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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Kokius atlyginimus gauna skirtingų
miestų gyventojai?
Daugiausia vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
išaugo Tauragės (3,2 proc.), Kauno ir Klaipėdos (po 2,7 proc.), Telšių (2,4
proc.) apskrityse, kitose padidėjo nuo 0,6 iki 2 proc. Darbo užmokesčio
padidėjimą 2015 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. pirmuoju ketvirčiu,
lėmė didesnis darbo valandų skaičius, sezoniškumas ir kitos priežastys.
Šių metų antrąjį ketvirtį didžiausią darbo užmokestį neatskaičius mokesčių gavo Vilniaus (788,3 EUR), Klaipėdos (706,4 EUR) ir Kauno (698,9
EUR) apskričių įmonėse, įstaigose ir organizacijose dirbantys darbuotojai.
Tauragės apskrityje darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis buvo
mažiausias – 585,5 EUR (202,8 EUR mažesnis nei Vilniaus apskrityje).

Ministrė prašo savivaldybių
pagalbos priimant pabėgėlius

PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUI KALTINIMAI
PANAIKINTI
Vėl naujas posūkis didžiulį atgarsį visuomenėje sukėlusioje Tauragės
Martyno Mažvydo progimnazijos galimo lėšų iššvaistymo byloje. Prieš
kelerius metus šioje istorijoje sukčiavimu didelės vertės turtu buvo įtarta
šios mokyklos buhalterė. Šį pavasarį įtarimai pareikšti ir įstaigos vadovui Vidui Misiūnui. Tačiau šią savaitę Tauragės rajono savivaldybė gavo
Klaipėdos apygardos prokuratūros sprendimą, kad ikiteisminis tyrimas dėl
lėšų iššvaistymo mokyklos direktoriaus atžvilgiu yra nutrauktas, nesurinkus
pakankamai įrodymų.
Atlikę tyrimą prokurorai nustatė, kad nuo 2003 iki 2013 metų iššvaistyta
suma gali siekti net 2 milijonus litų (apie 590 tūkst. Eur). Įtariamoji buhalterė atleista, o V. Misiūnui dėl jo vadovaujamoje mokykloje galimai išvaistytų lėšų Tauragės rajono savivaldybės
taryba yra pareiškusi papeikimą.

JURBARKAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė kreipėsi
į savivaldybių merus, prašydama pagalbos organizuojant Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, gyvenančių Ukrainos Krymo
Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko
srityse ir pareiškusių norą persikelti iš šių Ukrainos regionų į Lietuvą,
socialinę integraciją. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu
yra 58 Lietuvos Respublikos piliečiai ar lietuvių kilmės asmenys, kurie
pareiškė tokį pageidavimą.
Tuo pačiu ministrė kreipiasi ir dėl pabėgėlių iš Italijos, Graikijos bei
trečiųjų šalių. Pirmieji pabėgėliai Lietuvą turėtų pasiekti 2016 metų pradžioje. Šie asmenys integraciją pradės pabėgėlių priėmimo centre Rukloje,
o vėliau integraciją tęs savivaldybių teritorijose. Ministrė prašo įvertinus
savivaldybės poreikius ir galimybes prisidėti prie solidarumo ir teisingo
atsakomybės pasidalijimo tarp Europos Sąjungos valstybių.

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija siūlo didinti paramą
mokinio reikmenims įsigyti
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, atsižvelgdama į
vartojimo prekių ir paslaugų
kainų pokyčius, siūlo padidinti paramos, skirtos mokinio
reikmenims įsigyti, sumą. Atitinkamas Socialinės paramos
mokiniams įstatymo pakeitimo
projektas pateiktas Vyriausybei.
Šiuo metu mokinio reikmenims įsigyti skiriama 1,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio suma
(45,6 euro) vienam mokiniui per kalendorinius metus. Šią sumą siūloma
nuo kitų mokslo metų didinti iki 1,5 BSI (iki 57 eurų) dydžio.
Primename, kad socialinė parama mokiniams – tiek mokinių nemokamas
maitinimas, tiek ir parama mokinio reikmenims įsigyti – skiriama tada, kai
vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5
valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu – 153 eurai).

Įspūdinga karstinių ežerėlių
panorama
Rugsėjo 10 d., 14 val.
Biržų regioniniame parke atidarytas Kirkilų
karstinių ežerėlių apžvalgos bokštas.
Šis beveik 32 metrų
aukščio naujasis statinys išsiskiria originalia
konstrukcija, primenančia medinę valtį. Jis tapo
labai aiškiu orientyru
parko lankytojams, kaip patekti prie gamtos paminklo – Kirkilų draustinio
smegduobių ežerėlių. Iš bokšto atsiveria įspūdinga šių karstinių ežerėlių
panorama. Vasarą jų vanduo būna rausvas, nes vandenyje gyvenančios
sieros bakterijos, esant tam tikrai temperatūrai, nusidažo raudonai.

Dėl renovacijos darbų broko ant
plauko gali pakibti ir kvalifikacijos
atestatas
Rugpjūtį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos (VTPSI) pareigūnai, patikrinę arti šimto šalyje renovuojamų senų daugiabučių, nustatė, kad trys iš jų – du Kauno ir vienas
Panevėžio apskrityje – atnaujinami nesilaikant projekto ir technologijos
reikalavimų, netinkamai surašant statybos dokumentus. Šie pažeidimai –
tai pirmiausia statybos darbų vadovų veiklos trūkumai. Šiems vadovams
gresia administracinė atsakomybė, bus skirtos baudos.
Nuolatinė atidi daugiabučių renovacijos kontrolė ir statybos inspektorių
reiklumas duoda vaisių – pastebimai mažėja esminių pažeidimų.
Šaltinis Delfi.lt

LAUKIAMOS PERTVARKOS VIEŠVILĖS VAIKŲ
GLOBOS NAMUOSE
Buvęs ilgametis Viešvilės vaikų globos namų direktorius Algimantas Liaudaitis sėdo į teisiamųjų suolą. Jis kaltinamas seksualiai išnaudojęs globotinius ir savo kaltę pripažįsta.
Prokuroras sako, kad byloje – dešimt epizodų, buvęs vaikų globos namų vadovas kaltinimas pagal keturis baudžiamojo kodekso straipsnius. „Seksualiniu priekabiavimu, jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimu, vaiko įtraukimu
girtauti ir disponavimu pornografinio turinio dalykais“,– kaltinimus vardijo prokuroras Artūras Bartusevičius.
Ikiteisminį tyrimą kovo pabaigoje policijos pareigūnai pradėjo gavę anoniminį skundą dėl galbūt seksualiai išnaudojamų Viešvilės vaikų globos namų auklėtinių. Vieninteliu įtariamuoju tapo daugiau kaip dešimtmetį įstaigai
vadovavęs A. Liaudaitis.
Apie galimus A. Liaudaičio nusikaltimus esą nieko nežinojusi jo pavaduotoja sako, kad nukentėję penki berniukai
gyvena globos namuose ir sulaukia pagalbos.
A. Liaudaičiui gresia nelaisvė iki penkerių metų.

ŠILALĖ

ŠILALĖS RAJONO ŽEMDIRBIŲ IR KAIMO
BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ
Mero potvarkiu sudarytos darbo grupės nariai aptarė Šilalės rajono
žemdirbių ir kaimo bendruomenių šventės darbus, finansavimą, renginius.
Šiais metais šventė pavadinta „Šilalės rudens jomarkas 2015“. Šventė vyks
rugsėjo 26 dieną.
Numatyti gražiausiai tvarkomų sodybų apdovanojimai, seniūnijų svečiakaimiai, konkursas „Super sūris 2015“, galiūnų Varžybos „Kyts žemaitis
2015“, Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ akcija „Ištiesk gerumo ranką gyvūnams“, žemės ūkio technikos ir
gyvūnų paroda, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymas, Giulijos ir Monikos
koncertas, senųjų amatų kermošius.

ŠILUTĖ

ŽUVIENĖS ČEMPIONATO ATGARSIAI
Rugsėjo 5 d. Šilutės prieplaukoje įvyko tradicinis VII Žuvienės virimo čempionatas.
Renginio vyriausiasis šefas ir vedėjas Marijus Budraitis paskelbė, kad čempionate
dalyvauja 40 komandų. Pirmą kartą dalyvavo ir jungtinės kelių rajonų komandos,
tai Šilutės ir Platelių jungtinė komanda „Šilutės ir Platelių bendruomenių uostas“ bei
jungtinė Šilutės, Pagėgių, Klaipėdos ir Palangos komanda „Gera žuvis – be ašakų“.
Šventėje buvo išvirta 2500 litrų žuvienės.
Absoliučia nugalėtoja paskelbta ir Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio įsteigtu Čempiono žiedu bei specialia prijuoste apdovanota šilutiškių komanda
„Šilutės ereliai 777“, vyr. virėjas Algimantas Svitkinas.

ŠIAULIAI

„ŠIAULIŲ DIENOS 779“ KVIEČIA ATRASTI MIESTO
PULSĄ
Pirmoji šventės diena – rugsėjo 10-oji, (ketvirtadienis) – skirta
jaunimui, naujų idėjų paieškoms. Šiaulių arenoje vyksiančiose
konferencijose bus diskutuojama, ar Šiauliai gali tapti jaunimo
miestu, bus aptariamos neformalaus ugdymo perspektyvos. Arenos
prieigose veiks laisvalaikio idėjų paroda „Ką veiki?“. Taip pat bus
atidaryta fotografijų paroda, visi norintys išbandys ištvermę 3 km
bėgimo trasoje, renginio dalyviams koncertuos šiauliečių grupė
COLOURS OF BUBBLES, o vakaras baigsis dūzgėmis su DJ Artu.
Rugsėjo 11 d. (penktadienį) 13 val. Chaimo Frenkelio viloje bus paskelbtas naujasis miesto garbės pilietis. Į šventinių
parodų atidarymus kvies Šiaulių dailės galerija ir Šiaulių kultūros centras „Laiptų galerija“. Iki vėlaus vakaro Talkšos
ežero pakrantėje gerą nuotaiką užtikrins tarptautinio bigbendų festivalio dalyviai. 18–23 val. Prisikėlimo aikštėje vyks
koncertas-dovana šiauliečiams „Visi keliai veda į Šiaulius“, prasidėsiantis įspūdinga Etnografinių regionų metams
skirta eisena. Prisikėlimo aikštėje įrengtoje pagrindinėje scenoje koncertuos bigbendas iš Belgijos NATO JAZZ ORCHESTRA, neseniai išpopuliarėjęs jaunas talentingas atlikėjas BA., nostalgiškieji LEMON JOY, įspūdingą programą
pristatys legendinė grupė ANTIS. Koncerto metu šiauliečiai išgirs šventinį miesto mero sveikinimą.
Rugsėjo 12 d. (šeštadienį) verta anksčiau keltis ir dieną praleisti aktyviai. 9 val. ryto Talkšos ežero pakrantėje
rinksis jogos mylėtojai, vėliau vyks įvairios sporto varžybos. Bus galima mokytis amatų, kvies Robotikos mokyklos
užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės. Visose populiariausiose miesto erdvėse vyks parodų atidarymai, šokių ir muzikinių
kolektyvų pasirodymai, į Takšos pakrantę vėl kvies bigbendų festivalis, o klubo „Juonė pastuogė“ kiemelyje vyks
„Linksmos šiauliečių vakaruškos“.
Rugsėjo 13 d. (sekmadienį) miestas rims po gimtadienio šventės. Aktyviausieji dar kartą kviečiami į jogos užsiėmimą po atviru dangumi, vėliau bus galima stebėti irklavimo varžybas Talkšos ežere. 11 val. Šiaulių katedroje už
šiauliečius ir Šiaulius bus aukojamos Šv. Mišios.
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KAUNAS

KAUNAS PRISTATĖ GRANDIOZINIUS PLANUS
Per artimiausius kelerius metus Ąžuolyno parko prieigos pasikeis neatpažįstamai. Šį penktadienį Kauno meras Visvaldas Matijošaitis premjerui
Algirdui Butkevičiui ir kitiems pristatė artimiausių kelerių metų planus.
S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcija išplečiant žiūrovų vietų
skaičių iki 20 000, Sporto halės rekonstrukcija paverčiant ją daugiafunkciniu centru, naujas tarptautinius reikalavimus atitinkantis lengvosios
atletikos maniežas, turėsiantis iki 1000 žiūrovų vietų, teritorijos tarp
stadiono, halės ir LSU sutvarkymas, Dainų slėnio rekonstrukcija, pėsčiųjų ir bėgimo takų bei apšvietimo Ąžuolyne įrengimas bei Radvilėnų gatvės atkarpos prie zoologijos sodo rekonstrukcija įrengiant maksimalų skaičių
parkavimo vietų – štai šiuos planus penktadienį pristatė V. Matijošaitis.
Pasak. V. Matijošaičio, realūs darbai jau pradėti – investiciniai projektai paruošti, specialistai pradėjo rengti
techninius projektus.
16 mln. eurų šiems projektams numatyta iš ES fondų, 7 mln. eurų skirs pati savivaldybė, o dar 1 mln. eurų
atseikės europinius projektus administruojanti Vidaus reikalų ministerija. Visos šios lėšos jau yra užtikrintos
ir tai leis statybos darbus pradėti jau kitąmet. Dėl trūkstamų 16 mln. eurų Kauno miesto savivaldybė kreipsis į
Vyriausybę – bus prašoma šį kompleksą įtraukti į Valstybės investicijų programą.

ŠAKIAI

SUBŪRĘ ROKO GRUPĘ „ABUDU“ KRAŠTIEČIAI
VERŽIASI LINK PERGALĖS LRT KONKURSE
Šakių „Žiburio“ gimnazijoje pradėję groti penki jauni kraštiečiai šiuo
metu varžosi didžiausiame LRT muzikos klipo ir dainos konkurse „Klipvid“ bei pretenduoja į pagrindinį prizą - 2500 eurų. Juos palaikyti galima
LRT tinklalapyje, paspaudžiant „patinka“ šalia jų dainos „Įkvėpimui“.
Nuoroda: http://www.lrt.lt/projektai/klipvid_2015/a . Klipo peržiūros
taip pat lems nugalėtoją, pagal jas „Abudu“ kol kas yra pirmoje vietoje.
Praėjusį konkursą laimėjęs jaunas atlikėjas „ba.“ šiuo metu jau groja su
A. Mamontovu tūkstančiams žmonių.

RASEINIŲ R.

ŠILUVOJE PRASIDĖJO ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS
MARIJOS ATLAIDAI
Rugsėjo 7 d. Šiluvoje prasidėjo Švenčiausios Mergelės Marijos atlaidai, melstasi už
Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus
bei jų šeimas. Atlaidai tęsis iki rugsėjo 15 d.
Šilinių atlaidus aplanko tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos bei užsienio. Atlaidų
laikotarpis taip pat yra nemažiau svarbus ir už gyventojų saugumą atsakingų tarnybų
darbuotojams.
Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus atstovai
priminė apie Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą ir rekomendavo nusistatyti
mobiliųjų telefonų pranešimų parametrus, dalijo gyventojų perspėjimo informavimo
sistemos lankstinukus.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE - GALERIJŲ DIENOS
Rugsėjo 10‒12 d. uostamiestyje pradedama nauja iniciatyva ‒ „Galerijų
dienos“, kurios kolekcionierius, menininkus bei meno mylėtojus pakvies į
parodų atidarymus, kūrybinius užsiėmimus, susitikimus su menininkais ir
meno ekskursijas.
11 uostamiesčio organizacijų ir menininkai siūlo Klaipėdą pažinti kitu kampu.
Projektu „Galerijų dienos“ siekiama pristatyti Klaipėdos miesto vizualiųjų
menų diapazoną, kūrybinį potencialą, niekam nežinomus vardus, megzti vietos
menininkų ir galerijų tinklą, neatsisakant jungties su kitomis disciplinomis:
dizainu, mada, architektūra.
Organizatoriai taip pat drąsina norinčius kolekcionuoti meno kūrinius, tačiau nesiryžtančius žengti pirmo
žingsnio. Kolekcionavimas yra aistra ir gyvenimo būdas. Jei pabandysite kartą, noras būti apsuptam meno
kūrinių turi tendenciją augti ir tapti įpročiu bei svarbiu gyvenimo komponentu.
17 renginių siekia priartinti uostamiesčio gyventojus ir svečius prie šiuolaikinio ir tradicinio meno. Jį geriau
padės pažinti renginiai ir ekskursijos po parodas (rugsėjo 12 d., šeštadienį, 12 ir 14 val.) su menotyrininke Rūta
Jakštoniene ir žurnaliste Kristina Sadauskiene. Apie ekskursijų susitikimo vietą bus informuojama užsiregistravus
telefonu 8 600 39 972 arba elektroniniu paštu sisaidgallery@gmail.com.

PLUNGĖ

TARPTAUTINIS MYKOLO OGINSKIO
FESTIVALIS TOLIAU TRYKŠTA MUZIKINIAIS
FONTANAIS
Rugsėjo 12 dieną, šeštadienį, 17.00 val.,
M. Oginskio dvaro žirgyne publikos laukia
jau tradicija tapęs Žemaitijos krašto muzikos
ir meno mokyklų jungtinio styginių orkestro
koncertas „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“. Koncertui diriguos Tomas Ambrozaitis.
Tai jaunas, bet didžiulę patirtį sukaupęs savo
profesinėje veikloje, brandus bei daug teigiamos energijos ir gerų emocijų į koncertą įnešantis dirigentas.
Rugsėjo 11 d., penktadienį, Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia 20 eurų kolekcinę sidabro monetą, skirtą Mykolo
Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti. Nauja moneta bus pristatyta istorinėje Mykolo Oginskio
rūmų aplinkoje – Žemaičių dailės muziejuje.
Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 16 val., Plungėje, Mykolo Oginskio rūmuose, rengiamos šios monetos sutiktuvės ir
pristatymas visuomenei. Tai – X tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio išskirtinis renginys.
Renginio vedėjas - Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas. Vyks ir Lietuvos banko viktorina,
kurios metu bus galima pasitikrinti savo žinias apie kolekcines monetas. Festivalio renginiai nemokami.
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PASAULYJE

Istorinė akimirka įvyko: Elizabeth
II - ilgiausiai kada nors valdžiusi
Britanijos monarchė
89 metų Elizabeth II,
trečiadienį oficialiai tapo
ilgiausiai kada nors valdžiusia Britanijos monarche, aplenkdama karalienę
Victorią.
Karalienė Elizabeth II dėkojo visiems britams ir kitų
valstybių gyventojams už
sveikinimus ir linkėjomis
šios sukakties proga, rašo
„BBC“, DELFI primena, karalienės įpėdiniu laikomas jos 66 metų sūnus
Charlesas (Čarlzas). Charleso sūnus princas Williamas (Viljamas) yra antras
eilėje į sostą, jo vyriausias sūnus George‘as (Džordžas) - trečias, po kurio
seka jo mažoji sesutė princesė Charlotte (Šarlot) - tai stipri dinastija, galinti
valdyti šalį dar vieną amžių.

D. Cameronas patvirtino, kad Britanija nedalyvaus pabėgėlių
paskirstymo kvotų sistemoje
Didžiosios Britanijos premjeras trečiadienį pagrindė Britanijos sprendimą
nedalyvauti pabėgėlių paskirstymo Europoje kvotų sistemoje, Briuseliui
pateikus savo planus.
„Europa turi spręsti savo problemas, dėl tų šalių, kurios yra Šengeno
zonoje. Britanija, turinti savas sienas, turi galimybę daryti nepriklausomus
sprendimus“, – pabrėžė jis. Didžioji Britanija nedalyvauja Europos Sąjungos prieglobsčio ir migracijos politikoje; o D.Cameronas dar pareiškė, kad
jo šalis nedalyvaus kvotų sistemoje, kad ir kokia ji būtų. Britų premjeras
pirmadienį pažadėjo, kad Britanija per penkerius metus priims 20 tūkstančių
Sirijos pabėgėlių.

Latvija: esame už savanorišką
pabėgėlių priėmimą
Latvija pritaria savanoriškumo principui dėl pabėgėlių paskirstymo po Europos Sąjungos (ES) šalis,
nevengdama solidarumo
šiuo klausimu, reporteriams nurodė šalies premjerė Laimduota Straujuma,
paprašyta pakomentuoti
Europos Komisijos (EK)
pasiūlymą paskirstyti 160 tūkst. pabėgėlių po ES šalis.
Pagal EK planą Latvija turės priimti dar 526 pabėgėlius, tačiau Rygos pozicija šiuo klausimu nepasikeitė. „Kaip jau žinoma, Latvijai tai savanoriškas
priėmimas, tačiau mes nevengiame solidarumo“, – pažymėjo premjerė. Kol
kas per anksti kalbėti apie perkėlimo mechanizmą ir kitus sprendimus, kurie
gali būti priimti per ES vidaus reikalų ministrų susitikimą. Komisija pateikė
siūlymą, kurį Bendrijos narės įvertins, kalbėjo L. Straujuma.

Australija priims dar 12 tūkst.
pabėgėlių
Australija aktyviau dalyvaus kovoje su „Islamo valstybe“ (IS). Vyriausybė
trečiadienį nusprendė ir Sirijoje prisijungti prie oro antskrydžių prieš džihadistus. Be to, šalis priims dar 12 000 pabėgėlių.
Tai bus papildomas pabėgėlių iš Sirijos ir Irako skaičius greta jau anksčiau
nuspręsto priimti kontingento, trečiadienį Kanberoje sakė ministras pirmininkas Tony Abbottas. Pradžioje vyriausybė buvo nusprendusi šiais metais
priimti 13 750 bėglius. Sirai bus apgyvendinti Australijoje nuolatinai, sakė T.
Abbottas. Anot premjero, būtina padėti žmonėms, kurie greičiausiai niekada
negalės grįžti į tėvynę.

Popiežius supaprastino santuokos
anuliavimo procedūrą
Popiežius Pranciškus antradienį paskelbė reformų planus, kuriuose numatoma, kad katalikams
taps lengviau ir greičiau
anuliuoti savo santuokas
ir kad ši procedūra bus
nemokama.
Laiške tikintiesiems argentinietis pontifikas nurodė, kad santuoka galės būti
paskelbta negaliojančia, pritarus vienam Bažnyčios tribunolui, o ne dviem,
kaip yra dabar.
Šaltinis Delfi.lt
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RECEPTAS

ŪKININKYSTĖ

Naminių Kijevo kotletų receptas

VIETA, KUR GIMSTA SALDUMYNAI

4 vištos krūtinėlės (puselės); 160
gr. sviesto; 1 kiaušinis; 2 v.š. miltų;
7 v.š. džiūvėsių; šakelė rozmarino; džiovinto pelėtrūno. Kijevo
kotletų receptų yra tiek daug, ir
jie tokie įvairūs, kad net neaišku,
kuris yra tikrasis. Aš gaminsiu iš
išmuštos krūtinėlės, nors galima
ir iš vištienos faršo ar tiesiog
krūtinėlės, kurioje peiliu padaroma skylė ir įkišamas sviestas. Pirmiausia
reikia pasiruošti sviestą. Imame minkštą sviestą (palaikome ne šaldytuve
kokias 3–4 valandas) ir gabaliuką padaliname į 5 dalis. 4 pasiimam sau, o
penktą paliekam — pavyzdžiui, bulvių košei. Į sviestą galime dėti bet kokių
žolelių — čiobrelio, mairūno, rozmarino, krapų, petražolių.
Viską gerai išsukam. Tada iš turimos masės reikia padaryti 4 ritinėlius.
Galima daryti rankomis arba galima daryti taip kaip aš: paimame maistinės
plėvelės ir ant jos sudedame išsuktą sviestą. Susukame ir suformuojame
piršto storio dešrą. Įdedam į šaldytuvą, kad sustingtų. Tuo tarpu reikia išmušti krūtinėlę. Aš mėsą mušu tarp kepimo popieriaus lapų — nesitaško ir
nesusidarko mėsa (žinoma, mušti reikia lygiuoju plaktuko šonu.
Tada į vieną lėkštutę dedame miltus, kitoje išplakame kiaušinį, o į trečią — džiūvėsius. Imame kotletą ir jį apvoliojame iš eilės visose lėkštėse
— miltuose, kiaušinyje, džiūvėsiuose. Užtenka vieną kartą, bet galima
procedūrą kartoti ir kelis kartus.
Nedideliame puode užkaičiame aliejų (perdaug nepripilkite, nes kai sudėsite kotletus, gali perbėgti per viršų). Įkaitiname ir dedame porą kotletų.
Verdame aliejuje kokias 7–9 minutes, jei reikia pavartykite. Atsižvelkite į
masę, gali tekti ir ilgiau pavirti.
Valgome su bulvių koše. Kotletai labai skanūs ir tikrai bus dar gaminami
ne kartą. Skanaus!
Skaitykite daugiau: manonamai.lt/

MITYBA

Unikali daržovė, kurioje telpa visa
Mendelejevo lentelė
Dar antikos laikais buvo įvertinos
išskirtinės gydomosios burokėlių
ypatybės. Šių laikų mokslininkai ne
tik patvirtino amžininkų atradimus,
bet ir įrodė: burokėliai – unikali,
niekuo kitu žmogaus racione nepakeičiama daržovė.
Burokėliuose yra unikalus rinkinys
elementų, kurių niekur kitur nėra.
Burokėliai padeda esant chroniškam
vidurių užkietėjimui. Dėl ląstelienos, organinių rūgščių ir kitų elementų
reguliuojami apykaitos procesai organizme, skatinama žarnyno peristaltika. Burokėliai – geriausia organizmo valymo priemonė, juo labiau, kad jie
sunaikina kenksmingas bakterijas. Burokėliuose esantis betainas reguliuoja
riebalų apykaitą, saugo nuo padidėjusio kraujospūdžio. Betainas naudingas
ir šviežiai spaustose sultyse, ir barščiuose. Magnis, kurio burokėliuose yra
daug, gydo aterosklerozę, hipertoniją. Burokėliai varo šlapimą, švelnina
skausmą, gydo uždegimus, padeda organizmui kovoti su depresija. Burokėliuose esantys mikroelementai naudingi kraujui. Daug burokėlių valgantys
žmonės retai serga mažakraujyste. Burokėliai reikalingi nėščiosioms. Burokėliai turi ir daug jodo, tad yra labai vertingi sergant skydliaukės ligomis,
taip vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems ateroskleroze. Kam reikėtų
riboti burokėlių vartojimą Tiems, kas serga osteoporoze, kadangi burokėliai
trukdo įsisavinti kalcį. Sergantiems cukriniu diabetu. Turintiems akmenų
šlapimo pūslėje. Esant chroniniam vidurių užkietėjimui.

SODININKYSTĖ

Kaip prižiūrėti avietes, kad gautume
didžiausią derlių
Avietės – krūmas, kuris net
neprižiūrimas retai kada serga.
Tačiau tos pačios rūšys pas vienus
šeimininkus duoda didelį derlių, o
kitus – nelabai. Jeigu dar neapgenėjote aviečių, metas tuo užsiimti.
Pavasarį būtina pasirūpinti ūglių
formavimu. Iš pradžių atsargiai
pakelti ūglius, išgenėti visas sulaužytas šakas, o paskui iš likusių
išrinkti 15-18 pačių stipriausių ūglių vienam metrui, o likusius nupjauti iki
pat šaknų. Toliau reikia stebėti ataugančius ūglius. Jeigu jie atauga toli nuo
sodinuko centro – iškart būtina nupjauti. Kai pagrindinė išlikusių jaunų
atžalų dalis pasiekia 25-30 centimetrų, reikia išrinkti ne daugiau kaip 40
gerų ūglių vienam metrui, visus likusius pašalinti. Šios šakos žiemos ir po
pavasarinio retinimo kitais metais duos derlių. Vos nurinkus derlių, išgenėkite visas produktyvias šakas iki pat žemės ir sudeginkite jas. Norėdami
gauti gerą aviečių derlių, nuolat ribokite krūmo augimą į plotį, tada jo centre
augs derlingi ūgliai. Kartą per savaitę ar dvi nugenėkite visus ūglius, kurie
išlenda iš žemės daugiau nei per 20 centimetrų nuo krūmo centro. Ruošiant
aviečių krūmus žiemai, svarbu kaip įmanoma žemiau prispausti prie žemės.
Rugsėjo pabaigoje, kol stiebai dar lankstūs, ūgliai palenkiami, surišami su
kaimyniniais ir pritvirtinami prie žemės. Kai prisninga, krūmai, apkasami
sniegu. Šalčiams atsparių krūmų žiemai nulenkti nereikia.

Prieš metus konditeris Ali Gadžijevas (32) Vilniuje atidarė pirmąją
savo šokoladinę, o visai neseniai
duris atvėrė ir antroji. Dabar, turėdamas savo cechą, kuriame gaminami įvairūs saldumynai, ir kelias
parduotuves, jis norėtų, kad ateityje
kiekviename didžiajame Lietuvos
mieste būtų po vieną jo šokoladinę.
Daro tai, kas patinka
Prieš tai kulinaro duonos jau ragavęs A. Gadžijevas sako, kad konditerija susidomėjo visai atsitiktinai:
„Tai buvo draugo sumanymas. Jis
turi konditerinių prekių įmonę. Tuo
metu prancūzas rengė mokymus,
nusprendžiau pažiūrėti ir susidomėjau tuo. O draugas paragino,
kodėl nieko nedarau, nes Lietuvoje
trūksta konditerijos.“
Pašnekovo teigimu, šokolado
vartojimas po truputį auga. Žmonės
nori kokybiško produkto, o vienas
jų yra šokoladas. A. Gadžijevas
tvirtina apie verslą nesvarstęs kaip
apie priemonę užsidirbti pinigų:
„Negalvojau apie verslą, dariau
tai, kas man patiko, o laikui bėgant
atsirado ir verslas. Kas yra verslas?
Arba galvoji, kaip užsidirbti pinigų,
arba tai, ką tau patinka daryti, pamažu tampa tavo verslu.“
„Gaminimas yra ne visas mano
darbas – prieš tai dar reikia sugalvoti receptą. O tai užtrunka dar
ilgiau nei gaminimas, nes kartais
per kelias dienas negali sugalvoti
vieno gaminio“. A. Gadžijevas.
Paklaustas, kokią šokoladinės
ateities viziją turi, vyras prisimena
vieno bičiulio posakį: „Kiekvienas geras gaminys turi būti kuo
arčiau kliento.“ Kai kurie žmonės
atvažiuoja iš kitų miestų į Vilnių
nusipirkti skanumynų ir užsuka į
šokoladinę, vadinasi, poreikis yra.
Tad kiekviename didžiajame mieste
turėti po savo šokoladinę A. Gadžijevui būtų pats tas.
Šiuo metu saldumynų kūrėjas
yra ir belgiško šokolado ambasadorius: „Šis ambasadorių klubas
propaguoja gerą šokoladą ir gerų
produktų vartojimą, o tai atitinka
mano filosofiją. Jo nariai pakvietė
mane dalyvauti keliuose renginiuose ir pasiūlė būti ambasadoriumi.

Ambasadoriai – tai vieni geriausių
pasaulyje konditerių, susibūrusių į
grupę. Iš jų gali daug išmokti ir įgyti
patirties. Gali mokytis iš savo patirties, bet tai užtruks apie 20 metų, o
jei mokaisi iš kažko, gali tai padaryti
per kelerius metus.“
Kur rasti gerų konditerių?
Pasiteiravus, kas buvo sunkiausia
plėtojant šokolado verslą, pašnekovas nedvejodamas įvardija personalo atranką. Jo nuomone, gerų
konditerių Lietuvoje trūksta. A.
Gadžijevas prisimena, kaip vienu
metu visiškai nepavyko rasti šių
specialistų. Taigi, jei norėjai, kad
tavo verslas gyvuotų, turėjai be
sustojimo pats viską daryti, nes
nebuvo kam dirbti, pasakoja šokoladinės įkūrėjas. O šiuo metu įmonėje
įdarbinti 22 darbuotojai, aštuoni jų
yra konditeriai.
Pašnekovas tvirtina, kad, priimdamas į darbą naują darbuotoją, kelia
tokius reikalavimus kaip pareigingumas, atsakomybė ir tvarkingumas.
Darbuotojas taip pat turi norėti mokytis ir netingėti. Pats A. Gadžijevas
nėra baigęs kulinarijos ar konditerijos mokslų. Pasak jo, Lietuvoje,
norint tapti geru konditeriu, reikia
gerai mokėti anglų kalbą, nes visa
reikalinga informacija pasiekiama
internetu. Tereikia daug skaityti,
stebėti pačius geriausius pasaulio
konditerius, jų receptus, ką jie gamina. Domėtis, kokius kursus veda,
o, jei yra galimybė, juose dalyvauti.
Saldumynų meistras savo profesiją
vadina pranašumu, nes virėjo ar
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konditerio darbą galima susirasti
bet kurioje pasaulio šalyje. Juk kiekvienas nori skaniai pavalgyti. Taigi
tokia profesija leidžia ir pakeliauti.
A. Gadžijevas patirties irgi sėmėsi
įvairiose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje.
Viskam laiko neužtenka
A. Gadžijevas ne tik vadovauja
šokoladinei. Šiuo metu nemažai
laiko jam tenka praleisti filmavimo
aikštelėje, kur kuriama jo kulinarinė
laida. Konditeris pripažįsta, kad laiko viskam neužtenka, tad kartais jis
negamina net kelias savaites.
„Bet tai nereiškia, kad negalvoju
apie konditeriją. Būna, sėdžiu, galvoju receptą, surašau visas sudedamąsias dalis ir paaiškinu darbuotojams, ką turi pagaminti. Gaminimas
yra ne visas mano darbas – prieš tai
dar reikia sugalvoti receptą. O tai
užtrunka dar ilgiau nei gaminimas,
nes kartais per kelias dienas negali
sugalvoti vieno gaminio“, – patirtimi dalijasi jis.
Galvodamas, ko palinkėti kitiems
startuoliams, šokoladinės savininkas
prisimena vieną piešinį: „Požemiuose vyras daužo kūju ir ieško
deimantų. Jis jau daug priskaldė,
labai pavargo, bet jam liko tik penki
centimetrai. Deja, jis to nežino, apsisuka ir nueina. Nors gali atrodyti,
kad gal neverta daryti, nes tai yra
nesąmonė, bet trūksta tiek nedaug,
kad iškiltum. Reikia laikytis iki
galo. Reikia išgyventi psichologinį
lūžio tašką.“
Šaltinis: Bznstart.lt

SVEIKATA

PROFESORIUS ATVIRAI: NESĄMONĖ, KAD
SENSTANT VISI TURIME KVAILĖTI
„Dalis žmonių įsitikinę, kad atminties ir kiti sutrikimai, taip pat
silpnaprotystė yra natūralus senėjimo procesas. Bet taip nėra. Tai
ligos, kurias reikia gydyti“, - sako
Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų Neurologijos
centro vadovas profesorius Gintaras
Kaubrys (51 m.).
- Gąsdinama, jog ateityje vis
daugiau žmonių senatvėje sirgs
tokiomis ligomis kaip Parkinsonas
ir Alzhaimeris...
- Jeigu pagyvenusių žmonių skaičius liks toks pats, nėra įrodymų,
kad šios ligos dažnės. Tačiau visuomenės senėjimas išsivysčiusiose ir
besivysčiusiose šalyse vyksta gana
greitai, gyventojų santykis krypsta
į vyresnių žmonių pusę. Taigi, didėjant pagyvenusių žmonių procentui,
bendras šiomis ligomis sergančiųjų
skaičius irgi didės. Neseniai atlikti
amerikiečių tyrimai parodė, jog
bent jau kliniškai pasireiškiančios
Alzhaimerio ligos atvejų paskutiniaisiais metais netgi mažėja. Ne
todėl, kad pavyko įveikti pačią
ligą, tiesiog gerai kontroliuojami
kiti žmogaus smegenis žalojantys

veiksniai, tai yra kraujospūdis, kiti
kraujotakos sutrikimai, cukrinis diabetas, galvos traumų apribojimas.
Šie veiksniai nėra nei Parkinsono,
nei Alzhaimerio ligų priežastys, bet
pagreitina jų pasireiškimą. Jungtinėse Amerikos Valstijose apie
pusantro procento visų gyventojų
serga Alzhaimerio liga. Parkinsono
liga - retesnė, bet jos paplitimas
irgi didelis, su amžiumi taip pat
didėjantis.
- Kas lemia, žmogus senatvėje
susirgs viena šių ligų ar ne?
- Neurodegeneracinės ligos kol
kas yra balta dėmė medicinos žemėlapyje. Anksčiau buvo sakoma,
kad trečdalis žmonių, sulaukusių
aštuoniasdešimt penkerių metų,
sirgs Alzhaimerio liga. Didžiausi
slibinai, kurie labiausiai kankina
žmoniją, - kraujagyslių ligos, onkologiniai ir neurodegeneracinės ligos, kurios neretai baigiasi judėjimo
sutrikimais arba silpnaprotyste. - Ar
galima užkirsti kelią šioms ligoms?
- Šiuo metu ir moksliniai centrai,
ir farmacijos kompanijos intensyviai dirba, bandydami sukurti
vaistus, kurie arba sulėtintų, arba

pristabdytų, o idealiu atveju – išgydytų, ligą. Gydant Parkinsono
ligą, medicinos laimėjimai didesni,
nes yra tam tikri efektyvūs vaistai,
taip pat chirurginės priemonės. Į
smegenis netgi yra implantuojami
stimuliatoriai.
- Kryžiažodžių sprendimas padėtų
išvengti Alzhaimerio?
- Prieš keletą metų buvo vienareikšmiškai teigiama, kad intelektualinė veikla tikrai padeda
atitolinti Alzhaimerio ligą, ypač
jos pradžią. Dabar pasirodo tyrimų,
kad proto treniruotės reikšmingos
įtakos nepadarė. Vis dėlto protinis
aktyvumas, ar tai būtų kryžiažodžių
sprendimas, ar žaidimas šachmatais, šiek tiek turėtų padėti.
Šaltinis: Lietuvos sveikata
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AUTONAUJIENOS

DEBIUTUOJA NAUJOS KARTOS „RENAULT
MEGANE“

Iš augalų išgautas elementas
išmaniesiems telefonams

Praėjus 20 metų nuo „Renault Mégane“ gamybos pradžios ir
visame pasaulyje pardavus daugiau nei 6,5 milijono automobilių,
„Renault“ atnaujino savo svarbiausio modelio gamą, pristatydama
naująjį „Mégane“. Tai jau ketvirtos kartos „Renault Mégane“
modelis, kuris bus pristatytas Frankfurto automobilių parodoje.
Ypač konkurencingame segmente naujasis „Mégane“ išsiskiria
dinamišku stiliumi ir su niekuo nesupainiojamais priekinių bei galinių žibintų grafiniais šviesų elementais. Naujausiojo „Mégane“
gamą vainikuoja versija GT, kuri bus siūloma nuo pat prekybos
pradžios ir kurios dizainą įkvėpė „Renault Sport“.

Vokietijos mokslininkai išrado
metodą, kuris padeda iš augalų
išgauti vertingą cheminį elementą
– germanį, kuris gali būti naudojamas telefonų gamybai.
Germanis yra puslaidininkis ir
buvo naudojamas kuriant pirmąjį
tranzistorių, kadangi galėdavo
ypač greitai perduoti elektros
krūvius.
Nors šis cheminis elementas aptinkamas viso pasaulio dirvožemyje, išgauti
jį labai sudėtinga.
Bus siekiama, kad žemėje esantys elementai atsidurtų augaluose. Tuomet
jie bus išraunami ir germanio elementas ekstraguojamas.

„PEUGEOT“ FRANKFURTE PRISTATYS DAUG
SPORTIŠKŲ MODELIŲ
Artėjančioje Frankfurto parodoje „Peugeot“ gamintojas
pristatys net kelis itin galingus, iki 500 AG pasiekiančius
modelius, taip pat bus galima išvysti koncepcinį „Peugeot
Fractal“ automobilį ir susipažinti su naujausiomis gamintojo
šiandienos ir ateities technologijomis.
„308 GTi by Peugeot Sport“. Praėjus dviem metams po pristatymo „Peugeot 308“ tapo geriausiai parduodamu „Peugeot“
modeliu. Jis turi 1,6 THP 270 AG turbobenzininį variklį, iš
vietos šimto kilometrų per valandą greitį pasiekia vos per 6
sekundes, 1000 metrų įveikia per 25,3 sekundės.
„Peugeot 308 R Hybrid“. Tai superautomobilio savybėmis
pasižymintis kompaktiškas hečbekas. Iš vietos šis automobilis šimto kilometrų per valandą greitį pasiekia vos per 4
sekundes, 1000 metrų įveikia per 22 sekundes.
„Peugeot 308 Racing Cup“ – gimęs lenktyniauti „308 GTi by Peugeot Sport“ pagrindu sukurtas „Peugeot 308 Racing
Cup“ turi net 308 AG.
„Peugeot Fractal“ su „i-Cockpit“ technologija Futuristinės formos „Peugeot Fractal“ elektromobilyje yra nauja
„Peugeot i-Cockpit“ vairuotojo vieta, kurioje didesnį intuityvų vairavimą užtikrina garsai.

NAUJASIS „OPEL ASTRA“ IR „OPEL ON STAR“
PARODOJE FRANKFURTE
Naujasis „Opel Astra” debiutuos tarptautinėje automobilių parodoje Frankfurte, kuri vyks rugsėjo 17 – 27 dienomis. Naujokas
– tai didelis šuolis kompaktinių automobilių segmente, kalbant
apie efektyvumą, įrenginių prijungimo galimybes ir aukščiausios
klasės funkcijas.
„Astra Galaxy“ formos stendo plotis sieks net 3300 kv. m ir
jame visas dėmesys bus skiriamas naujos kartos „Opel“ modeliui.
Sukurtame nuo balto popieriaus lapo, lengvesnio svorio „Astra”
automobilyje montuojami tik naujausios kartos varikliai. „Astra“
taip pat taps pirmasis „Opel“ modelis, kuriame bus įdiegta „Opel OnStar” sistema.

Matydami kaip „Tesla“ sėkmingai pardavinėja elektromobilius,
didieji automobilių gamintojai nesėdi sudėję rankų ir žada artimiausiu
metu pristatyti pilnaverčius konkurentus.
Taip duodamas interviu vokiškam „auto motor und sport“ žurnalui
užsiminė „Mercedes-Benz“ gamintojo plėtros vadovas Thomas
Weberis. Pasak jo, šiuo metu yra kuriamas koncepcinis „Mercedes“
elektromobilio modelis, kurio rida vienu įkrovimu sieks apie 400-500
kilometrų. „Mercedes“ turės pritaikomą modulinę elektromobilio
platformą, kuri galės būti panaudota gaminti skirtingo tipo automobilius – hėčbekus, sedanus, taip pat sportiškus kupė automobilius.
Info: Delfi.lt

TEMA

2016-AISIAIS UŽ GREIČIO VIRŠIJIMĄ 30 KM/VAL.
BUS ATIMAMAS VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
tiesiems vairuotojams – viršijus
leistiną greitį nuo 30 iki 40 km/val.
jiems jau grėsė teisių atėmimas.
„Buvo pastebėta, kad ne vienas
sunkus eismo įvykis įvyko dėl to,
kad buvo viršytas greitis. Be to,
pamatėme, kad greičio apribojimų
mieste ir užmiestyje dažnai nepaiso
krovininio transporto priemonių
ir autobusų vairuotojai. Sutikime,
turbūt nė vienas nenorėtume važiuoti autobusu, kuris lekia dideliu
greičiu“, – sakė V. Pumputis.
Anot jo, suvaldyti vilkiką ar autobusą, kai greitis viršijamas 30
km/val., yra pakankamai sunku.
Paklaustas, ar panašių apribojimų
neplanuojama taikyti lengvųjų automobilių vairuotojams, V. Pumputis
patvirtino, kad tokių planų kol kas

16-metė vilnietė Laura Steponavičiūtė pirmą kartą šalies istorijoje pateko į Google rengiamos
mokslo mugės (Google Science
Fair) finalą. Finale, vyksiančiame
rugsėjo 21–22 dienomis Kalifornijoje, varžysis 20 jaunųjų mokslininkų iš viso pasaulio.
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ Jaunųjų tyrėjų
klubo narė Laura Steponavičiūtė konkursui pateikė darbą apie nanodalelių
poveikį gamtai.
Jaunoji tyrėja aiškinosi, kaip nanodalelės veikia pupeles ir vandens dumblius.
Ji nustatė, kad nanodalelės skatina pupeles augti, o nepaisant to, kad vandens
dumblių ląsteles nanodalelės žaloja, tam tikra jų koncentracija vandenyje taip
pat skatina dumblių augimą.

KTU profesorius: kaip sužaidybinti
procesai sukuria stebuklus

„MERCEDES“ GAMINS „TESLA“ KONKURENTĄ

Nuo balandžio 1-osios įsigalios LR
administracinių nusižengimų kodeksas, pagal kurį iš daugiau nei 30 km/
val. greitį viršijusių vairuotojų bus
atimtas vairuotojo pažymėjimas.
Šįkart griežčiau kontroliuoti nutarta motociklų, krovininių automobilių (sveriančių daugiau kaip 3,5 t)
ir keleivinių transporto priemonių
(turinčių daugiau nei 9 sėdimas
vietas) vairuotojus. Greitį viršijus
30-40 km/val. teisė vairuoti bus
atimta nuo 3 iki 6 mėnesių, 40-50
km/val. – nuo 6 iki 12 mėnesių, o 50
km/val. – 1-1,5 metams (nuo 12 iki
18 mėnesių). Tą DELFI patvirtino
Susisiekimo ministerijos Saugaus
eismo skriaus vedėjas Vidmantas
Pumputis. Jis taip pat priminė, kad
iki šiol ši sąlyga galiojo pradedan-

Pirmą kartą šalies istorijoje lietuvė
prasimušė į Google rengiamos mokslo
mugės finalą!

nėra. „Šioje vietoje buvo pasilikta
prie ribos 50 km/val. (ir iki šiol tiek
viršijus greitį teisė vairuoti būdavo
atimama – DELFI). Apribojimus
taikysime labiausiai rizikingoms
grupėms. Manau, kol kas ir tai yra
pakankamai didelis sugriežtinimas,
kuris padės pristabdyti vairuotojus
ir privers juos elgtis atsakingiau“,
– sakė jis.
Skaitykite daugiau: delfi.lt

Žaidimas svarbus ne tik vaikams. Sužaidybinimas (angl.
gamification) gali būti nukreiptas
į įvairias sritis: mediciną, studijas,
visuomenines veiklas, verslą. Tuo
įsitikinęs Kauno technologijos
universiteto Ekonomikos ir verslo
fakulteto (KTU EVF) profesorius
Rimantas Gatautis.
Sužaidybinimo filosofija paprasta – panaudojant tam tikrus
elementus iš žaidimų, juos pritaikyti veikloms, nesusijusioms su žaidimais, jas padarant linksmesnes ir
patrauklesnes.

Naujojo Boeing 777-9X sparnai ilgesni
už 4 vilkikų koloną
Be abejonės, tai – didžiausias
keleivinis lėktuvas aviacijos istorijoje. Jo sparnų ilgis toks didelis,
jog oro uostuose tuos sparnus teks
tiesiog užlenkti. Beje, serijinė šių
lėktuvų gamyba bus pradėta jau
2017-aisiais.
Boeing 777-9X salone įrengta
400-425 sėdimosios vietos – 34 vietomis daugiau nei 777-9X konkurento Airbus A350-1000 salone. Ekonominės klasės sėdynių plotis bus ne mažesnis kaip
46 cm, kai įprastai keleivinio krėslo plotis siekia 43-47 cm. 15 proc. didesni
bus ir naujojo lėktuvo iliuminatoriai. Jie bus įmontuoti keleivių akių lygyje.
Skrydžio nuotolis – 14 075 km. Vieno egzemplioriaus kaina – 400 mln.
JAV dolerių.

NASA sukūrė medžiagą, kuri pati
susitaiso
NASA ir Mičigano universiteto mokslininkai sukūrė medžiagą, kuri pradurta
ar kitaip pažeista pati susitaiso.
Kaip rašo „New Scientist“, medžiaga yra pagaminta iš trijų sluoksnių – dviejų
sluoksnių polimero su skysčiu tarp jų. Kai skystį pradeda veikti deguonis, jis
sustandėja. Tai reiškia, kad jeigu medžiaga praduriama iš kurios nors pusės,
viduje esantis skystis labai greitai užpildo plyšį.
Tyrėjų grupės paskelbtame video įraše matyti, kaip medžiaga užsitaiso po
šūvio.
Šaltinis: Technologijos.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.
18:50 Bëdø turgus.
19:40 Stilius
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
21:00 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
22:45 Iðbandymas dviem.
00:35 Pasaulio
dokumentika.
01:30 Pasaulio
dokumentika.

08:05 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
08:45 Kultûra. Edgaras
Montvidas.
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
(k.)
10:15 Kelias.
10:30 Kaukazo legendos.
(k.)
11:15 DW naujienos rusø
kalba.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Siono festivalio
duetø konkurso
nugalëtojø koncertas.
14:00 Prisiminkime. (k.)
14:15 Pinigø karta. (k.)
15:00 Lietuviø dokumentika.
16:00 Vilhelmo Èepinskio
ir „Senosios
Cameratos“ koncertas.
17:30 Dabar pasaulyje. (k.)
18:00 Þinios. Orai.
18:15 Kristupo vasaros
festivalis 2015.
21:40 Vasaros MEDIA
studija. (k.)
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.
23:45 Ðilti kûnai.

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 Ðio rudens valgiai.
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 Pirmasis riteris.
00:55 Visa menanti.
01:50 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Superdidvyriø
komanda.
06:55 Eskimø mergaitë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Dora ir
draugai.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Papûga Keða ir
pabaisa.
10:00 KINO PUSRYÈIAI.
PREMJERA Dþesis ir
Petas.
11:50 Mano monstriukas
ir að.
14:00 Gyvenimo ðukës.
16:00 PREMJERA Beatos
virtuvë.
17:00 PREMJERA
Lietuvos superðefas.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Medþioklës sezonas
atidarytas 2!
20:30 Didþiosios motuðës
namai 2.
22:35 Sex turas.
00:45 Meksikietis.
03:05 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 Mikë Pûkuotukas.
12:30 Pelenë.
14:10 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Planas tëèiui.
21:45 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
22:00 Numatomos
Lietuvos vyrø
krepðinio rinktinës
rungtynës. Pertraukoje
- Tiesiai ið EuroBasket
2015.
22:40 Rungtyniø
pertraukoje - Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
23:50 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
00:00 Europos vyrø
krepðinio èempionatas.
01:40 Tikroji auka.
03:15 Programos pabaiga.

07:05 Amerikos talentai.
08:05 Amerikos talentai.
09:00 Statyk!
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Lietuvos galiûnø
èempionato 2 etapas.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Að myliu kaimà.
13:00 Nacionalinë
Geografija. Krokodilo
monstro medþioklë.
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. Penkta
diena. I dalis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano
dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Universalus karys.
Sugráþimas.
22:40 AÐTRUS KINAS
Smauglys prieð
Pitonà.
00:35 Tikras kraujas.
01:35 Prokurorø
patikrinimas.
02:40 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 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 Iksmenai 2.
21:00 6 kadrai.
21:45 TV3 þinios.
22:30 TV3 sportas.
22:40 TV3 orai.
22:45 Mirtinas smûgis.
00:40 Karo sàmokslas.
02:15 Bobo uþkandinë.
02:45 Programos pabaiga.

05:55 Gamtos pasaulis.
06:05 Dar paþiûrësim.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 Laikas inovacijoms.
09:30 „Viskas apie
gyvûnus“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui.
13:00 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
14:05 „Mano nuotykiai
Afrikoje“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 Laikas inovacijoms.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 „Akacijø alëja“.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 Laikas inovacijoms.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 Krepðinio karðtligë.
21:35 „Platinos karðtinë“.
23:45 „Nublokðti“.
Mokslinis siaubo
filmas.
01:45 „Mano nuotykiai
Afrikoje“.
03:00 „Nublokðti“. S.
04:30 Spàstai tëèiui.

05:30 Dëmesio pakraðty.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Bëdø turgus. (k.)
06:50 Stilius. (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.
09:40 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Mûsø gyvûnai.
10:55 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Ðiluvos atlaidai.
13:50 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
15:30 Misija. Vilnija.
16:00 Þinios.
16:15 Istorijos detektyvai.
17:00 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
18:30 Ðiandien.
19:00 Dëmesio pakraðty.
19:30 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Pavojingi jausmai.
21:50 Dþeinë Eir.
23:55 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija. Mis Marpl 6.
01:25 Jubiliejinis Virgilijaus
Noreikos koncertas.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
10:50 Myliø Amerika.
11:30 Þinios.
11:45 Ðventadienio
mintys.
12:10 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Linksmoji naðlë.
15:10 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
16:00 Raðytojo Rimanto
Ðavelio kûrybos
vakaras.
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Dvarai ir likimai.
20:30 Kristupo vasaros
festivalis 2015.
21:40 Vasaros MEDIA
studija. (k.)
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Þagarës vyðniø
festivalis 2015.
00:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:50 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 Ðio rudens valgiai.
12:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:00 Bûrëja.
16:35 Bûrëja.
17:10 Nemarus kinas.
Nuoboda.
18:55 PREMJERA
Derenas Braunas.
20:00 Vangelija.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Paskutinis pacientas.
23:00 Beproèiai.
01:45 Nekenèiu
þvaigþdës.
02:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
06:55 Eskimø mergaitë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Dora ir
draugai.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:35 Tomo ir Dþerio ðou.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Gaisrinës ðuo.
12:10 Geras vyrukas.
14:00 Gyvenimo ðukës.
16:00 PREMJERA Bus
visko.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 PREMJERA Didþioji
derliaus ðventë.
21:45 PREMJERA
Paskutiniai riteriai.
00:00 PREMJERA Tikras
teisingumas 2. Mano
kerðtas.
01:50 Sex turas.
03:55 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 Legenda apie Korà.
09:30 Statybø TV.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Bembis.
13:00 Piteris Penas
Niekados ðalyje.
14:25 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Þilvino Þvagulio
jubiliejinis koncertas.
2 dalis.
21:45 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
22:00 Numatomos
Lietuvos vyrø
krepðinio rinktinës
rungtynës.
Pertraukoje - Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
22:40 Rungtyniø
pertraukoje - Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
23:50 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
00:00 Europos vyrø
krepðinio èempionatas.
01:40 Skaistuolio filmas.
03:05 Programos pabaiga.

06:35 Skonis.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Pabëgimas ið
norvegiðko rojaus.
10:30 Savaitës kriminalai.
11:00 FAILAI X. Pionieriai.
Kova dël plieno.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Pasaulio
keistuoliai.
13:00 Nacionalinë
Geografija.
Eksperimentai su
rykliais.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Penkta
diena. II dalis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS
ISTORIJOS. Inga
Lindstrom. Laukiniai
arkliai Hilezunde.
21:00 Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Laukiniai.
00:25 Mano mylimiausia
ragana.
00:55 Mano mylimiausia
ragana.
01:25 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 Iksmenai.
Þûtbûtinis mûðis.
21:05 6 kadrai.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:30 Uþburtas ratas.
00:20 Varnas.
02:20 Bobo uþkandinë.
02:55 Programos pabaiga.

06:15 „Genijai ið
prigimties“.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
10:30 Laikas inovacijoms.
11:10 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iðgyventi
Afrikoje“.
12:45 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 Laikas inovacijoms.
17:00 Þinios.
17:30 „24/7“.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 Laikas inovacijoms.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 Krepðinio karðtligë.
21:35 Kaimo diena.
21:40 „Platinos karðtinë“.
23:45 „Kauksmas. Nauji
koðmarai“.
01:45 „24/7“.
02:30 „Kauksmas. Nauji
koðmarai“.
04:00 „Vandens þiurkës“.

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

08:05 Broliø Grimø
pasakos. (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 Kultûra +. (k.)
13:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
14:00 A. Gricius. Palanga.
TV spektaklis. (k.)
15:55 ...formatas.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Paþaislio muzikos
festivalis 2015.
19:25 Vasaros MEDIA
studija.
19:45 Kaukazo legendos.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Nidos ekspresija.
21:30 VII tarptautinis M. K.
Èiurlionio pianistø ir
vargonininkø konkursas.
21:50 Skambantys
pasauliai.
22:40 DW naujienos rusø
kalba.
22:50 Iðbandymas dviem.
(k.).
00:30 Panorama. (k.).
01:05 Dëmesio centre.
(k.).

06:10 Dienos programa.
06:15 "Karadajus".
07:15 "Karadajus".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Kas naujo, SkûbiDû?".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:05 "Du su puse vyro".
10:30 "Du su puse vyro".
10:55 "Ðio rudens
valgiai". (k.)
11:30 "Gordono Ramzio
virtuvës pamokos".
(k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas".
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".
19:55 "Mentalistë".
21:00 Auklë pagal
iðkvietimà.
22:50 "Pabaiga".
23:50 "Visa menanti". (k.)
00:45 "Dûmas".
01:40 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:40 "Garfildas".
06:55 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Mano monstriukas
ir að. (k.)
11:00 Didþiosios motuðës
namai 2. (k.)
13:00 "Keista ðeimynëlë".
13:30 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
13:55 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Nuo... Iki....
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Largo Vinèas.
00:30 "Dalasas".
01:25 "Detektyvë
Dþonson".
02:20 "Mentalistas".
03:15 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Ponas Jangas.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:05 Ledynmetis.
Þemynø atsiradimas.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Bruto ir Neto.
20:00 Pavojingi
aukðtakulniai.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Kerðtas.
23:30 Melas ir paslaptys.
00:30 CSI elektroniniø
nusikaltimø skyrius.
01:25 Ryðys.
02:15 Naujokë.
03:35 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 Pionieriai. Kova dël
plieno. (k.)
08:55 "Penktoji pavara".
(k.)
09:50 "Nacionalinë
Geografija. Pasaulio
keistuoliai". (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 "Ponas Bynas".
21:00 Farai.
21:30 Iðganymas.
23:15 "Gyvi numirëliai".
00:15 "Mentalistas". (k.)
01:10 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:20 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 Uþduotis.
01:05 Tëvynë.
02:00 24 valandos.
03:00 Programos pabaiga.

07.05 Þinios (k.).
07.35 Kitoks pokalbis.
08.35 „Iððûkis“.
09.35 „Mama detektyvë“.
10.40 „Kulinaras“.
11.45 Gyvenu èia.
12.00 Þinios.
12.05 Gyvenu èia (tæs.).
12.50 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
14.05 Laikas inovacijoms.
„Sveikatos ir
biotechnologijos“.
14.55 „Iððûkis“.
16.00 Þinios.
16.20 Kaimo akademija.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.30 Krepðinio karðtligë.
18.35 Dar paþiûrësim.
19.20 „Kulinaras“.
20.25 „Mama detektyvë“
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.00 „Kikboksininkas.
Kerðtas“.
00.55 Reporteris.
01.25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
02.10 „Kikboksininkas.
Kerðtas“.
03.35 „Genijai ið
prigimties“.
04.05 Reporteris.
04.30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
05.15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
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ġĽ+AĊEKPKF=Eļ0
ġĽ&JOLAGPKNEQO)QEO=Oļ
ġ!=NL=ĜEďNáOEI

ġ13L=N@QKPQRá
ġ/ALKNPANEO
ġ+QKC=PEAO=+
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġĽ*=I=@APAGPURáļ
ġĽ(QHEJ=N=Oļ+
ġĽ(HKQJ=Oļ+
ġěEJEKO
ġĽ(HKQJ=Oļ+
ġĽ-=G=H>áOEI G=ECNíĊEļ
ġěEJEKO
ġĽ-=G=H>áOEI G=ECNíĊEļ
ġěEJEKO
ġĽ(ďNU>EJáOEJ@QOPNEFKO
PN=JOHE=REI=Oļ
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ĢěEJEKO
ĢĽ&ĊĊďGEOļ+
ġěEJEKO
ġĉE=J@EAJGEI>=
ġěEJEKO
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġ(NALĊEJEKG=NĊPHECá
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġĽ(QHEJ=N=Oļ+
ġĽ*=I=@APAGPURáļ
ġ-=PNEKP=E+
ġ/ALKNPANEO
ġ-=Ĝ=JCE)EAPQR=
ġ,N=E
ġĽ&Ċ*AGOEGKOOQIAEHAļ+
ġ/ALKNPANEO
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFECURďJ=Eļ
ġĽ&Ċ*AGOEGKOOQIAEHAļ+
ġ*EAOP=EENĜIKJáO
ġ/ALKNPANEO
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFECURďJ=Eļ

ġ13L=N@QKPQRá
ġ/ALKNPANEO
ġ-=PNEKP=E+
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġĽ*=I=@APAGPURáļ
ġĽ(QHEJ=N=Oļ+
ġĽ(HKQJ=Oļ+
ġěEJEKO
ġĽ(HKQJ=Oļ+
ġĽ-=G=H>áOEI G=ECNíĊEļ+
ġěEJEKO
ġĽ-=G=H>áOEI G=ECNíĊEļ+
ġěEJEKO
ġĽ)=VANE=Eļ
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġěEJEKO
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġěEJEKO
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġěEJEKO
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġ/ALKNPANEO
ġ(NALĊEJEKG=NĊPHECá
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġĽ(QHEJ=N=Oļ+
ġĽ*=I=@APAGPURáļ
ġ-=O=QHEO5
ġ/ALKNPANEO
ġĽIANEGKOREHGKH=GEO
-=NUĜEQFAļ
ġ/ALKNPANEO
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFECURďJ=Eļ
ġĽIANEGKOREHGKH=GEO
-=NUĜEQFAļ
ġ$=IPKOL=O=QHEO
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3 k. butà S. Daukanto g. (67,6
kv. m, ðiuolaikiðkas remontas,
yra nauja buitinë technika).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.

Gargþduose ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Lauko g. (II a., 38 kv.
m, vidinis, ðiltas, tvarkingas,
namas naujai renovuotas).
Jurbarkas, tel. 8 687 31 590.

Namø valdos sklypà
Gargþduose, Mariø g. (15
arø, 15 000 Eur). ricardas@
gmail.com, tel.: 8 644 20 449,
+496 081 68 66 65.

2 k. butà Lauko g. 6 (I a.,
medinis namas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, 7 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 613 61 544

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà miesto centre
SKUBIAI (prieðkambaris, III
a., tvarkingas). Jurbarkas, tel.
8 616 38 218.

1 k. butà (plastikiniai langai,
ðarvo durys, 30 kv. m, didelis
ástiklintas balkonas). Tel.: 8
685 58 336, 8 675 14 445.
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 Gedimino g. (I a.,
26 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8
657 47 558.
1 k. butà Kæstuèio g. 31-9
(II a., 37 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, 12 000 Eur. Didelis
balkonas, rûsys. Namas nerenovuotas). Jurbarkas, tel.
+370 600 55 918.
1 k. butà Gedimino g. (III
a., 34 kv. m, renovuojamame
name). Jurbarkas, tel. 8 610
28 628.
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 (virtuvës baldai, su
buitine technika). Tel. 8 670
92 145, skambinti po 17 val.
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 P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.
2 k. butà Parko g. 15 (II a.,
42 kv. m, IV aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 87 997.
2 k. butà Smalininkuose (su
patogumais, III a., ástiklintas
balkonas, yra garaþas, sodas
su nameliu, galima su baldais).
Tel. 8 616 33 787.
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. Butas prie didþiosios
„Maximos“). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g.
7 (III a., 36 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis). 1,5 k. butà
(14,73 ir 8,14 kv. m, renovuojamas). Jurbarkas, tel. 8 647
44 823.
2 k. butà Kauno g. 36 (II a.,
38 kv. m, V aukðtø name,
bendrabutis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 7 500 Eur. 2 kambariai,
virtuvë, vonia ir tualetas kartu).
Jurbarkas, tel. 8 610 62 994.
2/3 namo (mûrinis, ûkinis,
sodas, 12 000 eurø) Dainiø 2
k. Jurbarkas, tel. 8 633 69 337.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
20 273,40 Eur). Jurbarkas,
tel.: +353 876 94 27 99, +370
644 76 494.
3 k. butà Jurbarko r.,
Smalininkuose (III a., 55 kv.
m, IV aukðtø name, mûrinis, 11
000 Eur. Yra sodas). Jurbarkas,
tel. 8 622 56 500.
3 k. butà Kæstuèio g. (I a., 20
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
52 260.

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,
5 500 Eur. Du garaþai miesto centre. Elektra, geras
privaþiavimas, perdengtas stogas, saugios durys). Jurbarkas,
tel. 8 612 71 173.
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.
Iðsimokëtinai didelæ sodybà
(1,10 ha þemës, 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, 41 999 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 aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 32 000 Eur,
mûrinis, su þeme) Pilies I k.,
Vytënuose. Jurbarkas, tel. 8
600 31 663.
Namà Sodø g. (132 kv. m, II
a., mûrinis). Jurbarkas, tel. 8
652 92 472.
Namà Jurbarko r., Smukuèiø
k., Ðilelio 1-ojoje g. (54 kv.
m, 34 800 Eur, 12 arø sklype.
Galima gyventi þiemà, ðildomas
malkomis). Jurbarkas, tel. 8
647 42 188.
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 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.
Sodà Greièiuose, „Serbentos“
bendrijoje (be namelio, 8 arai,
gera, saugi vieta, ðalia gyvenamasis namas, netoli vandens
bokðto). Tel. 8 612 88 198.
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Sodà Greièiuose (II a. medinis namelis, plytinis garaþas,
ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
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, 6 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 10 500 Eur,
2 a. mûrinis namelis su rûsiu,
terasa ir balkonu 56 kv. m,
viduje þidinys, krosnis su
duonkepe, ðalia uþtvanka, 6
a þemës, vaþiuoja autobusas).
Jurbarkas, tel. 8 620 96 060.
Sodybà (16 km nuo Jurbarko,
prie pagrindinio kelio, 4,5
ha þemës, 0,3 ha miðko, galima pirkti be þemës, kaina
sutartinë). Tel. 8 621 54 154.
Sodybà Balneliðkiø k.,
Jurbarkø sen. (6 ha þemës,
galima ir be þemës). Jurbarkas,
tel. 8 691 51 617.
Sodybà Girdþiuose (medinis
namas, ûkiniai pastatai, du
garaþai, mûrinë vasarinë, 22
000 Eur). Tel. 8 602 67 377.
Sodybà Rotuliuose (rûsys,
vasarinë, ûkiniai pastatai) arba
keièiu á 1-1,5 k. butà miesto
centre (II a., III a.) su priemoka, kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 605 82 505.
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,
Jurbarke (2 100 Eur, 5 a, su
maþu nameliu). Jurbarkas, tel.
8 650 67 728.
Sodo sklypà Smukuèiuose
(senas sodas su nameliu, 7 arai
þemës, kaina sutartinë). Tel. 8
662 03 187.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba Sausgiriø k., Raudonës sen.
(prie miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemës sklypà 2 ha ðalia
Smukuèiø, Jokymiðkiø k. (1
ha – 3 500 eurø). Tel. 8 611
59 331.
Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 9 847
Eur). Jurbarkas, tel.: +353 876
94 27 99, +370 644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø k., netoli
uþtvankos. Jurbarkas, tel. 8 625
22 558.
Þemës sklypà Jurbarko „trikampyje“ (komunikacijos, 12
000 Eur, 10.5 arø, kraðtinis, su
komunikacijomis). Jurbarkas,
tel. 8 685 39 089.
Þemës sklypà Jurbarkuose
(15 arø, namø valda). Tel. 8
683 69 300.
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Þemës sklypà Kiduliuose (29
a, neárengtas namas, árengtas
gyvenamasis bûstas ûkiniame
pastate, visos komunikacijos).
Jurbarkas, tel.: 8 612 44 957, 8
629 52 165.
Þemës sklypà V. Kudirkos g.
(12,6 a þemës). Jurbarkas, tel.
8 646 38 294.
Þemës sklypà Rotuliuose (30
arø, su gyvenamuoju ûkiniu
pastatu, rami vieta, 22 000
Eur). Jurbarko r., tel. 8 616
93 123.
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 (50 Eur/mën., plius
komunaliniai mokesèiai).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
1 k. butà. Tel. 8 612 88 059.
1,5 k. butà (su baldais).
Jurbarkas, tel. 8 654 71 072.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà ilgam
laikui Jurbarke, tel. 8 690 04
174.
Komercinës patalpos Kauno
g. 37 nuo spalio mën. (200
kv. m). Jurbarkas, tel. 8 618
26 299.
Þemës sklypà Jurbarke
(120 Eur). Stambus ûkis
iðsinuomotø þemës ûkio
paskirties 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, +496
081 68 66 65.

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kalnupës g. (IV a.)
arba iðnuomoja nuo rugpjûèio
mën. Klaipëdoje, tel. 8 675
20 011.
Namà Klaipëdos r. (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 2 000
Eur.). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.
Namà Klaipëdos 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 70 425.

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

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Komercinës paskirties ûkiná
pastatà Kiduliø centre (900
kv. m, 46 arai þemës). Tel. 8
685 74 797.
Namà su ûkiniais pastatais
Voniðkiø k., Plokðèiø sen.,
Ðakiø r. (kraðtinë sodyba, 2 ha
þemës, galima nusipirkti dar
2 ha 26 a). Tel. 8 612 53 693.
Sklypà Ðakiø r. (16 000 Eur, 50
a sklypas, komercines paskirties). Kiduliø miestelyje, prie
pat kelio Jurbarkas-Ðakiai.
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
iðnuomoja. 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.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Namo dalá Ðilutës r., Stoniðkiø
k., Pagëgiø sav. (I a., medinis).
Ðilutë, tel. +370 638 38 893.
Þemës sklypà Ðilutës r. (7
ha, ûkio paskirties. Sklypas
prie pagrindinio kelio ÐilutëTauragë, netoli Draudeniø
eþero. Tinka komercinei veiklai). Ðilutë, tel. 8 646 25 266.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Þemaitës g. 30 (IV
a., apðiltintas, padarytas remontas, galima su baldais).
Tauragë, tel. 8 687 780 06.

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 (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 Dariaus ir Girëno g.
38 (IV a., 20,5 kv. m, balkonas,
su baldais, maþi mokesèiai,
saulëta pusë). Tauragë, tel. 8
613 30 797.
1 k. butà Respublikos g. 7 (II a.,
bendrabutyje, virtuvë atskirai).
Tauragë, tel. 8 691 39 320.
1 k. butà Tauragës dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietuoju
kuru, radiatoriai, boileris, yra
atliekama mini renovacija)
arba keièia á 1 k. butà Tauragës
mieste su priemoka. Tauragë,
tel. 8 618 20 617.
1 k. butà Liepø take (25,23 kv.
m, II a.). Tel. 8 620 64 810.
1 kambará bendrabutyje.
Tauragë, tel. 8 654 06 971.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûrinis namas, tvarkingas,
galima su baldais, rami vieta).
Tauragë, tel. 8 652 63 566.
2 k. butà (48 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, 28 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
2 k. butà Gedimino g. (II a.).
Tauragë, tel. 8 658 60 259.
2 k. butà mikrorajone,
Moksleiviø al. 5 (I a., 48 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 24 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 32 722.
2 k. butà Papuðynës k., Ðilalës
g. (II a., 48 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, 19 000 Eur,
yra didelis garaþas, þemës,
didelis rûsys). Tauragë, tel. 8
655 82 500.
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 Vasario 16-osios g.
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.

2 k. butà Gedimino g. 35 (I
a., 51 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 23 800 Eur. Namas
atokiau nuo gatvës, yra dvi
erdvios automobiliø aikðtelës.
Namas ðalia prekybos centrø
ir vaikø darþelio). Tauragë, tel.
+370 616 83 696.
2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I
a., 55 kv. m, V aukðtø name,
21 000 Eur. Skubiai, pigiai).
Tauragë, tel. 8 646 76 755.
2 k. butà Miðko g. (IV a., 50 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 500 Eur,
erdvus, ðviesus, tvarkingas, su
baldais). Tauragë, tel. 8 653
37 877.
2 k. butà Tauragës dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, ðildomas kietuoju
kuru. Yra sandëliukas kurui
laikyti). Tauragë, tel. 8 600
64 770.
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.
3 k. butà MSV (III a., 64 kv.
m) arba keièiu á 2 k. butà.
Gali bûti MSV. Siûlyti I-II a.
Tauragë, tel. 8 640 22 801.

2 k. butà Vytauto g. (V a.,
bendrabuèio tipo, 11 500 Eur)
arba keièia á sodybà. Siûlyti
variantus. Tauragë, tel. 8 658
29 378.

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.

2 k. butà Ateities take 8 (IV
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 21 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.

Butà Gintaro g. (su garaþu ir
iðpirkta þeme, visos miesto
komunikacijos, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 600 15 381.

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

Namà (68 kv. m, medinis, su
ûkiniu pastatu, vasarine, sodu,
15 a sklypas. Netoli upë Jûra.
Graþi ir rami vieta). Tauragë,
tel. 8 699 85 517.

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

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.
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). Garaþas
strategiðkai patogioje vietoje,
prie „Regitros“, yra duobë po
visu garaþu, perdangos blokai.
Tauragë, tel. 8 682 34 022.
Skubiai parduodami garaþai
„Auðros“ ir „Vilties“ bendrijose. 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, nepravaþiuojamas, 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.
Mûriná namà miesto centre
iðsimokëtinai Strazdo g. (vieno aukðto su mansarda, 6
arai þemës, miesto vandentiekis, kanalizacija, 46 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 633 59 259.
Mûriná namà Papuðynëje (13,5
arø þemës sklypas, 2 garaþai,
ðiltnamis, miesto komunikacijos ir kt. privalumai, su visu apstatymu, gali gyventi 2 ðeimos).
Tauragë, tel. 8 613 43 321.

Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 22 896.
Namà (mûrinis, 1,5 aukðto,
garaþas, ûkinis, 8,8 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Namà Butkeliø r. (2 a.,
mûrinis, nebrangiai, su 16
arø sklypu) arba keièiu á 1-2
k. butà su patogumais, su
priemoka. Tauragë, tel. 8 631
45 192.
Namà Dacijonø k. (2 a.,
mûrinis, 40 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 687 82 162.
Namà Joniðkës soduose (2
a., nebaigtas árengti, 15 arø
þemës, galimas keitimas á 2 k.
butà). Tauragë, tel.: 8 446 54
757, 8 620 49 986.
Namà Maironio skg. (grybo
formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas, miesto komunikacijos,
2 garaþai, ûkinis, 6 a þemës,
stiklinis ðiltnamis, 68 000
Eur) arba keièiu á 2 k. butà II
a. Tauragë, tel. 8 446 53 489.
Namà 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.
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S k l y p à Ta u r a g ë j e ( g r a þ i
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 7 500 Eur, 7 a, namo
statybai) Kurðiø g. Graþi vieta,
ðalia miðkas, upelis, aplink naujos statybos namai. Tauragë,
tel. +370 614 34 141.

Namà Dariaus ir Girëno g. (60
Eur, tvarkingas, 2 a., mûrinis,
labai gera vieta, prie pagrindinio kelio, rami vieta, yra 19
a dirbamos þemës). Tauragë,
tel. 8 643 47 020.
Namà Maþonø k., Bijûnø g.
(196 kv. m, I a., mûrinis, 63 000
Eur, naujai pastatytas, name
yra vanduo ir elektra. Garaþas
skirtas 2 automobiliams).
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.
Netoliese NORFA ir IKI).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8
689 65 756.
Namà Islandijos g. 6B (I a.,
mûrinis, plastikiniai langai,
su mansarda, 105 kv. m naudingo ploto, jaukus, ðviesus).
Tauragë, tel.: 8 616 27 971, 8
603 82 879.
Namo dalá (62 kv. m, medinis,
35 000 Eur, 15 a sklypas, yra
ûkinis pastatas su garaþu,
vasarinë virtuvë. Graþioje, ramioje vietoje, netoli upë Jûra).
Tauragë, tel. 8 699 85 517.

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. 8 644 47 450.
Sodà Bernotiðkëje, „Atþalyno“
bendrijoje (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.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1 200
Eur). Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 38
(10,35 arai, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75 961.

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

Sodà Joniðkës soduose,
Kæstuèio g. (5 500 Eur, 6 a,
medinis namelis, elektra, lauko WC, vaismedþiai, prûdelis,
ðiltnamis, geodeziniai matavimai). Tauragë, tel. 8 608 65868.

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.

Sodybà 16 km nuo Tauragës (su
3,5 ha þemës) arba keièia á 1 k.
butà. Tel. 8 607 79 643.

Nebrangiai namà Putinø g.,
Butkeliø r. (su 16 arø sklypu)
arba keièiu á 1-2 k. butà su
patogumais, su priemoka.
Siulyti variantus. Tauragë, tel.
8 631 45 192.

Sodybà prie Adakavo (vienkiemyje, 10 ha ið jø 5 ha malkinio
miðko, 23 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 615 74 394.

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

Þemës sklypà Jurbarko r.,
Þindaièiø k. (þemës ûkio paskirties þeme, kadastro Nr.
945/0008:114, 30 ha). Tauragë,
tel. 8 685 42 809.

Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (labai gera vieta, elektra, ðalia tvenkinys). Tauragë,
tel. 8 647 82 900.

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

Pigiai pusæ mûrinio namo
iðsimokëtinai (2 garaþai,
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 681
52 821.

Þemës sklypà Dauglaukio/
Pajûrio k. (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 9
500 Eur, 0,64 ha þemës, patogioje vietoje, ties sankryþa
Dauglaukio k./Pajûrio k.).
Tauragë, tel. +370 614 34 141.

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.

Namo dalá (medinis, 7 800
Eur, kambarys su virtuve,
atskiras áëjimas, kiemas, þemë.
Geri kaimynai, miesto centre.
Yra galimybe ásigyti kità namo
dalá). Tauragë, tel. 8 685 15
039.

Parduoda arba iðnuomoja
sandëliavimo ir gamybines patalpas plëtoti verslui 5 km nuo
Tauragës (asfaltuota teritorija,
geras privaþiavimas, elektra).
Tauragë, tel.: 8 655 49 294, 8
620 73 143.

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.

Sodà Joniðkëje (14 000 Eur, geras ûkinis pastatas, buvo auginami gyvuliai, ðalia yra garaþas,
yra ðiltnamis, yra ðulinys, po
visu namu yra rûsys). Tauragë,
tel. 8 639 75 352.

Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“,
bendrijoje Roþiø g. (apie 10
arø, sklype tvenkinys, atlikti
geodeziniai matavimai, asfaltuotas privaþiavimas, 4 200
Eur). Tauragë, tel. 8 638 35 207.

Sodybà (geras privaþiavimas,
graþi aplinka). Tauragë, tel. 8
655 49 294.

Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689
41 532, 8 652 70 729.

Sodybà Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
Sodybà ðalia Lomiø k. (sena,
1,23 ha). Tauragës r., tel. 8 699
55 440.
Sodybà netoli miesto, prie
Jûros. 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 a, sklypas
ribojasi su miðku). Tauragë, tel.
8 681 76 541.
Sodo sklypà Joniðkës k. (5 000
Eur, sklypas 12 arø, medinis
namelis). Tauragë, tel. 8 616
50 387.
Þemæ Pameiþiø k., Gaurës
seniûnijoje (þemës ûkio paskirties, 2 sklypai, 2,42 ha ir
3,53 ha, iki sklypo veda kelias,
graþi vieta, ðalia puðynas, ðalia
teka Meiþës upelis). Tauragës
r., tel. 8 699 55 440.
Þemës sklypà 3 km nuo
Tauragës (1,81 ha, buvusi sodyba, elektra, 18 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 633 58 769.
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Þemës sklypà Skirgailø k.
(10 500 Eur, 3,6 ha dirbamos
þemës. Þemë itin graþioje
vietoje, tarp Ðeðuvies upës ir
senvagës. Nuo Tauragës vos
keletas km). Tauragë, tel. 8
614 34 141.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties, 20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

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.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8
699 12 013.
2 arba 3 k. butà Tauragëje
iðsimokëtinai iki 3 m. Tauragë,
tel. 8 605 09 177.
3-4 k. butà, siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 690
60 869.
3-4 k. butà, domina ávairûs
variantai. Tauragë, tel. 8 624
12 133.
Þemës iðvadas. Tauragë, tel. 8
684 61 318.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (nuosavoje valdoje, su daliniais
patogumais). Tauragë, tel. 8
600 07 306.
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto
centro 4 km) ir gamybines patalpas Lauksargiuose. Tauragë,
tel. 8 663 61 733.
+Iðnuomoja komercines patalpas Dariaus ir Girëno g.
36 (15 ir 30 kv. m, su atskirais
áëjimais, prie autobusø stoties).
Tauragë, tel. 8 656 01 693.
+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. 38 B (I ir II a., po
100 kv. m, atskiri áëjimai, tinka
biurui, prekybai, nuoma 300
Eur). Tauragë, tel.: 8 699 98
097, 8 699 17 624.
+Iðnuomoja pigiai, skubiai
nuosavo namo 2 a. (1 kambarys, virtuvë, miesto vanduo,
su baldais, yra sandëliukas,
prieðkambaris). Tauragë, tel.
8 630 10 670.

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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Grûdus pigiai (mieþiai ir
kvieèiai). Jurbarkas, tel. 8 681
19 146.
Karves (1 ir 5 verðiø, pieningos). Tauragë, tel. 8 615 95 101.
Karves (2 vnt., vieno verðio,
ðvieþiapienës), sukergtas
telyèias ir koli veislës ðuniukus.
Tauragë, tel. 8 600 96 648.
Karvæ (3 verðeliø, sukergta),
verðiukà (4 mën.). Tel. 8 698
74 572.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Skalbimo maðinà „Electrolux“.
Jurbarkas, tel. 8 646 38 294.

Dviratá paaugliams (50 Eur).
Tel. 8 638 20 539.

Skalbyklæ „Ardo“ (gera bûklë,
80 eurø). Jurbarkas, tel. 8 674
40 051.

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

Skalbyklæ „Bosch“ (naudota, vokieèiø g-bos, 70 Eur).
Tauragë, tel. 8 674 71 002.

p e r k a
Akordeonà WELTMEISTER,
96 bosø. Tauragë, tel. 8 615
58 704.

Dviratukus (12 coliø ratukai.
Yra papildomi ratukai. Pirkti
nauji). Parduoda „Fisher price“ supynes, 30 Eur. 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.

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.
+Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø
g. 20 (II a., 2 atskiros patalpos
19 ir 49 kv. m). Galima nuomotis atskirai. Tauragë, tel. 8
698 29 460.

p a r d u o d a

Baldø komplektà (aukðtis 180,
ilgis 225 cm. Prie komplekto
dovanojama kampinë spinta,
ne ið komplekto, 160 Eur).
Ðilalë, tel. 8 612 09 003.
Dvigulæ lovà (160 x 200 cm,
geros bûklës, maþai naudota).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
Ávairius naudotus baldus, pigiai. Tauragë, tel. 8 618 37 919.
Jaunuoliø/vaikø kambario
baldø komplektà (geltona/
þalia spalva, sudaromas stalas,
spinta, lentynos, dvi lovos.
Galime atskirai parduoti).
Jurbarkas, tel. 8 614 38 507.
M i n k ð t à
k a m p à
(iðtraukiamas), sofà-lovà,
tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Minkðtàjà dalá (kampas,
iðtiesiamas, su patalynës
dëþe, geros bûklës, 130 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.

Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus, skaldytas
malkas, granules. Atveþa. Tel.
8 686 09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus. Atveþame.
Tel. 8 674 24 111.
Benzininá pjûklà ,,Meec“,
69 Eur. Jurbarkas, tel. 8 618
68 394.
Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynës,
ðuns bûdas, tvoros, galima
pristatyti visoje Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 636 61 719.
Dujø balionà (uþpildytas, 30
Eur). Tauragë, tel. 8 678 86
262.
El. pjûklà malkoms (4,5 kW,
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,
duraliumininio korpuso).
Jurbarkas, tel. 8 681 94 947.

Originalias sûpuokles keturiems (su staliuku, àþuolas +
uosis + kalvystë). Tel. 8 624
61 478.
Labai geros bûklës spintàsekcijà, 150 Eur. Tauragë, tel.
8 682 18 834.
Raðomàjá stalà (naudotas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8
650 69 055.
Sekcijà (5 daliø, 120 Eur),
kuðetæ (pasididina á dvigulæ,
su patalynës dëþe, 55 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 30 787.
Sekcijà „Neris“ (naudota, l. geros bûklës, 30
Eur), spintà (3 durø, su
antresolëmis), virtuvines spinteles su ámontuojamomis el.
viryklëmis. Tauragë, tel. 8 651
77 410.
Sofà-lovà (gera bûklë,
iðtraukiama, rudos spalvos).
Tauragë, tel. 8 650 48 515.
Spintelæ (prie lovos),
uþuolaidas (kakavos
sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

p a r d u o d a

Karvæ (3 verðiø, galima rinktis
ið 3 karviø). Tauragës r., tel.: 8
685 60 235, 8 446 69 440.
Karvæ (pieningà). Tauragë, tel.
8 694 64 426.
Karvæ (pirmaverðë, mësinë).
Tauragë, tel. 8 651 12 816.
Karvæ (vieno verðiuko, pieniniø veislës). Tauragë, tel. 8
644 43 704.
Kiaulæ (motininë, parðinga,
parðiuosis 2015 09 12 -13 dienomis, bus ðeðtais parðeliais,
gerai priþiûri). Tel. 8 609 88
491.
Kiaules (nuo 90-150 kg, galima rinktis, 1 kg/1.50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 626 05 999.
Kiaulæ (mësinë), karvæ su
verðeliu (1 000 Eur). Jurbarko
raj., tel. 8 690 96 634.
Kvieèius, mieþius. Jurbarkas,
tel. 8 612 31 475.
2-iejø verðiø karvæ. Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 618
74 354.
3 karves, 550 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 614 91 375.

+Aviþas. Avis, avinukus ir
avytes (juodgalviø veislës).
Tauragë, tel. 8 656 34 295.
+ N a u j o d e r l i a u s gr û d u s
(kvieèius, kvietrugius, aviþas).
Galiu atveþti. Tauragë, tel. 8
650 29 050.
+Þieminius kvieèius. Verðingà
telyèià (2 m.). Tauragë, tel. 8
627 91 769.
1.5 m. telyèià (labai jauki,
graþi). Jurbarkas, tel. 8 699
61 977.
8 sav. parðiukus. Tel. 8 600
40 933.
8 sav. parðelius, 65 Eur.
Jurbarkas, tel.: 8 675 02 538,
8 601 09 616.
Avinà (vokieèiø merinosø
veislës, 1,5 m.) ir avá (romanovo-merinosø miðrûnæ, 2 m.).
Tauragë, tel. 8 615 35 589.

Parduodu ërienà ir avienà,
arba gyvas avis veisimui ar
skerdimui. Skerdþiama skerdykloje pagal uþsakymà, min.
kiekis - vienas gyvulys, 5 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 650 12 077.
Parduodu juodagalvës veislës
avinà su kilmës dokumentais, taip pat juodagalves avis.
Tauragë, tel. +370 656 34 295.

Pirmaverðæ karvæ (pieno duoda
23 l, graþi, 800 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 651 33 567.
Sëklinius þieminius
kvieèius „Skagen C3“, gerai
þiemojantys. Tauragë, tel. 8
650 72 617.
Parduodu ðuniukus (Kaukazo
aviganiai, motina su kilmës
dokumentais, 100 Eur). Ðilalë,
tel. 8 449 59 047.
Verðingà telyèià (pieninës
veislës, verðiuosis rugsëjo viduryje). Ðilalë, tel. 8 615 98 714.

Aviþas, 70 eurø/t. Tel. 8 618
82 492.

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

Banguotas papûgëles (10 Eur vnt.). Tel. 8 638 20 539.

Parðelius. Tel. 8 656 20 466.

Bulvytes. Tauragës r., tel. 8 653
23 411.
Dvi geras, melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.
Didelius svogûnus (0,44 Eur/
kg). Tauragë, tel. 8 678 14 443.
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.
Grûdus (miðainys). Tel. 8 609
78 791.

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.
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.
PREKYBA DURIMIS
(NAUJOS IR NAUDOTOS,
VIDAUS IR LAUKO).
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. PARDUODU
MUZIKOS INSTRUMENTUS
( A K O R D E O N A I ,
ARMONIKOS, BÛGNAI,
PIANINAI). KLAIPËDA ,
TEL. 8 603 10 867.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.

p e r k a
Metalinæ cisternà nuo 2 iki 10
kub. m. Tel. 8 685 13 768.
Vyteles ir pluoðtà pynimui.
Tauragë, tel. 8 699 26 301.

Parðelius (6 savaièiø).
Jurbarkas, tel. 8 685 544 05.

Avis. Karves. Tauragë, tel. 8
651 12 816.

Bites su aviliais, bites, paruostos þiemai, ádëti vaistai nuo
variozës, 120 Eur. Ðilalë, tel. 8
612 34 499.

p a r d u o d a

Parðelius. Tauragë, tel. 8 656
36 055.
Parðelius. Tauragë, Jurbarkas,
tel. 8 616 93 285.
Paðarinius kvieèius. 1300
Eur/t). Tauragë, tel. 8 685
66 531.
Telyèià (1,5 m., juodmargë).
Tauragë, tel. 8 657 95 012.
Telyèià (pieninë, atsives spalio mën., 600 eurø) ir 1 m.
telyèaitæ, 400 eurø. Tel. 8 658
76 477.

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.
sankry. Jurbarke, susidûrus
motociklui ir lengvajam automobiliui. Tel. 8 699 26 627.

Vokieèiø aviganiø veislës
kalytes. Jurbarkas, tel. 8 680
41 705.

p e r k a
Superkame nerûðinius obuolius Jurbarko ir Tauragës r.
Tel.: 8 616 93 123, 8 690 04
576.

Dekoro tinka „Reibeputz 3,0
Silicon DUFA“ („lietutis“,
pilka su melsvu atspalviu, 275
kg/11 kibirø, 25 Eur). Tauragë,
tel. 8 620 65 131.
Dujø generacijos krosná
ASTRA-25 (naudota 7 m.,
tvarkinga, 150 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 11 619.
Duris su stakta (medinës, geros
bûklës, kairinës, 205x86 cm).
Jurbarkas, tel. 8 647 42 200.
Dvigubo pjovimo medienà.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas, dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW elektros
stotá. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Metalo atpjovimo stakles (560
Eur), elektrinæ talæ (1 t, 240
Eur), T-16 galinius ratlankius
(2 vnt., 70 Eur). Tel. 8 676
97 485.
Metalo tekinimo stakles 1K62,
metalà tekinimui, krosnelæ
„burþuika“, vamzdþius (3/4
colio), el. variklá (5,5 kW 1500
aps./min.), ðakø kapoklæ,
malkø skaldyklæ. Adatà filtrà
vandeniui ið þemës traukti.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Namo duris (geros bûklës,
naudotos, vidaus, 203x97 cm
su staktomis ir spyna - 1 vnt.,
209x67 cm - 1 vnt., 219x95 cm 1 vnt), ûkinio pastato duris (su
apkaustais ir apdaila, 197x114
cm - 1 vnt). Ðakiø r., Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.
Naujus aliumininius radiatorius (4 vnt., lenku 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.
Radiatorius (2 vnt., maþai
naudoti) ir naujà gyvatukà.
Tauragë, tel. 8 652 31 851.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Statybinæ medienà ir atraiþas
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 614
74 309.
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.

Neágaliam þmogui ieðkoma
këdë-tualetas su ratukais.
Jurbarkas, tel. +370 612 19
263.

Storasiená vamzdá (6,1 ir 5,6 m
ilgio, vidaus skersmuo 146 mm,
iðorës 160 mm). Tauragë, tel. 8
677 94 430.

Pamestas studento
paþymëjimas NR: SPD455738
Partizanø gatvëje prie IKI
parduotuvës. Radus skambinti, Kaunas, tel. 8 639 58 373.

Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.

Tarailiuose dingo pilka katë.
Gali bûti iðsigandusi, ðnypðti.
Pastebëjus praðome praneðti.
Uþ pagalbà atsilyginsime.
Tauragë, tel. 8 689 33 107.

U formos „ðvelerius“ (5,5 m
ilgio, 10 cm ploèio, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 26 602.

DOVANOJAMI: Kaèiukai
1,5 mën. Dovanojami tik atsakingiems ir rûpestingiems
ðeimininkams. Jurbarkas, tel.
8 670 30 114.

Tujø sodinukus. Gelgaudiðkis,
Klevø 7, tel. 8 345 55 227.
Verðingà telyèià (juodmargë,
640 Eur). Ðilalë, tel. 8 678
29 760.
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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.

Telferius (1 t ir 3 t keliamosios
galios). Tel. 8 699 19 621.

Uosio lentas (viengubo pjovimo, 6 cm storio, visiðkai
iðdþiovintos, 4 kub. m). Tel. 8
615 70 644.
Vamzdþius (6 vnt., po 8 m, 22
mm diametro, storasieniai,
pigia kaina). Tauragë, tel. 8
446 56 172.
Vidaus duris (medinës, naujos,
204 x 84 cm, kaina 60 Eur), lauko duris (medinës, naudotos,
200 x 84 cm, kaina 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 58 993.
Vonias (nenaudotos, puse
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), grindjuotes (uosinës, masyvios), orkaitæ
á krosná (ketaus). Tauragë, tel.
8 446 56 172.
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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.

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

VW GOLF Bon Jovi kombi
(1996 m., 1,9 TDI, 66 kW,
raudona, autopilotas, kondicionierius, centrinis uþraktas,
lieti ratlankiai, 240 000 rida,
serviso kmygelës, 1 050 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

d o v a n o j a
Ðiferá (banguotas, dideli lapai,
naudotas, 12 lapø). Tauragë,
tel. 8 631 27 916.

LADA

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 mën., 1,8
l benzinas, 65 kW, baltos spl.,
TA iki 2017-09 m., draudimas,
labai geros bûklës, 450 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
AUDI 80 (1994 m., 1800 cm3,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, mëlyna,
4/5, TA iki 2017-04, 800 Eur.
Signalizacija, vairo stiprintuvas, elektriniai langai, tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8 616
31 692.
AUDI 80 B4 (1992 m., sedanas, benzinas, dujos, TA iki
2017 m., labai gera bûklë). Tel.
8 614 02 245.
AUDI A6 (1996 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, 92 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, juoda sp., 4/5, 203
000 km, TA iki 2015-11, draudimas, 1 350 Eur, lieti ratai,
tiesioginës dujos, signalizacija). Jurbarkas, tel. 8 685 35 296.
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AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, dyzelinas, 110 kW, TA, 1 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 643 47 765, 8
634 29 035.
AUDI A6 (1999 m., 2400 cm3,
dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, mëlyna sp.).
dalimis. Jurbarkas, tel. 8 683
70 013.

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

DAEWOO
p a r d u o d a
DAEWOO LANOS (2003 m.,
TA iki 2017 m., mechan. pav.
dëþë, þalios sp., 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.

p a r d u o d a
LADA NIVA (1999 m., þalios
sp., vaþiuojantis, be TA, 1
000 Eur, kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 679 92 381.

MAZDA
p a r d u o d a
MAZDA 626 (2 l, benzinas,
1996 m., mechaninë pav. dëþë,
raudona sp., TA iki 2017-03
mën., 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 201602, 350 Eur). Tauragë, tel. 8
630 34 699.
NISSAN PRIMERA (1997 m.,
2000 cm3, benzinas, dujos, 85
kW, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, oranþinë sp., 4/5,
280 000 km, TA iki 2016-11,
290 Eur. Pakeisti visi amortizatoriai, priekinë vaþiuoklë).
Tauragë, tel. 8 618 75 565.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1998 m., baltos sp., 1,7 l dyz., vokiðkas variklis, universalus) arba dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 679 92 381.
OPEL ZAFIRA (2003 m., dyzelinas, TA iki 2017 m., 2 200
Eur). Tauragë, tel. 8 678 00 979.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1995 m.,
1,4 l, benzians, mëlyna spalva,
TA, automatinë pavarø dëþë).
Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.
RENAULT CLIO (1998 m.,
1,2 l, benzinas, dujos, 5 durø,
TA, rida 110 000, 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 30 407.

RENAULT LAGUNA (2000
m., 1600 cm3, benzinas, 79
kW, mechaninë pavarø dëþë,
universalus, mëlyna sp., 230
000 km, TA iki 2015-11, draudimas, 700 Eur). Tauragë, tel.
8 686 29 231.
R E N A U LT L A G U N A
(2001 m., 1600 cm3, benzinas, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, raudona, 4/5, 85
000 km, TA iki 2016-10, 1 000
Eur. Automobilis 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 sp., 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 sp., 4/5,
TA iki 2017-01, daug privalumø, draudimas, 1 100 Eur,
tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8
643 60 211.
SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas perlamutras,
veliûras, pilna elektra, klimato
kontrolë, centrinis, signalizacija, ðildomos sëdynës, 1 850
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.

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 III (1994 m., platûs
ratlankiai, liukas, tamsios sp.,
380 Eur). Tauragë, tel. 8 634
38 892.
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.,
1800 cm3, benzinas, dujos,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, raudona, 4/5, 207 000
km, TA iki 2015-08, draudimas, 320 Eur). Jurbarkas, tel.
8 600 63 322.
VW PASSAT (1991 m., benzinas, dujos). Tauragë, tel. 8
682 24 545.
VW PASSAT (1993-08 mën.,
universalus, juodos spl., 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 (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, 1,9
TDI, Ið Vokietijos). 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, stabþiø diskai).
Jurbarkas, tel. 8 655 09 995.
VW PASSAT Combi (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, tamsiai
mëlynos spl., veliûras, el. paketas, orginali rida – 192 000 km,
centrinis, TA iki 2017 09 mën.,
1 999 Eur). Tel. 8 611 47 150.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio
priekabà, pasibaigusi TA, gera
bûklë, 200 eurø. Jurbarkas, tel.
8 631 72 346.

Mobiløjá namelá ant ratø
(tinkamas gyventi þiemà,
apðiltintas, plastikiniai langai,
plastikinës durys, su baldais,
3 500 Eur). Tauragë, tel. 8 630
32 014.
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
AUDI C4 (1993 m., 2,4 l dyzelinas) dalimis. Tauragë, tel.
8 653 51 614
BMW TDS variklá ir këbulà
dalimis. Tauragë, tel. 8 600
15 381.
Keltuvà maðinø remontui
(300 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 80 092.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Reikalingas automobilveþio
vairuotojas C; E, dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.
Reikalingas be þalingø áproèiø
þmogus dirbti ir gyventi sodyboje. Tauragë, tel. 8 603 33 394.
Reikalingi automechanikai darbui Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel.: 8 682 10
021, 8 612 67 824.
Reikalingi darbininkai ûkyje.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.

RENAULT ESPACE sëdynes.
Tauragë, tel.: 8 643 47 765, 8
634 29 035.
VW PASSAT (1995 m., 66 kW,
1,9 l TDI, geros bûklës). Tel. 8
675 50 633.

p a r d u o d a
Motorolerá SUZUKI
KATANA (2000 m., 49 kub.
cm). Tauragë, tel. 8 683 50 300.

p a r d u o d a

Perpuvusá mëðlà. Jurbarkas,
tel. 8 447 54899.
Priekabà 2PTS-4 (tvarkinga),
grëblá-vartytuvà „Dobilas-3“,
kultivatoriø vikðrinio traktoriaus (prikabinamas). Tel. 8
617 15 920.
Purkðtuvà OP-2000, vokiðkà
árangà (plotis 20 m, prie frontalinio krautuvo, 1,5 m ðakës).
Tel. 8 656 21 524.
Savivartæ puspriekabæ prie
T-25, 750 eurø, T-16, 1 600
eurø, MTZ-80, 2 400 eurø,
darþinius ratus 9,5-42, 4 50
eurø, talpykla RZ 1,8, 320
eurø. Tel. 8 652 96 090.
Ðieno-ðiaudø presà CLAAS.
Tauragë, tel. 8 682 24 545.

4 korpusø plûgà FRAUGE
(spyruoklinës apsaugos ir
prieðplûgiai) ir 4 naujas verstuves su kamporaiþiais. Tauragë,
tel. 8 694 64 426.

Traktoriø MTZ 1025 (2006 m.,
11 500 eurø). Tel. 8 615 22 601.

5 vagø rusø g-bos kaupikus,
nebrangiai, naudoti. Tauragë,
tel. 8 612 19 594.

Traktoriø T-25 (su inventoriumi). Tel. 8 636 02 630.

„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 (naujai perrinkta, sudëtos naujos detalës,
paruoðta darbui, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.

Traktoriø MTZ-50, plûgus 3
vagø, kultivatoriø 3 m. Tauragë,
tel. 8 653 24 057.

Traktoriø T-25 A (1992 m.,
TA, iðdirbta 1300 motoval., 3
600 Eur, galima pirkti su inventoriumi). Tel. 8 638 02 630.
Traktoriø T-30-69 (pirktas ir naudotas Lietuvoje,
priþiûrëtas, vieno ðeimininko,
3 800 Eur). Tel. 8 655 03 350.
Valyti grûdai, mieþiai, kvieèiai.
Tauragë, tel. 8 614 54 006.

GAZ-53 priekiná tiltà su ratais.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Kombainà NEW HOLLAND
1545 (4 m pjaunamoji ir smulkintuvas, 3500 eurø). Tel. 8
656 21 524.
Kratytuvà (6 t). Jurbarkas, tel.
8 615 36 134.
MB E klasës galiná kablá, 50
Eur. Jurbarkas, tel. 8 612
58 993.
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.
Padangas (195/65/R15,
205/55/R16, 215/70/R16C),
lietus ratlankius (R15, R16,
tinka VW SHARAN, SEAT
ALHAMBRA, FORD
GALAXY, AUDI A6, C4, 5
skyliø), R16 skardinius (tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

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

+Reikalingas vairuotojasdarbuotojas dirbti turguje.
Tauragë, tel. 8 637 21 256,
skambinti po 15 val.
+Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius veþti maisto prekes,
turintis C kategorijos vairuotojo paþymëjimà. Tauragë, tel. 8
682 64 252.
+Siûlo perspektyvø darbà
tinklinio marketingo kompanijoje. Tel. 8 677 75 156.
Ieðkoma produkcijos pakavimo, kokybës tikrinimo darbuotoja. CV siøsti el. paðtu info@
stiliausgidas.lt, Tauragë, tel. 8
686 50 693.
Ámonë ieðko ðlapio fasado
specialistø. Darbas Jurbarke,
renovuojami daugiabuèiai,
pastovus darbas, atlyginimas
pagal iðdirbá, ið kitø miestø
apgyvendiname. Jurbarkas, tel.
8 653 69 999.

Siūlome papildomai užsidirbti

Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai ir darbininkës, turintys patirties. Gali bûti ðeima.
Apgyvendiname. Mokamas
atlyginimas. Tel. 8 606 46 462.

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

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

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

Siûlomas darbas su
automobilveþiu marðtu LTEU-LT. Geras laiku mokamas
atlyginimas, socialinës garantijos. Be patirties apmokome.
Tauragë, tel. 8 656 65 014.
Ûkinininkui reikalingi darbininkai mokamas atlyginimas,
apgyvendinimas Raseiniø r.
Tel. 8 614 95 247.
Reikalingas darbuotojas
dirbti ûkyje prie gyvuliø.
Apgyvendiname, mokamas
atlygis, galima su visa ðeima.
Tauragë, tel. 8 652 53 582.

40 m. vyras sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
41 m. vyras atlieka ávairius
vidaus apdailos darbus.
Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.
Biriø kroviniø perveþimas iki
18 tonø. Dël kainos galima
derëetis. Jurbarkas, tel. 8 623
59 814.
Galiu priþiûrëti sodybà.
Atlyginimas sutartinis. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 615
92 727.
Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
Mûrininkas, stogdengys, meistras su pagalbiniu ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 638 74 141.
Statybininkas ieðko darbo:
gali statyti tvoras, atlikti visus
mûro darbus. Tauragë, tel. 8
657 93 498.
Vidaus ir iðorës apdailos meistras ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 654 87 978.
Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto, tapetuoja, deda laminuotas
grindis, atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 689 25 070.
Vyras ieðko darbo, stato krosnis. Tauragë, tel. 8 652 70 016.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame gipsà, klijuojame plyteles,
glaistome, daþome, dedame
tinkà. Tel. 8 673 57 197.
Vyras, ieðko darbo, gali dirbti
statybose. Tauragë, tel. 8 636
34 536.
Ieðkau darbo. Domina namø
tvarkymas, sodo darbai, vaikø
prieþiûra iki 5val. Esu punktuali, sàþininga, darbðti, atsakinga. Privalumai - profesinis
iðsilavinimas, B kategorijos
paþymëjimas. Jurbarkas, tel.
8 690 26 886.
Kokybiðkai klojame trinkeles. Darbo patirtis 10 m.
Dirbom ne tik Lietuvoje, bet
ir uþsienyje. Tauragë, tel. 8
641 19 189.

+Atliekame vidaus apdailos ir
remonto darbus. Tauragë, tel.
8 690 58 443.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+Gaminame montuojame kaminø ádëklus nuo 23
Eur. Montuojame pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro katilais, krosnelëmis. Tel. 8 645
72 064.
+Grindø betonavimas vokiðka
áranga, paruoðimas betonavimui. Tauragë, tel. 8 604 47 858.
+Juosiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas)
pjauna medienà (iki 12 m)
kliento namuose. Tauragë, tel.
8 685 69 805.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna
medienà. Tauragë, tel. 8 650
10 466.
+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 673 03 261.
+Ðiltiname fasadus, dedame
dekoratyviná tinkà. Atliekame
vidaus ir lauko apdailos darbus. Tauragë, tel. 8 652 17 676.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë, M.
Valanèiaus g.18, tel.: 8 686 32
976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Atliekame greitai ir kokybiðkai
stogu dengimo ir apskardinimo darbus, dirbame su savo
ar uþsakovo medþiagomis.
Dirbame ir kituose 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 sandëlio
paslaugos. Tauragë, tel. 8 699
19 157.
Perveþame krovinius iki 2
tonø naujausiu MB Sprinter
Lietuvoje ir Europoje. Tel. 8
698 39 839.
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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Savaitės pradžioje gali būti
bandymų primesti jums savo nuomonę. Konfliktas namuose
greičiausiai paskatins siekti
didesnės asmeninės laisvės.
Savaitės pabaigoje šeimos
nariai gali inicijuoti pasikeitimus namų ūkyje, dideles finansines investicijas.
Savaitgalį visiškai netikėtai
pradžiugins džiugi žinia.
Pirmadienį tyčia ar netyčia galite būti smarkiai
įžeistas ar kaip
kitaip įskaudintas. Kaltininkas tikriausiai nė nesuvoks
ką padaręs, tad nelaikykite
širdyje pikto. Bene svarbiausios dienos bus ketvirtadienis
ir penktadienis - nesivaržykite išdėstyti savo poziciją ir ją
apginti. Savaitgalį tikriausiai
verta paklusti instinktyviam
norui kiek galima daugiau
laiko praleisti namuose.

ateinanèiai savaitei (09-14 – 09-20)

Savaitės pradžioje laikas jūsų sąjungininkas. Neskubėkite
daryti galutinių sprendimų,
neleiskite, kad jums darytų
spaudimą žmonės, susidarę
apie problemą išankstinę nuomonę. Nevaržomos emocijos
savaitės viduryje reikalus tik
sukomplikuotų. Ketvirtadienį
ar penktadienį gali pasitaikyti
galimybė neblogai uždirbti.
Savaitgalį šeimoje prireiks
takto ir subtilumo.
Tarnyboje gali
keistis jūsų pareigos. Darbo ir
atsakomybės
prisidės tuoj pat, kiti privalumai atsiskleis vėliau...
Kelionės planus gali tekti
atidėti dėl pablogėjusios
sveikatos ar kitų kliūčių.
Neskolinkite, nesiskolinkite, šią savaitę neprisiimkite
jokių finansinių įsipareigojimų.

Atėjo laikas
parodyti, ką sugebate. Jei sugebėsite tinkamai
organizuoti darbus, savaitės
pradžia gali būti itin produktyvi. Ypatingas įvykis savaitės
viduryje netikėtai ištrauks jus
iš beprotiško skubėjimo rato,
į kurį būsite įsisukęs nuo pat
pirmadienio. Savaitgalį gali
tekti priimti svarbų sprendimą.
Ryžtingai meskite akivaizdžiai
neperspektyvius
darbus ir ieškokite naujų sričių, kuriose galėtume save realizuoti. Savaitės
viduryje jums derėtų būti
santūresniam. Būsite labai
energingas ir kūrybiškas, bet
turite saugotis neapgalvotų
poelgių, kurių vėliau tektų
gailėtis. Antroje savaitės pusėje susilaikykite nuo brangių
pirkinių - dėl jų galite turėti
teisinių arba finansinių problemų.

Pirmadienį ir
antradienį bendraujant su naujais žmonėmis
gali kilti labai įdomių minčių. Šią savaitę žaiskite tik
pagal savo paties taisykles
ir nesiduokite išmušamas iš
vėžių. Ėmęsis iniciatyvos
ketvirtadienį ar penktadienį, galite būti apkaltintas
nebūtais dalykais, bet tai
nėra priežastis lįsti į kampą.
Drąsiai stokite ginti savo
pozicijos, ir varžovas neišvengiamai atsitrauks.
Savaitės pradžia
sutaps su naujų
darbų pradžia.
Atidžiai planuokite darbus,
stenkitės racionaliai paskirstyti jėgas, antraip ketvirtadienį ar penktadienį galite
pritrūkti kvapo paskutiniam,
lemiamam žingsniui. Savaitės viduryje galima įtampa
šeimoje. Negaiškite laiko
tuštiems ginčams. Savaitgalį
išlaidos pramogoms gali
pasirodyti kur kas didesnės,
nei tikėjotės.

Pamirškite bent
kartą apie kitus
ir galvokite šią
savaitę tik apie
save ir savo tikslus. Jums
pasiseks tik tuo atveju,
jei sugebėsite išlaviruoti
painiose situacijose, o kai
prireiks, ir alkūnėmis pasidarbuoti. Savaitės pabaigoje
turėtų pagerėti santykiai
šeimoje. Atleisti ir pamiršti
nėra lengva, bet jei įstengsite, pasijusite kur kas laimingesnis nei tikėjotės.
Savaitės pradžioje gali būti
sudėtinga įvykdyti kai kuriuos
sumanymus, nekruopščiai
parengti planai tikrai žlugs,
tad imkitės priemonių, kad
taip neatsitiktų. Nesistenkite
būti pats geriausias - nebijokite priimti pagalbos ir pripažinti, kad jos jums reikia.
Penktadienį verslininkams
pavyks sėkmingai investuoti
pinigus. Savaitgalį jausitės
emociškai išsekę, norėsis
tiesiog ilsėtis namuose ir
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leisti laiką su artimaisiais.
Stiprėja emocinis pakilimas,
norisi aktyviau
siekti užsibrėžtų
tikslų. Pagaliau pašalinsite
esmines kliūtis jūsų kelyje.
Jei galite, svarbų pokalbį dar
atidėkite vėlesniam laikui.
Trečiadienį ar ketvirtadienį
gali kiek sušlubuoti sveikatą - pastaruoju metu patirto
streso padariniai. Savaitgalį
nekurkite grandiozinių planų, tiesiog atsipūskite.
Pirmoje savaitės pusėje pasistenkite neprisiimti jokių finansinių įsipareigojimų, kol
gerai neišsiaiškinsite, kiek
turite pinigų šiandien ir kiek
galite tikėtis turėti rytoj.
Būtų puiku, jei ir svarbų
pokalbį galėtumėte atidėti
vėlesniam laikui. Savaitei
baigiantis artės į pabaigą ir
gan ilgai trukęs bendro išsiblaškymo, neorganizuotumo
periodas.

JUOKAI

35. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Spalis. Namuose. AA. Adis. Ds. Kraitis. Dis. Kamanė. Galo. Bus. Anatema. Kuri.
Prairti. Kava. Kavatina. Laura. Su. Natūra. Verta. Ak. Vasara. Nenormalus. Sala. Sodas. Edita.
Asalnai. Platan. Akis. Rtai. Isė. Aia.
Horizontaliai: Paduvanas. Nadis. Vasa. Lis. Patalas. Šis. Artūras. Naira. Ar. Kaina. Slt. Ondatra. Nona. Asmet. Vedai. Amilenai. Lukna. Aros. Orė. Kutr. Ps. Isa. Karamelė. Eiguva. Ada.
Tara. “Alita”. Daili. Skutai. Aso. through. Sana.
Pažymėtuose langeliuose: Ledinis vanduo.
Laimėtojas: Arlandas Povilaitis.
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.

46. 50 m. paprastas,
kultûringas vyras ieðko gyvenimo draugës. Gyvenu
nuosavame name, vairuoju
automobilá. Pageidautina
iki 45 m. Ðilalës r.

Vyksta teismas. Naujasis rusas
skiriasi su žmona. Žmona:
- Mano vaikas, aš jį pagimdžiau...
Naujasis rusas atsisuka į teisėją
ir sako:
- Dabar tu pats pamastyk, kai aš
į gėrimo aparatą įmetu pinigus ir
iškrenta coca-cola, tai coca-cola
mano ar aparato ?
*****
Atsikelia vyras po gero vakaro,
pasižiūri į veidrodį ir sako:
- Na va - vėl nėra kam eiti į
darbą.
*****
Parduotuvėje:
- Žiūrėk, kokia graži vestuvinė
suknelė!
- Aha...
- Žinai, manau ji tau labai tiktų!
- Mmm...
- Klausyk, gal pasimatuok?
- Ne...
- Nu, klausyk, tu su ja puikiai
atrodysi!!!
- Ne, atstok, Petrai.
- Na, kodėl?
- Kaip kodėl? Aš šiandien nesiskutęs!
*****
Viršininkas netikėtai įsiveržęs į
kabinetą rėkia:
- Aš juk sakiau: darbo metu
rūkyti draudžiama!!!
Visi choru:
- O kas dirba?!
*****
Chemijos pamoka, mokytoja
klausia vaikų:
- Maryte, kokios spalvos tirpalą

gavai?
- Raudoną.
- Šaunuolė - 10.
- Onyte?
- Mėlyną.
- Na, nieko.. 8 .. Petriuk?
- Juodą!
- Petriuk - 2, klasė - gult!!!
******
Mano mergina kaip mobilusis
telefonas.
- Ji tokia maža, šiuolaikinė ir
komunikabili?
- Ne. Kai sąskaitoje baigiasi
pinigai, ji su manim nesikalba.
*****
Ankstus rytas. Studentas atsibunda po vakarykščių išgertuvių.
Galvą skauda, sunku... Staiga prisimena, kad vėluoja į egzaminą.
Greit apsirengia, visas pagiringas
nusigauna iki Universiteto... Nueina į auditoriją... Paima bilietą...
Pabando spręsti... Supranta, kad
nieko nesigauna... Ima žvalgytis,
paprašo „špargalkių“... Pasiklausia to, pasiklausia ano... Ateina
egzamino pabaiga, studentas eina
pas dėstytoją.. Priduoda darbą...
Dėstytojas greitosiomis pažiūri
ir sako:
- Gerai, parašyta nekaip, bet
5 įrašysiu. Duok atsiskaitymų
knygelę.
Studentas paduoda. Dėstytojas
į ją pažvelgia ir sako:
- Na, daug esu matęs... Bet kad
antrakursis fizikas ateitų į ketvirtakursių medikų egzaminą... To
dar nemačiau...
*****

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 12 D. 16.30 VAL. UAB „Baltic Model
Management“ modelių atranka Plungės kultūros centre.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 11 D. MIESTO ŠVENTĖ „ŠIAULIŲ
DIENOS 779“.
RUGSĖJO 12 D. MIESTO ŠVENTĖ „ŠIAULIŲ
DIENOS 779“.
RUGSĖJO 13 D. 17 VAL. VAKARONĖ. GROJA
„MIESTAS“ Šiaulių kultūros centre.
RUGSĖJO 15 D. 18 VAL. „TESTOSTERONAS“ –
„DOMINO“ TEATRO KOMEDIJA BE CENZŪROS
Šiaulių kultūros centre.
RUGSĖJO 16 D. 13.30 VAL. „EKO LABORATORIJA SUAUGUSIESIEMS“ Šiaulių aklųjų ir silpnaregių
skyriuje.
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, fotografo,
visuomenės ir kultūros veikėjo Juozo Šakinio tapybos
darbų paroda MANO GIMTAS MIESTAS – KRETINGA
Vitražo salėje Kretingos kultūros centre.
RUGSĖJO 11 D. 15 ir 18 VAL. Kino vakarai jaunimui
ir vaikams Raguviškių skyriuje.
RUGSĖJO 11 D. 18 VAL. Vakaronė bendruomenei
„Pažinkime vieni kitus“ Rūdaičių skyriuje.
RUGSĖJO 12 D. 13 VAL. Lietuvos pensininkų sąjungos
„Bočiai“ Kretingos rajono bendrijos šventinė popietė
Kretingos kultūros centre.
RUGSĖJO 13 D. 20 VAL. Šokių vakaras KAM PER
40 Kretingos kultūros centre.
RUGSĖJO 14 D. 12 VAL. Šv. Kryžiaus išaukštinimo
atlaidai ant Alkos kalno S. Įpiltyje.
RUGSĖJO 15 D. 16 VAL. Fotomenininko Jono Strazdausko fotografijų parodos ATODANGOS atidarymas
Parodų salėje Kretingos kultūros centre.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
RUGSĖJO 12 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių

RUGSĖJO 13 D. 19 VAL. Spektaklis pagal J. Grušą
„Lietuviška komedija“. Raseinių rajono kultūros centre
Šiluvoje.
RUGSĖJO 14 D. 19 VAL. Raseinių neįgaliųjų centro
„Gaja“ ir Raseinių pensininkų bendrijos „Bočiai“ koncertas. Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje.

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“.

JURBARKE IR RAJONE
RUGSĖJO 11 D. 18 VAL. Arvydo Vilčinsko koncertas.
Jurbarko kultūros centre.
RUGSĖJO 12 D. 21 val. Klube „Mituva“ Jurbarko r.,
Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika

RASEINIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 11 D. 16 VAL. Popietė „Gražiausios atostogų
akimirkos“. Kalnujų seniūnijos salėje.
RUGSĖJO 11 D. 19 VAL. E. Untulio spektaklis „Namų
areštas“. Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje.
RUGSĖJO 12 D. 17 VAL. Vasaros palydų šventė. Kalnujų miestelio aikštėje.
RUGSĖJO 12 D. 18 VAL. Šventė „Visu greičiu pirmyn“,
skirta Gervinės kaimo bendruomenės 10-mečiui. Gervinės
bendruomenės salėje.
RUGSĖJO 12 D. 19 VAL. K. Binkio spektaklis „Kai atsarga daro gėdą“. Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 682 15 222, UAB „Čia Market“ pardavėjas
kasininkas el.p. personalas@ciamarket.lt, UAB „Jurbarko
duona“ duonos kepėjas tel. 8 659 85 023, UAB „Costum“
statybininkai mokyklos renovavimui tel. 8 698 10 662,
UAB „Jurbarko karjerai“ elektromonteris tel. 8 620 80
083, UAB „Manvesta“ tekintojas-autošaltkalvis tel.
8 616 28 833, UAB „Miško ruošos darbai“ motorinio
pjūklo operatorius tel. 8 614 68 306, 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, Jurbarko švietimo centras sekretorius tel. 8 447 72
253, 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
Jurbarkas, Barkūnų g. 25.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Jozita“ degalinės operatorius tel. 8
610 40 840, UAB „Žiliukai“ baldų projektuotojas tel. 8
687 57 743, AB „Klaipėdos Energetika“ ekskavatoriaus
mašinistas tel. 8 686 53 792, UAB „Volvega“ tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 8
656 59 977, UAB „Optita“ pardavimo vadybininkas tel. 8
699 75 525, UAB „Raimex“ suvirintojas tel. 8 650 84 585,
UAB „Autoniukas“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 655
97 493, 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,
UAB „Eurobiuras“ dizaineris maketuotojas tel. 8 449 51
603, UAB „Šilalės mediena“ automatikos inžinierius,
vyriausiasis mechanikas, medienos apdirbimo technologas
tel. 8 687 19 444, IRENOS ALIJOŠIENĖS PREKYBINEI
KOMERCINEI FIRMAI „AGAVA“ pardavėjas tel. 8 687
81 636, UAB „RJF Baltic“ cecho darbuotoja (-as) krabų
lazdelių ceche tel. 8 607 71 625, UAB „Norfos mažmena“
mėsos išpjaustytojas tel. 8 655 34 402.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: architektas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, barmenai padavėjai, elektros apskaitų
grupės inžinierius, fasavimo įrenginių operatorius, įrengimų valdymo inžinierius automatikas, įrengimų priežiūros
mechanikas, kepėjas, neformaliojo švietimo mokytojas,
pagalbinis darbininkas, pakavimo įrenginių operatorius,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, reabilitacijos
specialistas, stalius, socialinis darbuotojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro
kolektyvo vadovas, vairuotojas ekspeditorius, virėjai,
šokio kolektyvo vadovas.
Darbo biržos tel. 8 (446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi grožio salono specialistai, staliai
dailidės, siuvėjai, komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, CE kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą).
Vokietijoje reikalingi verslo plėtros vadybininkas,
elektromechanikai, suvirintojai, oro kondicionavimo
įrenginių mechanikai/vamzdynų montuotojai, medienos
apdirbimo staklių operatoriai, mechanikai, suvirintojai,
elektrikai, santechnikai.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai (animatoriai),
šokių, fitneso ir sporto treneriai.
Danijoje reikalingi JAVA programuotojai.
Švedijoje reikalingi verslo plėtros vadybininkas, betonuotojai, statybininkai, dailidės.
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas, pagalbinis darbininkas, produktų kokybės kontrolierius, barmenas padavėjas, virėjas, elektrikas, gaminių, pusgaminių ir medžiagų
rūšiuotojas, ričių užmovėjas, darbų saugos inžinierius,
statybos inžinierius, gamybinių patalpų valytojas, žuvų
darinėtojas, pakuotojas, krovikas, mažmeninės prekybos
platinimo tarnybos agentas, miškų ūkio darbininkas,
mechanikas, krano operatorius, plataus profilio statybininkas, statybos projekto vadovas, operatoriaus padėjėjas,
pardavimo vadybininkas, 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.
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vaidinimas „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“ pagal
Kate DiKamilo (rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams
nuo 4 m.
RUGSĖJO 13 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių
vaidinimas “Raudonkepuraitė” (rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 3 m.

KAUNE
RUGSĖJO 12 D. 11 ir 14 VAL. kviečiame susipažinti su
lietuvių etnografinių regionų tautiniais drabužiais nuotaikingoje edukacinėje programoje „KAIP JONUKAS NUOTAKOS IEŠKOJO“ Kauno miesto muziejaus skyriuje.
RUGSĖJO 15 D. 16 VAL. kviečiame į ispanų menininkų
parodos „Trans + istorija: Ispanijos dialogai“ atidarymą
Kauno miesto muziejaus skyriuje P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus Gotikinėje menėje
(L. Zamenhofo g. 12).
RUGSĖJO 15 D. 17 VAL. ispanų menininkų parodos
„Trans+istorija: Peizažai“ atidarymas Kauno miesto muziejaus skyriuje Kauno pilyje (Pilies g. 17).
RUGSĖJO 16 D. 16 VAL. ?lvaro Pe?a personalinė paroda „Garsų Atspalviai“ atidaroma Kauno miesto muziejaus
skyriuje P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų
muziejuje (L. Zamenhofo g. 4).

Reikalingi: apskaitininkas, automobilių mechanikas,
duonos ir pyrago gaminių formuotojas, formuotojas
{maisto pramonė}, frezuotojas, gamybos inžinierius,
greitojo maisto ruošimo darbuotojas, kepėjas, logistikos
specialistas [vadybininkas], medinių baldų surinkėjas, metalo apdirbimo staklių operatorius, mėsininkas, namų tvarkytojas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
oro vėdinimo įrangos technikas, pagalbinis darbininkas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, paskolų specialistas, psichologas, santechnikas,
statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas,
transporto specialistas, verslo paslaugų vadybininkas,
verslo įmonės administratorius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: UAB „FLEMING BALDAI“ baldų pramonės darbininkas tel. 8 345 42 236, Ilguvos socialinės
globos namai bendrosios praktikos slaugytojas tel. 8 345
50 838, JONO PALUKAIČIO ĮMONĖ „MOBA“ padangų
montuotojas tel. 8 699 57 812, UAB „Manvesta“ tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas
terl. 8 682 15 222.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius {medicina}, administratorius sekretorius, apdailininkas,
apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, asmeninis padėjėjas {socialinis darbas},
auklė, auklėtojas, automobilinio krautuvo vairuotojas,
automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldžius, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, braižytojas, budintysis elektrikas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, chemijos
laborantas, choreografas, darbininkas aukštybininkas,
darbininkas griovėjas, darbų saugos inžinierius, darbų
vadovas, degalinės operatorius, dezinfekuotojas, didmeninės prekybos įmonės pardavėjas, dirigentas, dyzelinių
variklių inžinierius, drabužių siuvėjas, drabužių sukirpėjas, ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas,
elektrinių komponentų surinkėjas, elektromechanikas,
elektromonteris, elektronikos inžinerijos technikas,
elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, etikečių
klijuotojas (rankomis), fasuotojas {maisto pramonė},
fizikas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos meistras,
gamybos vadovas, gydytojas odontologas, gydytojo
odontologo padėjėjas, grafikos dizaineris, greitojo maisto
ruošimo darbuotojas, indų plovėjas (rankomis), interjero
dizaineris, izoliuotojas, įrenginių inžinierius, juriskonsultas, kartono dirbinių gamintojas, kartono gamybos
mašinos operatorius, kasininkas, kepėjas, kiemsargis,
kineziterapeutas, kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus
padėjėjas, komercijos padalinio vadovas, konditeris,
konferencijų ir renginių organizatorius, konstrukcijų
inžinierius, konstruktorius, konvejerio operatorius, kranto
darbininkas, krovikas, krovikas rūšiuotojas, 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], lopšelio-darželio auklėtojas, manikiūrininkas, masažuotojas,
matininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikas, mechaninio semtuvo operatorius, medinių
baldų surinkėjas, mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, mikroautobuso
vairuotojas, mokslo darbuotojas {apskaita}, mokslo
darbuotojas {vadyba}, muzikos mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų
mokymas}, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, paieškos ir
gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas, pakavimo
įrangos operatorius, pakuotojas, pakuotojas (rankomis),
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas kontrolierius, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
skatinimo metodų specialistas, pardavimo vadybininkas,
parduotuvės kasininkas, parduotuvės padalinio vadovas,
paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų
statybininkas (naudojantis tradicines medžiagas), pastolininkas, pašto kurjeris, pašto siuntų lydėtojas, personalo
padalinio vadovas, personalo specialistas [vadybininkas],
pirkimo agentas [vadybininkas], plastikinių gaminių
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TAURAGĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 12-13 D. Skaudvilės miesto šventė.
RUGSĖJO 12 D. 18 VAL. Tauragės statybininkų šventė
2015 Tauragės vasaros estradoje.
RUGSĖJO 17 D. 14 VAL. KONFERENCIJA. KNYGOS PRISTATYMAS Tauragės kultūros centre.
ŠILALĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 11 D. 16 VAL. Modelių atranka Šilalės
kultūros centre.
RUGSĖJO 11 D. 18.30 VAL. Kino filmas „Drakono
lizdas“ Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 11 D. 20 VAL. Kino filmas „Sugar Man“
Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 11 D. 21.30 VAL. Kino filmas „Apsėstieji“
Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 16 D. 18.30 VAL. Kino filmas „Bitė Maja“
Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 16 D. 20 VAL. Kino filmas „Sugar Man“
Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 16 D. 21.30 VAL. Kino filmas „Apsėstieji“
Šilalės kultūros centre.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 16 D. 18 VAL. „DOMINO“ teatro spektaklis
„TESTOSTERONAS“. Marijampolės kultūros centre.
RUGSĖJO 17 D. 18 VAL. Jono Daniliausko jubiliejinės
kūrybos parodos pristatymas. Marijampolės kultūros
centre.
surinkėjas, plataus profilio staklininkas, plataus profilio
statybininkas, plieninių konstrukcijų dažytojas, plytelių
klijuotojas, plytelių klojėjas, plytų mūrininkas, prekių
atsargų krovėjas, prekių fasuotojas, prekių grupės vadybininkas, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, prekių
žinovas, prekybos salės darbuotojas, produkto vadybininkas, programuotojas, projektuotojas konstruktorius,
psichikos sveikatos slaugytojas, remonto meistras, restorano valytojas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas, santechnikos
sistemų ir įrenginių montuotojas, savivarčio vairuotojas,
signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų montuotojas,
sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas,
siuvėjas, skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinis
darbuotojas, specialiųjų statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas, sporto treneris, stalius, stalius dailidė,
stalius montuotojas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų
operatorius, statybos inžinierius, statybos projekto vadovas, stiklo apdailininkas, stogdengys, sunkiasvorio
sunkvežimio vairuotojas, sunkvežimio vairuotojas,
suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas dujomis, suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, šaltkalvis
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas, technologijų technikas, teisininkas, tiekėjas, tiekimo agentas
[vadybininkas], transporto priemonių variklių šaltkalvis
surinkėjas, vadybos konsultantas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdynininkas, vamzdyno montuotojas,
vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos felčeris, vidaus santechnikos tinklų
ir įrenginių santechnikas, vidaus santechnikos vamzdynų
ir įrenginių montuotojas, viešbučio administratorius,
viešbučio kambarinė, viešbučio klientų priėmimo ir
aptarnavimo tarnautojas, viešbučio patarnautojas, viešojo
administravimo institucijos specialistas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, virėjas, virtuvės darbininkas, žiniasklaidos
dalykų mokytojas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių šaltkalvis, baldų
pramonės darbininkas, baldžius, barmenas padavėjas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, darbų vadovas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrotechnikas, gaterininkas,
konditeris, konstruktorius, laiškininkas, laivo vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas, laivų statybos technikas,
lopšelio-darželio auklėtojas, mechanizatorius, metalinių
gaminių surinkėjas, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas, nekvalifikuotas surinkėjas, pagalbinis
darbininkas, pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos
direktorius, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, parketo klojėjas, plataus profilio staklininkas,
projektuotojas konstruktorius, socialinio darbo įstaigos
vadovas, stogdengys, suvirintojas, suvirintojas elektra,
šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, traktorininkas,
ūkvedys, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdžių
klojėjas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: baldžius, gaterininkas, logistikos specialistas [vadybininkas], lopšelio-darželio auklėtojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, plataus
profilio staklininkas, rusų kalbos mokytojas, santechnikas,
santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, skardininkas, stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, padavėjas, pardavėjas,
restorano virėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų
administratorius, bendrosios praktikos slaugytojas,
gamybos vadovas, kambarinė, konditeris, krovikas, lopšelio-darželio auklėtojas, mėsininkas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, pintų daiktų pynėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tinkuotojas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, vyriausiasis energetikas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas, kambarinė, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
pavojingųjų krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

RUGPJŪTIS

DOMINO TEATRO GASTROLĖS
www.dominoteatras.lt
Rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 18 val.
BALTOJO ŽIEDLAPIO DĖKOJIMAS.
AKTORĖS SILVIJOS POVILAITYTĖS JUBILIEJINIS
VAKARAS.
Bilieto kaina - 10 €
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 €
Rugsėjo 29 d. (antradienį) 18 val.
IDIO TEATRO GASTROLĖS www.idioteatras.lt
Komedija PO 20 METŲ. Režisierius Dainius Kazlauskas.
Vaidina: Gabija Jaraminaitė-Ryškuvienė ir Andrius Bialobžeskis.
Bilietus platina: www.tiketa.lt
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 €
24 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
„Romansų vakaras“
2 dalių teatralizuotas koncertas
Iki rugsėjo 4 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €
25 d., penktadienis, 18.30 val.
Jerry Bock, Joseph Stein, Sheldon Harnick „Smuikininkas ant
stogo“ 2 veiksmų miuziklas, Spektaklis skiriamas teatro kūrybinių darbuotojų: Jadvygos Grikšienės, Stanislovo Rezgevičiaus,
Vytauto Virganavičiaus jubiliejams paminėti
Iki rugsėjo 6 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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„Tele2“ salonuose – didesnis išmaniųjų
asortimentas ir telefonų akcija
„Tele2“ pasiūlė naujovę klientams –
Lietuvoje dar nematytus, bet pasaulyje
vertinamus „CoolPad“ išmaniuosius
telefonus. Operatoriaus salonuose ir
parduotuvėje internete www.tele2.lt jau
galima įsigyti du Europos rinkai pritaikytus „CoolPad“ išmaniųjų modelius –
„Modena LTE“ ir „Porto LTE“.
Dabar „Coolpad“ telefoną galima gauti
už 5 Eur mėnesio įmoką, o antrąjį „Coolpad“ „Tele2“ pridės už 0 Eur/mėn.
Piniginei palanki naujovė
„CoolPad“ išmanieji priskiriami vidutinės kainos kategorijai ir yra vertinami už
gerą kainos ir kokybės santykį.
„Mūsų naujovė labai gerai parodo, kad
modernus ir gražus išmanusis telefonas
gali kainuoti nebrangiai. Pardavimai
kitose šalyse patvirtina, kad šie telefonai
verti dėmesio. Manome, kad ir Lietuvoje
„CoolPad“ ras savo gerbėjų, nes patikimumą ir solidų dizainą siūlo už priimtiną
kainą“, – pasakojo Renata Kežionienė,
prekių ženklo „Tele2“ vadovė.
Pasak jos, svarbu, kad „CoolPad“
atėjimas į rinką dar padidins pažangaus
4G ryšio prieinamumą – nauji nebrangūs
telefonai leidžia naudotis sparčiu mobiliuoju internetu, naršymas bus patogesnis
ir greitesnis.
Šiuo metu „CoolPad“ didžiausių pasaulio išmaniųjų įrenginių gamintojų reitinge
užima septintąją vietą.
Du telefonai už vieną mėnesio įmoką
Dabar naujuosius „CoolPad“ galima
Ypač palankios sąlygos nusipirkti naujieną – „Cogauti ypač geromis sąlygomis. Perkant
telefoną su vienu iš siūlomų „Tele2“ olPad“ telefonus, pigiau galios ribotą laiką, tad verta
mokėjimo planų su interneto duomenų paskubėti į „Tele2“.
paketais ir sudarant 24 mėn. sutartį,
kiekvieno telefono pradinė įmoka bus 59 Eur, o mėnesio įmoka – tik 5 Eur/mėn.
Maža to, tokiomis sąlygomis kiekvienas klientas gali pasiimti ir abu naujus „CoolPad“ modelius, o antro telefono
mėnesio įmoka tokiu atveju bus 0 Eur/mėn.
Tokios palankios sąlygos nusipirkti telefonus pigiau galios ribotą laiką, tad verta paskubėti į „Tele2“.
Modernūs ir gražūs telefonai
„CoolPad“ gaminiai pasižymi ergonomišku ir solidžiu dizainu – šie išmanieji telefonai ne tik labai ploni, bet
ir lengvi. Ypatingais technologiniais sprendimais išsiskiria „CoolPad“ ekranai – ant jų mažiau nei įprasta matosi
dulkės, pirštų atspaudai ir šviesos atspindžiai.
„CoolPad LTE“ išmanusis turi 5,5 colių IPS ekraną, kuris užtikrina foto ir video turinio kokybę. Tokiems ekranams
būdingas ryškus ir detalus vaizdas. Telefonas palaiko dvi SIM korteles ir leidžia naudotis sparčiu naujos kartos 4G
ryšiu. 8MP kamera su LED blykste nenuvils ir mėgstančių išmaniuoju fotografuoti.
„CoolPad LTE“ – kiek mažesnis išmanusis 4,7 colių IPS ekranu. Itin plonas ir vos 119 gramų sveriantis telefonas ne tik palaiko 4G ryšį, bet ir gali tapti nuotoliniu pultu kitiems prietaisams namie valdyti. Kaip ir „Modena“
modelis, „Porto“ turi 8MP kamerą. Išskirtinis telefono dizaino elementas – neįprastai švelnus korpusas, pagamintas
iš ekologiškos medžiagos – anakardžių sėklų. Dėl specifinių jos savybių ant telefono korpuso praktiškai nesimato
pirštų atspaudų.
Abu telefonai turi po antrą kamerą priekinėje panelėje – tai bus patogu asmenukių bei vaizdo skambučių mėgėjams.
Išmanieji „CoolPad“ telefonai palaiko operacinę sistemą „Android“. Abiejuose modeliuose įdiegta naujausia jos
versija „Lollipop 5.1“.
Daugiau apie „Tele2“ pasiūlymus galite sužinoti artimiausiame „Tele2“ salone arba interneto svetainėje www.
tele2.lt.

