitės
saugumo reikalavimų ar kaip
kitaip apsidrauskite nuo galimų nemalonumų - technikos
gedimų ir pan.
Nemenkų papildomų pastangų
gali pareikalauti
vien siekis, kad ši
savaitė nebūtų prastesnė už
praėjusią. Bent iki trečiadienio stenkitės tramdyti savo

įgimtą egoizmą. Nelaukite,
kol jus galutinai prirems prie
sienos - sąjungininkų ir bendraminčių ieškokite iš anksto.
Neatsisakykite savaitgalio
vakarėlio - nauja pažintis
turėtų būti ir maloni, ir
naudinga.

Išskleidęs visas bures, jūsų
laivas skrieja tiesiai į numatytą
uostą, bet tikslus atvykimo
laikas vis dar nežinomas.
Aišku viena: bus šventė,
daug draugų ir linksmy-
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bių... Įveikėte ilgą ir sunkų
kelią, tapote vyresnis ir
išmintingesnis.
Esate kupinas
jėgų bei energijos, tad nešvaistykite jos
smulkmenoms. Atėjo laikas
darbams, kurių seniai troškote, bet vis nedrįsote imtis.
Neatviraukite - konkurentai
gali pasinaudoti konfidencialia informacija. Veiklos
įkarštyje padarytų klaidų
neafišuokite - taisykite jas
tyliai ir vienas pats.
Savo problemas šią savaitę spręsite itin
lengvai. Daugiau
rūpesčių galite turėti dėl
svetimų bėdų. Į kai kuriuos
reikalus gal būtų geriau
apskritai nesivelti, bet atsisakyti bus nelengva. Antroje savaitės pusėje pasistenkite palepinti save kokiu
maloniu dalyku, kuriam jau
senokai vis nerandate laiko.

JUOKAI

34. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Tarifikacija. Vis. Gabalis. Tu. Aidėti. Kibina. Psalmės. Kepina. Ntakus. Luna.
Pradas. Mus. Basa. Pikta. tapo. Strapalioti. Rl. Pas. Ravi. Aspektai. Soliteris. Ekretu. Danaja.
Aorta. Ak. Vaisiai. Skaistus.
Horizontaliai: Takelažas. Abipus. Soda. Rabinas. Lai. Gilina. Trins. Fina. Ratai. Misa. Paveja.
Pipirai. Atperka. Ocus. Atlasas. Andais. OK. Jalta. Opera. Kaimas. Tekti. Dėk. Tikras. Vėsuma.
Te. It. Supratau. Ėsis. Soliuks.
Pažymėtuose langeliuose: Pagiriai.
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.

45. 50 m. paprastas,
kultûringas vyras ieðko gyvenimo draugës. Gyvenu
nuosavame name, vairuoju
automobilá. Pageidautina
iki 45 m. Ðilalës r.

Į draudimo kompaniją ateina
senelis.
- Aš noriu gyvybę apsidrausti.
- Hm... o kiek Jums metų?
- Man 75.
- Atsiprašau, tačiau mūsų agentūroje tokio amžiaus žmonių nedraudžia.
- Kaip tai nedraudžia? Mano tėvas
prieš savaitę pas Jus apsidraudė!
- Klausykite, tai neįmanoma, pas
mus yra taisyklės!
- Aš Jums įrodysiu.
- Kiek metu Jūsų tėvui?
- 97 metai. O Jus pažiūrėkite savo
duomenų bazėje. Pamatysite, kad
toks buvo apdraustas.
Agentas žiūri, o gi iš tiesų buvo
toks įvykis.
- Nieko aš neprisimenu. Tikriausiai mano kolega draudė. Gerai,
ateikite kitą savaitę, aš jau būsiu
paruošęs dokumentus.
- Kitą savaitę aš negaliu. Išvažiuoju į senelio vestuves.
- Senelio? Kiek jam metų?
- Jam 117.
- Atleiskite, tačiau kodėl jis veda
tada, kai jam šitiek metų?
- O ar Jūs žinote ką tai reiškia
tokių metų dar su tėvais gyventi?
*****
Draudiminis įvykis:
Moteris, kuri ką tik pateko į automobilio katastrofą, atėjo pas savo
draudimo agentą:
- Man būtina gauti draudimo
išmoką už įvykį.
- Papasakokite, kaip viskas nutiko.
- Važiavau gatve ir netyčia atsidūriau ant šaligatvio, įvažiavau į

parduotuvę. Vėliau iš jos išvažiavau. Užkabinau neatidų pėstyjį,
galiausiai atsitrenkiau į sunkvežimį
ir nuo to momento nebevaldžiau
mašinos.
*****
Prietaras.
Jeigu važiuodami automobiliu
staiga pajutote stiprų trinktelėjimą, sustokite, išlipę apžiūrėkite
bamperius:
Jeigu sulamdytas priekinis - pinigus prarasite, jei galinis - jų gausite.
*****
- Mama, ar aš galiu eiti paplaukioti?
- Tikrai ne, brangioji, čia per gilu.
- Bet tėvelis juk maudosi...
- Taip, brangioji, bet jis apdraustas.
*****
- Ar žinote ką bendro turi moteris
ir draudikas?
- Jie abu yra brangūs, sudėtinga
juos suprasti, ir viskas, ką gauni,
neturi jokios garantijos.
*****
Laidotuvėse kunigas sako kalbą,
visaip giria velionę, pasakoja, kokia
ta buvo gera, rūpestinga, kaip mylėjo vyrą ir vaikus...
Staiga našlys sušunka:
- Palaukit, palaukit, mes čia gal ne
tą laidojam?!!!
*****
Žmona vyrui kalba:
- Mes juk niekur kartu nevaikštome...
- Gerai, rytoj, kai nešiu šiukšles,
galėsi eiti kartu!
*****

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
RUGSĖJO 4 D. 13 VAL. Konferencija „Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis ir jo Epocha“
Plungės miesto viešojoje bibliotekoje.
RUGSĖJO 5 D. 10 VAL. KETURI RATAI. Renginys, skirtas etnografinių metų paminėjimui Plungės
kultūros centre.
RUGSĖJO 5 D. 14 VAL. 10-asis TARPTAUTINIS
MYKOLO OGINSKIO FASTIVALIS. Parodos
„Kalendoriai - bėgančio laiko liudytojai“ atidarymas
Mykolo Oginskio rūmuose.
RUGSĖJO 5 D. 17 VAL. 10-asis TARPTAUTINIS MYKOLO OGINSKIO FASTIVALIS. Kauno
miesto simfoninio orkestro koncertas Mykolo
Oginskio rūmuose.
RUGSĖJO 6 D. 10 VAL. 10-asis TARPTAUTINIS MYKOLO OGINSKIO FASTIVALIS. Žirgų
konkūro varžybos tarptautinei Mykolo Oginskio
festivalio taurei laimėti Mykolo Oginskio dvaro
žirgyno stadione.
RUGSĖJO 9 D. 16 VAL. Pirmosios ir vienintelės
Žemaitijoje žemaičių kalbos skaitinių knygelės
vaikams „Cirulielis“ pristatymas Plungės miesto
viešojoje bibliotekoje.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 4 D. 16 VAL. GUBERNIJOS RAJONO ŠVENTĖ „IR AŠ ČIA GYVENU“ Šiaulių
aklųjų ir silpnaregių skyriuje.
RUGSĖJO 6 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
VAKARONĖ. GROJA „DAINAI“.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI RUGSĖJO 14 D. Respublikinio tapybos
plenero KRETINGOS PALETĖ-2015 dalyvių
tapybos darbų paroda Parodų salėje Kretingos
kultūros centre.
IKI RUGSĖJO 30 D. Dailininko, pedagogo, foto-

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius
tel. 8 682 15 222, Ūkininko ūkis traktorininkas tel. 8 650
72 400, UAB „Tilta“ statybininkas apdailininkas tel. 8 677
75 849, UAB „Ateities projektas“ plataus profilio statybininkas tel. 8 699 58 840, UAB „Costum“ statybininkai
mokyklos renovavimui tel. 8 698 10 662, UAB „Jurbarko
karjerai“ elektromonteris tel. 8 620 80 083, UAB „LT
forma“ verslo paslaugų vadybininkas tel. 8 625 15 555,
UAB „Jurbarko laikas“ korespondentas-vadybininkas tel.
8 447 72 323, UAB „Sanmonta“ santechnikas tel. 8 698
23 728, Ūkininkas Mantas Bauža derliaus nuėmėjas tel.
8 679 95 784, UAB „Jurmelsta“ ekskavatorininkas tel. 8
447 70 080, UAB „Tavilda“ automobilių mechanikas tel.
8 656 20 293, UAB „Jofos konstrukcijos“ tiltinio krano
mašinistas, suvirintojas tel.: 8 699 57 396, 8 685 24 835,
UAB „KLI LT“ elektroninių ryšių montuotojas, technikas,
pagalbinis darbininkas tel.8 652 33 778, UAB „Bacas“
padavėjas barmenas tel. 8 650 12 992, UAB „Giedveta“
pardavėjas tel. 8 647 29 441, UAB „AiGuta“ buhalteris
tel. 8 699 26 007, A. Žilinskio ir ko UAB darbų saugos
specialistas el.p. ligita.m@zilinskis.com, UAB „Vilniaus
kooperacijos prekyba“ pardavėjas–konsultantas tel. 8
699 26 007, UAB „Lukšių pieninė“ aparatininkas pieno
produktų gamybai (pas įmonės administratorių), UAB
„Jurbarko laikas“ administratorius darbo mugė, Tauragės
TDB Jurbarko skyriuje.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Diržė“ traktorininkas tel. 8 686 12
742, UAB „Jozita“ buhalteris, degalinės operatorius, pardavimo vadybininkas tel. 8 610 40 840, 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 6449 41749, 8
620 64 282, UAB „Autoniukas“ reikalingas vairuotojas
ekspeditorius tel. 8 655 97 493, UAB „RBN LT“ automobilių mechanikas tel. 8 626 06 996, UAB „TechAgro“
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 8 642 08 081, A. Jankevičiaus individualiai
įmonei tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas tel. 8 698 44 915, Kaltinėnų parapijos senelių
globos namams socialinio darbuotojo padėjėjas tel. 8
699 34 246, UAB „Eurobiuras“ maketuotojas-dizaineris
tel. 8 449 51 603.
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.

grafo, visuomenės ir kultūros veikėjo Juozo Šakinio
tapybos darbų paroda MANO GIMTAS MIESTAS –
KRETINGA Vitražo salėje Kretingos kultūros centre.
IKI RUGSĖJO 30 D. Dianos ?ukauskaitės siuvinėtų paveikslų paroda „Kryželis prie kryželio“
Vydmantų skyriuje.
RUGSĖJO 4 D. 15 ir 18 VAL. Kino vakarai jaunimui ir vaikams Raguviškių skyriuje.
RUGSĖJO 6 D. 10.30 VAL. Šachmatų maratonas
Kretingos kultūros centre.
RUGSĖJO 6 D. 20 VAL. Šokių vakaras KAM PER
40 Kretingos kultūros centre.
RUGSĖJO 8 D. 18 VAL. Šilinės atlaidai Abakų
Lurdo grotoje.
RUGSĖJO 10 D. 10 VAL. Susirinkimas-seminaras
Kretingos rajono kultūros centro kultūros ir meno
darbuotojams Kretingos kultūros centre.
PALANGOJE
RUGSĖJO 4 D. Palangos Birutės parko rotonda
pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“.
RUGSĖJO 5 D. Palangos Birutės parko rotonda
pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“.
KAUNE
RUGSĖJO 4 D. 16 VAL. Andriaus Valiaus
pirmosios personalinės parodos „Iliuzija tikiu...“
atidarymas A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių
muziejuje, V. Putvinskio g. 64.
RUGSĖJO 5 D. 13 VAL. S. Grabliauskaitės stiklo
parodos „Įšalusios spalvos x Frozen colors“ atidarymas Kauno miesto muziejaus (M. Valančiaus g.
6) Rūsio galerijoje.
RUGSĖJO 6 D. Europos žydų kultūros dienos
renginiai Kaune.
RUGSĖJO 7 D. 18 VAL. kviečiame pašokti! Tradicinių šokių vakaras vyks P. Stulgos lietuvių tautinės
muzikos instrumentų muziejuje (L. Zamenhofo g. 4).
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas, barmenas padavėjas,
virėjas, bulvių rūšiuotojas, elektrikas, elektros įrangos
techninės priežiūros elektrikas, gaminių, pusgaminių ir
medžiagų rūšiuotojas, ričių užmovėjas, transportuotojas,
gamybinių patalpų valytojas, žuvų darinėtojas, mechanikas,
krano operatorius, plataus profilio statybininkas, statybos
projekto vadovas, pagalbinis darbininkas, plastikinių
gaminių apdorotojas, pardavimo vadybininkas, pamainos
viršininkas, pardavėjas, pardavimo vadybininkas, prekių
atsargų krovėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tekstilės pluošto paruošimo mašinų
operatorius, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automobilių mechanikas, baldų apmušėjas, betonuotojas, elektrikas,
formuotojas {maisto pramonė}, frezuotojas, gamybos
inžinierius, greitojo maisto ruošimo darbuotojas, grybų
augintojas, kepėjas, kompiuterio operatorius, medienos
pjaustytojas, medinių gaminių rūšiuotojas, metalo apdirbimo
staklių operatorius, mėsininkas, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
santechnikas, siuvėjas, statybos inžinierius, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, transporto specialistas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: RAIMUNDO PAŽERECKO ĮMONĖ barmenas padavėjas tel. 8 613 76 097, AB Lietuvos paštas
laiškininkas tel.: 8 37 401 344, 8 345 60 060, MB „Greitos
bitės“ sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas tel. 699 89
543, UAB „Naujoji prekyba“ sunkiasvorio sunkvežimio
vairuotojas tel. 8 662 44 940, UAB „Manvesta“ tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 8 682
15 222.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administracijos
sekretorius, administratorius, administratorius {medicina},
akmens apdailininkas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, asmeninis padėjėjas {socialinis darbas}, auditoriaus padėjėjas, auklė, auklėtojas, automatikos įrangos derintojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, betonuotojas, budintysis elektrikas,
buhalteris, cecho meistras, choreografas, dailidė, darbininkas
aukštybininkas, darbininkas griovėjas, darbų saugos inžinierius, darbų vadovas, dažytojas atspalvio suteikėjas, dažytojas
purškėjas {išskyrus statybą}, degalinės operatorius, dezinfekuotojas, dizaineris maketuotojas, dyzelinių variklių inžinierius, drabužių sukirpėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
draudimo bendrovės padalinio vadovas, duomenų įvesties
operatorius, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektrinių komponentų surinkėjas,
elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos inžinerijos
technikas, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius,
elektros įrangos mechanikas, finansų analitikas, gamybos
meistras, geodezininkas, gydytojo odontologo padėjėjas,
grafikos dizaineris, greitojo maisto ruošimo darbuotojas,
indų plovėjas (rankomis), izoliuotojas, įrenginių inžinierius,
juriskonsultas, kartono dirbinių gamintojas, kartono gamybos mašinos operatorius, kasininkas, kepėjas, kiemsargis,
kineziterapeutas, kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus
padėjėjas, klinikos laborantas, komercijos padalinio vadovas, kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, kompiuterių
sistemų administratorius, konditeris, konferencijų ir renginių
organizatorius, konstrukcijų inžinierius, konstruktorius,
kranto darbininkas, krovikas, krovikas rūšiuotojas, kūno
kultūros mokytojas, laiškininkas, laivo elektromechanikas,
laivo kapitonas, laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, laivų
korpusų dažytojas, langų valytojas, lažybų tarpininkas
kasininkas, lietuvių kalbos mokytojas, logistikos specialistas
[vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas,
lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas, manikiūrininkas,
masažuotojas, matininkas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mechanikas, mėsininkas, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo
šlifuotojas, mikroautobuso vairuotojas, mokslo darbuotojas
{apskaita}, mokslo darbuotojas {vadyba}, neformaliojo
švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas},
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės,
ir gyvulininkystės ūkio darbininkas nekvalifikuotas statybos
darbininkas, operatorius pakuotojas, optikos reikmenų pardavėjas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas,

RASEINIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 5 D. 12 VAL. Ariogalos miesto šventė
„Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“. Dubysos slėnyje.
RUGSĖJO 6 D. 16.30 VAL. Grupės „Inmezzo“
sakralinės muzikos koncertas. J. Pauliaus II aikštėje, Šiluvoje.
RUGSĖJO 6 D. 17.30 VAL. A. Dukausko, V.
Vitkaus tapybos darbų ir tautodailininkės I. Ambrozaitienės „Sodų“ parodos atidarymas. Raseinių
rajono kultūros centre Šiluvoje.
RUGSĖJO 7 D. 19 VAL. K. Vijūno-Čirpio komedija „Bobutės susipyko“. Raseinių rajono kultūros
centre Šiluvoje.
RUGSĖJO 8 D. 19 VAL. Raseinių r. KC Betygalos
ir Berteškių saviveiklininkų koncertas. Raseinių
rajono kultūros centre Šiluvoje.
RUGSĖJO 9 D. 19 VAL. V. Bladikaitės komedija „Ženteliai“. Raseinių rajono kultūros centre
Šiluvoje.
RUGSĖJO 10 D. 18 VAL. „Šatrijos“ choro sakralinės muzikos valanda Šv. Mišių metu. Raseinių
rajono kultūros centre Šiluvoje.
JURBARKE IR RAJONE
RUGSĖJO 5 D. 21 val. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
RUGSĖJO 7 D. 15-17 VAL. Naujas šokių sezonas! Jurbarko kultūros centre.
RUGSĖJO 7 D. 18 VAL. Buriama originali naujosios muzikos studija! Jurbarko kultūros centre.
RUGSĖJO 7 D. 18 VAL. Istorinių-senovinių
šokių kolektyvo pirmasis susitikimas. Jurbarko
kultūros centre.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 9 D. 17 VAL. Lietuviai žiūri į dangų
filatelijos ir filokartijos parodos pristatymas. Marijampolės kultūros centre.
pagalbinis virtuvės darbininkas, pagalbinių patalpų valytojas, paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas,
pakavimo įrangos operatorius, pakuotojas, pakuotojas
(rankomis), pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas
kontrolierius, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, parduotuvės kasininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų statybininkas (naudojantis tradicines medžiagas),
pastolininkas, pašto siuntų lydėtojas, pavojingųjų krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, personalo padalinio vadovas, personalo specialistas [vadybininkas], pirkimo
agentas [vadybininkas], plastikinių gaminių surinkėjas,
plataus profilio staklininkas, plataus profilio statybininkas,
plieninių konstrukcijų dažytojas, pradinio ugdymo mokytojas, prekių atsargų krovėjas, prekių sandėlio nešikas,
prekių žinovas, prekybos salės darbuotojas, prekybos salės
vadybininkas, produkto vadybininkas, programuotojas,
projektuotojas konstruktorius, psichikos sveikatos slaugytojas, reklamos administratorius, remonto meistras, remonto
šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, restorano virėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], rusų kalbos mokytojas, sandėlininkas, santechnikas, santechnikos sistemų ir
įrenginių montuotojas, signalizavimo sistemų elektroninių
įtaisų montuotojas, siuvėjas, skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
specialusis pedagogas, sporto treneris, stalius, stalius dailidė,
stalius montuotojas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų
operatorius, statybos inžinierius, statybos projekto vadovas,
stogdengys, sunkvežimio vairuotojas, sunkvežimių mechanikas, suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas
dujomis, suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, šilumos
punkto operatorius, tarnybinių patalpų valytojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijos mokytojas, technologijų technikas, teisininkas,
tiekėjas, tiekimo agentas [vadybininkas], tiekimo sandėlio
krovikas, turizmo vadybininkas, ūkio techninės priežiūros
skyriaus technikas, užsakymų priėmėjas, vadybos konsultantas, vairuotojas ekspeditorius, vaisių sulčių gamintojas,
valytojas, valytojas (rankomis), valstybinės priešgaisrinės
priežiūros inspekcijos inspektorius, vamzdynininkas,
vamzdyno montuotojas, vėdinimo vamzdyno montuotojas,
verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos felčeris, vidaus
santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešbučio
administratorius, viešbučio klientų priėmimo ir aptarnavimo
tarnautojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
virtuvės darbininkas, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, auklėtojas, autobuso
vairuotojas, baldų pramonės darbininkas, baldžius, barmenas padavėjas, darbų vadovas, ekskavatoriaus mašinistas,
elektrotechnikas, gaterininkas, indų plovėjas (rankomis),
konstruktorius, laiškininkas, laivo vamzdynininkas, laivų
korpusų dažytojas, laivų statybos technikas, metalinių
gaminių surinkėjas, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
mokytojo padėjėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, nekvalifikuotas surinkėjas, padalinio vadovas
[viršininkas, vadas], pagalbinis darbininkas, pakuotojas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, pašto padalinio vadovas, plataus profilio staklininkas, priešmokyklinio
ugdymo pedagogas, siuvėjas, suvirintojas, suvirintojas elektra, šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, traktorininkas,
ūkvedys, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdžių
klojėjas, vyriausiasis virėjas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, baldžius, istorijos mokytojas,
krovikas, logistikos specialistas [vadybininkas], lopšeliodarželio auklėtojas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, rusų kalbos mokytojas, santechnikas, santechnikos
sistemų ir įrenginių montuotojas, siuvėjas, skardininkas,
stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
apskaitininkas, automobilių mechanikas, automobilių
šaltkalvis, bendrosios praktikos slaugytojas, kambarinė,
kasininkas, kepėjas, konditeris, lopšelio-darželio auklėtojas, mėsininkas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo vadybininkas, pintų daiktų pynėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], santechnikos
sistemų ir įrenginių montuotojas, 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: klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas,
pagalbinis darbininkas, psichologas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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2015 m.
RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 30 d. (sekmadienį) 18 val.
VAKARAS SKIRTAS AKTORIAUS A. VENCKAUS
60-MEČIUI.
Dalyvauja: aktorius Antanas Venckus, Marija Vyšniauskaitė (vokalas), Petras Vyšniauskas (klarnetas, saksofonai), Dominykas Vyšniauskas (fliugelhornas, trimitas) ir
Vladimiras Kaplanas (gitara). Bilieto kaina - 10 €
DOMINO TEATRO GASTROLĖS
www.dominoteatras.lt
Rugsėjo 3 d. (ketvirtadienį) 19 val.
PREMJERA! Vienos dalies humoro šou BUVUSIŲ
MOTERŲ REIKALAI. MANO GERIAUSIAS BERNVAKARIS (N-16). Vaidina: Mantas Stonkus, Justinas
Jankevičius.
Bilietus platina: www.bilietai.lt
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.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. RUGSĖJIS
11 d., penktadienis, 18.30 val.
Frank Loesser, Abe Burrows „Kaip prasisukti versle be didelio
vargo“. 2 veiksmų miuziklas
Bilieto kaina – 12,50 €
12 d., šeštadienis, 18.30 val.
Georges Bizet „Karmen“. 4 veiksmų opera
Bilieto kaina – 9,50 €
13 d., sekmadienis, 13.00 val.
Antanas Kučinskas „Makaronų opera“. 2 veiksmų opera
vaikams
Bilieto kaina – 7,00 €
16 d., trečiadienis, 18.30 val.
Emmerich (Imre) Kalman, Alfred Grünwald, Julius Brammer
„Misteris X“ (Cirko princesė) 2 dalių, 3 veiksmų operetė
Bilieto kaina – 12,50 €
18 d., penktadienis, 18.30 val.
PREMJERA. Dan Goggin „Šounuolynas“
2 veiksmų muzikinė komedija
Iki rugpjūčio 30 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €
19 d., šeštadienis, 18.30 val.
Emmerich (Imre) Kalman, Alfred Grünwald, Julius Brammer
„Misteris X“ (Cirko princesė)
2 dalių, 3 veiksmų operetė
Iki rugpjūčio 31 d. bilieto kaina – 9,50 €, vėliau – 12,50 €
20 d., sekmadienis, 13.00 val.
Antanas Kučinskas „Bulvinė pasaka“, 2 veiksmų opera vaikams
Bilieto kaina – 7,00 €
23 d., trečiadienis, 18.30 val.
Jerry Bock, Joseph Stein, Sheldon Harnick „Smuikininkas ant
stogo“, 2 veiksmų miuziklas
Iki rugsėjo 4 d. bilieto kaina – 9,50 €, vėliau – 12,50 €
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
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Silpstantis regėjimas: kodėl negalima delsti?
Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų kontūrų, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi pro rūką – reiktų nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Visi
šie požymiai būdingi vienai pagrindinių
regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai. Kas tai per liga, kokios
susirgimo priežastys, kaip gydytis?
Katarakta – akių liga, kai akies lęšiukas drumstėja.
Pagrindinė priežastis – amžius.
Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą,
gali būti įgimta ar įgyta po traumos ar
ligos, tačiau dažniausia ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Su metais
vyksta akies lęšiuko pokyčiai, formuojasi
drumstys trukdančios gerai matyti. Pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti regėjimo problemų,
tačiau bėgant metams drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą, kuris gali
baigtis aklumu.
Ligos simptomai.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką.
Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis
matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Kai lęšiuko drumstis pradeda
trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis į specialistą.
Gydymo metodai: trumpa ir saugi operacija.
Kataraktą išgydyti galima tik atlikus chirurginę drumsto akies lęšiuko pakeitimo operaciją. Vaistų
kataraktai gydyti nėra. Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų
– fakoemulsifikacija. Šio metodo dėka sudrumstėjęs akies lęšiukas ultragarsu susmulkinimas akies
viduje ir išsiurbiamas per ypač mažą pjūvį netraumuojant akies. Kataraktos operacija – neskausminga
procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka apie 30 minučių, regėjimas pagerėja jau pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti
ir keleto savaičių.
Delsimo pavojus.
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Kuo labiau lęšiukas būna
sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama
susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų patirtį bei naujas technologijas.
Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gydytojai profesionalai, vienas jų – gydytojas Saulius
Ačas – puikus savo srities specialistas, atlikęs tūkstančius kataraktos operacijų. „Akių chirurgijos centre“
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis.
Kataraktos operacijos atliekamos fakoemulsifikacijos būdu. Jeigu pastebėjote, kad akyse atsirando
rūkas, matymas ne toks ryškus kaip buvo anksčiau – neatidėliokite vizito pas gydytoją. Šiuolaikinė
metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų. Svarbu laiku susirūpinti ir neleisti ligai komplikuotis.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
„Akių chirurgijos centras“, Savanorių pr. 66, Kaunas. Registruokitės telefonu
(8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

