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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Prasideda Europos judrioji savaitė!
Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos miestų,
vyksta Judrioji savaitė.
2015 metų Europos judrioji savaitės tema – daugiarūšis transportas, o šūkis
– „Pasirink teisingai. Keisk. Derink“. Taip visuomenė skatinama pasirinkti
daugiarūšį transportą kaip tinkamiausią keliavimo būdą mieste, išbandyti ir
naudotis įvairiomis susisiekimo priemonėmis bei keliauti pigiau ir smagiau.
Europos judriosios savaitės kulminacija – rugsėjo 22-ąją diena - ,,Diena
be automobilio!“. Šią dieną gyventojai kviečiami visiškai nesinaudoti
automobiliu. Šią dieną palikti automobilį ir keliauti kitomis transporto priemonėmis: dviračiais, paspirtukais, riedučiais, riedlentėmis, eiti pėsčiomis
arba rinktis viešąjį transportą, o važiuojant automobiliu pavežti kaimyną ar
kolegą ir taip mažinti transporto spūstis bei taršą, skatinti fizinį aktyvumą,
bendruomeniškumą.

Sulaikyti nelegalūs pabėgėliai iš
Irako, magistraliniu keliu vykę per
Lietuvą
Rugsėjo 11 d., naktį iš penktadienio į šeštadienį, Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai
kelyje „Via Baltica“ sustabdė
„Opel Astra“, kurį vairavo Suomijos gyventojas, Irako piliečio
pasą ir Suomijos atvykėlio pasą
pateikęs vyras (gimęs 1980 m.).
Automobilyje kartu važiavo
dar keturi tamsaus gymio asmenys. Paprašius visų keleivių
pateikti asmens dokumentus, leidimo gyventi Suomijoje kortelę pateikė
tik šalia vairuotojo sėdėjęs vyras (gimęs 1988 m.). Kiti trys vyrai, sėdėję
automobilio gale, jokių dokumentų nepateikė. Vyrai aiškino, kad neturi jokių
asmens dokumentų, nes prarado juos plaukdami valtimi iš Irako į Turkiją.
Policijos pareigūnai sulaikė automobilio „Opel“ keleivius ir pristatė juos
į pasienio užkardą, kur paaiškėjo, kad vyrai yra Irako piliečiai. Sulaikyti
atvykėliai toliau bus pristatyti į Užsieniečių registracijos centrą.

Sporto rūmus valstybė įsigis už 5,6
mln. eurų
Buvusius Vilniaus koncertų
ir sporto rūmus valstybė įsigis
už 5,6 mln. eurų. Turto bankas
trečiadienį pasirašo trijų pastatų
komplekso pirkimo sutartį, pagal kurią iš Ūkio banko investicinės grupės (UBIG) bankroto
administratoriaus perkamo turto
dalies kaina siekia 5,4 mln.
eurų, iš bendrovės „Žalgirio
sporto arena“ – 0,2 mln. eurų,
BNS trečiadienį informavo
Vyriausybės spaudos tarnyba.
Turto bankas pastatų kompleksą ketina rekonstruoti bei pritaikyti jį
kongresų veiklai: šiuo metu pradedamas rengti Vilniaus kongresų centro
investicinis projektas ir techninės specifikacijos projektavimo ir rangos
darbų konkursui.

Lietuva žengė dar vieną žingsnį
energetinio saugumo srityje
Lietuva ir Lenkija pagaliau susitarė dėl dujų jungties (GIPL) finansavimo,
teigia premjeras Algirdas Butkevičius.
„Šiandien ryte turėjau susitikimą su energetikos ministru (Roku Masiuliu - BNS), kuris vėl išvyko į Briuselį, ir jis mane painformavo, kad
padedant Europos Komisijai, pavyko galutinai susitarti dėl GIPL projekto
finansavimo ir galutinių sprendimų priėmimo“, - trečiadienį po Vyriausybės
posėdžio sakė A.Butkevičius.

Kiek pinigų Lietuva skirs
pabėgėliams: papasakojo nuo pradžių
Lietuva per dvejus metus įsipareigojo priimti 1105 pabėgėlius, kiekvieno
jų perkėlimui, integracijai iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
bus skiriama po 6000 eurų: 50 proc. lėšų skiriama avansu, likusi dalis –
atkeliaus vėliau.
Tačiau šių lėšų nepakaks, todėl kitiems metams iš biudžeto prašoma
papildomai 5,5 mln. eurų. Lietuvoje kitais metais planuojama priimti 505
nuo karo bėgančius žmones. Tokia informacija buvo pateikta Socialinių
reikalų ir darbo komitete Seime. Į Lietuvą perkelti pabėgėliai iš pradžių 3
mėnesius praleis Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje. Šis terminas trumpinamas nuo dabar numatytų 12 mėnesių. Po Ruklos pabėgėliai, daugiausia
iš Sirijos, turės apsigyventi savivaldybėse, nors jiems bus skiriama parama
ir jais rūpinsis „Caritas“ arba Lietuvos Raudonasis kryžius. Kol kas norą
apgyvendinti pabėgėlius pareiškė 20 savivaldybių iš 60.
Šaltinis Delfi.lt

GIMĖ KETVERTUKAS, PAKELIUI TREJETUKAS
Kauno klinikose tauragiškių Linos Strangienės ir Jono Gedeikio šeimai
gimė ketvertukas. Šeima augino du berniukus. Norėjo mergaitės, susilaukė
ketverių. Gausią šeimą pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, nuvyko aplankyti Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis.
Nors kaip tvirtina medikai trejetukai ir ketvertukai Lietuvoje reti atvejai,
Kauno klinikose dar šį mėnesį turėtų pasaulį išvysti trejetukas. Trijų naujagimių laukiasi 24 metų Tauragės rajono gyventoja Vida Bendoraitienė.
Batakiškių šeima Vida ir Marius Bendoraičiai naujagimių turėtų susilaukti
iki rugsėjo pabaigos.
Tauragės rajono savivaldybė tokiems atvejams pasiruošė – vietos politikai
Tarybos posėdyje priėmė vienkartinių pašalpų mokėjimo tvarką, kurioje numatė ir išmokas šeimoje gimus trečiam
ir ketvirtam vaikui. Gimus trynukui ar ketvertukui kiekvienam vaikui bus išmokama 10 bazinės socialinės išmokos
(BSI) dydžio pašalpa. Nuo 2015 metų 1 BSI – 38 eurai. Ketvertuko susilaukusiai šeimai rajono valdžia žada surasti
gyvenamąjį būstą, nes gyvena nuomojamame 2 kambarių bute. Būsimojo trejetuko tėvai turi savus namus.
Praėjusiais metais Tauragės rajone gimė 3 poros dvynių. Šiemet, metams dar nesibaigus, jau yra 3 poros dvynukų.

JURBARKAS

ŽINIA IŠ BERLYNO LICHTENBERGO RAJONO
Rugsėjo 9 d. įdomią ir svarbią kelionę iš Berlyno Lichtenbergo pradėjo verslininkas p. Rakovskis. Jis
leidosi keliauti dviračiu po bendradarbiaujančius Europos miestus. Berlyno Lichtenbergo rajono merė
p. Birgit Monteiro kreipėsi į mūsų savivaldybę prašydama priimti keliautoją, sudaryti jam sąlygas
susitikti su žiniasklaida ir bendruomene. Dviratininko atvežama žinia – p. Birgit Monteiro laiškas,
adresuotas mūsų savivaldybei, kuriame aiškinami kelionės tikslai. Jis bus perskaitytas susitikimo
metu. Jurbarką p. Rakovskis pasieks sekmadienį, rugsėjo 23 d. 12 val. bus sutiktas ir pasveikintas
parke, prie Jurbarko verslo ir turizmo informacijos centro.

ŠILALĖ

PASITARIMAS DĖL VILKŲ DAROMOS ŽALOS
ŠILALĖS RAJONE
Rugsėjo 14 dieną Tarybos posėdžių salėje rinkosi Šilalės rajono savivaldybės vadovai ir Šilalės rajono medžiotojų būrelių, kurių nariams Aplinkos apsaugos tarnyba
suteikė leidimus medžioti vilkus, pirmininkai. Pasitarimo metu buvo diskutuojama
apie tai, kaip būtų galima sumažinti vilkų daromą žalą rajono ūkininkams.
Savivaldybė jau rugpjūčio pabaigoje kreipėsi į Aplinkos apsaugos tarnybą su
prašymu papildyti anksčiau išduotą leidimą medžioti vilkus nurodant papildomus
fizinius asmenis, kuriems leista vykdyti vilkų paėmimą iš gamtos. Aplinkos apsaugos
tarnyba tenkino Savivaldybės prašymą ir šiuo metu leidimas sumedžioti tris vilkus
iki spalio 14 dienos yra išduotas dvidešimčiai rajono medžiotojų. Vis dėlto susirinkę medžiotojų būrelių pirmininkai
nedavė jokių garantijų, jog pavyks tai padaryti. Paskutiniu metu Šilalės rajone ypač padaugėjo vilkų išpuolių – per
šiuos metus vilkai papjovė jau 6 avis ir 42 veršelius. Vilkų padaryta žala siekia daugiau nei 10 000 eurų. Apie šią
problemą buvo kalbėta ir susitikime su Žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene praėjusią savaitę.

ŠAKIAI

ŠAKIUOSE RENGIAMA TRADICINĖ DERLIAUS
ŠVENTĖ
Rugsėjo 26 d. rajono centre vėl organizuojama rajoninė delliaus šventė. Jos tema ,,Rudens pintinė“.
Į šventę, kaip visada, kviečiamos visos seniūnijos kartu su jose esančiomis bendruomenėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei visi visi piliečiai. Lingio
parke savo žinomose vietose seniūnijos statysis ir įsirengs savo kiemelius (iki 10 val.).
Kiemeliuose vyks prekyba savo ūkiuose ir soduose užsiauginta ar pasigaminta produkcija. Vejoje prie savivaldybės vyks paroda, kur bus demonstruojami pagrindiniai
teminiai šventės atributai - PINTINĖS SU RUDENS GĖRYBĖMIS. Tikimasi didžiulės
ir išradingos pintinių pintinėlių įvairovės, nes jos yra tikrosios rudens gėrybių į aruodus ar kitus podėlius palydovės,
tad suvalkiečiams čia bus puiki proga ir erdvė pademonstruoti savo ambicingumą.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS MUZIEJAUS TURTUS GREITAI IŠVYSIME
VIRTUALIOJE APLINKOJE
Šiuolaikinių technologijų pagalba nusikelti į praeitį darosi vis paprasčiau. Patyrinėti Lietuvos muziejų vertingiausius istorinius eksponatus, unikalius kultūros objektus, meno ir literatūros kūrinius ar tiesiog pasigrožėti virtualiomis
parodomis galima neiškėlus kojų iš namų. Užtenka prisijungti prie Lietuvos integralios muziejų sistemos (LIMIS).
Prieš pusantrų metų prie LIMIS prisijungė ir Šilutės muziejus - į sistemos darbinę aplinką sukelta apie šimtas vertingiausių eksponatų, tačiau kol kas viešai jie dar nerodomi.
Su šiuo projektu dirbantis šilutiškis muziejininkas Ignas Giniotis „Šilutės naujienų“ skaitytojus patikino, kad jau
netolimoje ateityje prie LIMIS prisijungę šilutiškiai galės virtualiai įžengti į dvarininko Hugo Šojaus darbo kabinetą,
pamatyti įspūdingąją briedžių ragų kolekciją ar pasigrožėti dar tarpukariu išgarsėjusia jo etnografine jo kolekcija.

RASEINIAI

ŠILUVOS ATLAIDUOSE BUVO MELDŽIAMASI UŽ
TEISĖSAUGOS ATSTOVUS
Kaip ir kasmet, rugsėjo 7-ąją Lietuvos policijos bendruomenė sugūžėjo į Šiluvoje vykstančius atlaidus. Šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi už policijos,
valstybės sienos apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus
bei jų šeimas, dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos
tarnybos vadovybė, šalies apskričių policijos, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų
ir valstybės sienos apsaugos padalinių pareigūnai bei visi tikintieji.
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MARIJAMPOLĖ

RENGINIAI, SKIRTI EUROPOS PAVELDO
DIENOMS MARIJAMPOLĖJE
Rugsėjo 18-20 d. visoje Lietuvoje vyks Europos Tarybos programos „Europos
paveldo dienos“ (EPD) renginiai, kurio tikslas suteikti visuomenei kuo platesnes
galimybes pažinti savo šalies, regiono, miesto paveldą.
Europos paveldo dienų 2015 renginių tema – „Paveldėkime savo ateitį“, siejama
su nekilnojamo kultūros paveldu, reprezentuojančiu bei įprasminančiu Lietuvos
valstybingumą ir pristatančiu XIX a. pab. – XX a. pr. laikotarpį, akcentuojant
kultūros paveldo ryšį su praeitimi ir ateitimi, skirta artėjančiam Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.
Šių metų Europos paveldo dienų renginiai Marijampolėje kviečia apsilankyti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos batalione.

KAUNAS

AKIMIRKSNIU IŠGRAIBSTYTI MINI NAMUKAI
KAUNO PRIEMIESTYJE
Kauno priemiesčiuose dygsta rekordiškai maži namukai, kurių plotas tesiekia
50 kv. m. Naujiena sulaukė ir kritikos, tačiau ji nesustabdė pardavimų – visas
mažųjų „augančių“ namukų kvartalas Užliedžiuose jau išpirktas.
Paklausa diktuoja savo – planuojama, kad netrukus prasidės dar vieno panašaus kvartalo statyba.
Namukų plotas siekia 50-60 kvadratinių metrų. Teigiama, kad namas suprojektuotas taip, kad esant poreikiui jį bet kada būtų galima praplėsti.
Skaičiuojama, kad toks namukas su 5-6 arų žemės sklypu kainuoja iki 50
tūkst. eurų.
Nedidukų namų išplanavimas paprastas, o erdvės nėra didelės, kaip ir viso namuko plotas. Miegamojo plotas siekia
10-11 kv. m, vaiko kambario – 9-10 kv. m, tualeto ir vonios kambarys – 4-5,5 kv. m. Didžiąją namukų dalį sudaro
svetainė ir virtuvė – bendrosios ervdės plotas siekia 21-26 kv. m. Visuose namuose įrengtas grindinis šildymas, kad
radiatoriai dar labiau nesumažintų erdvės.
Pastatuose įrengti dujiniai kondesaciniai katilai, instaliuota eletros sistema.

ŠIAULIAI

KYŠININKAVUSIEMS POLICIJOS
PAREIGŪNAMS – ATSAKAS IŠ KOLEGŲ
Šių metų liepos 10 dieną Mažeikiuose patruliavę pareigūnai pastebėjo įtartinai
Ventos gatve važiuojantį automobilį „Renault Master“. Sustabdę šią transporto
priemonę pareigūnas T. D. paprašė vairuotojo pateikti dokumentus.
Atsakęs, kad reikalaujamų dokumentų neturi, vairuotojas ėmė prašyti pareigūno T.
D. nerašyti administracinio teisės pažeidimo protokolo ir išgirdo, kad už tai jis turįs
duoti 300 eurų. Vairuotojui ėmus derėtis dėl pernelyg didelės sumos, jį sustabdęs
pareigūnas pasitarė su policijos automobilyje sėdėjusiu kolega G. Ž., po ko kyšio
suma už nesurašytą protokolą buvo sumažinta iki 200 eurų, kuriuos vairuotojas
turėjo atiduoti kitą dieną. Sutartu laiku susisiekę su vairuotoju pareigūnai policijos automobiliu atvyko į vieną iš
Mažeikiuose esančių garažų - vairuotojo darbo vietą, tačiau vietoj prašytų pinigų tąkart gavo tik vairuotojo pažadą
nedelsiant pranešti, kai jis turės tuos 200 eurų. Netrukus vairuotojas, kuris apie reikalaujamą kyšį pranešė teisėsaugai,
taip ir padarė, o kaltinamasis G. Ž. nedelsiant atvažiavo į sutartą vietą.
Paėmusį pinigus G. Ž. sulaikė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus pareigūnai.

KLAIPĖDA

PIRMĄ KARTĄ VISA LIETUVA ŠOKS KARTU!
Smagi, nuotaikinga, unikali etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“ jau rugsėjo 19 d.
17 val. kviečia Lietuvos žmones drauge mokytis tradicinių šokių, šokti juos, kartu dainuoti
liaudies dainas ir muzikuoti. Akcija Klaipėdoje vyks Meno kieme (Daržų g. 10)
Išaukštinti šokį – toks Lietuvos liaudies kultūros centro sumanytos akcijos tikslas. Pastaraisiais metais visuomenėje liaudies šokio pomėgis pastebimai auga, vyksta vakaronės, buriasi
šokių klubai, kur jauni ir vyresni žmonės smagiai leidžia laisvalaikį, kuria šventinę nuotaiką,
bendrauja. Taigi belieka šiam tikslui sutelkti visas pajėgas.
Renginio sumanytojai įsitikinę, kad nesudėtingi ir tikrai smagūs mūsų liaudies šokiai gali
vienam vyksmui sutelkti didelį būrį žmonių, juos vienyti, stiprinti savos kultūrinės tapatybės
pajautą. Prie šios idėjos įgyvendinimo prisideda daugybė šalies įstaigų, bendruomenių, mėgėjų meno kolektyvų, pavienių asmenų. Visų jų dėka šokių šventės vyks aikštėse, kiemuose, salėse, gamtoje ir kitose
visuomenei atvirose erdvėse. Nuo 17.30 val. renginys bus tiesiogiai transliuojamas per LRT kanalą „Kultūra“, tad
kiekvienas panorėjęs galės ne tik žiūrėti, bet ir šokti savo namuose ar kieme.

PLUNGĖ

KLAIPĖDOS KAMERINIO ORKESTRO
KONCERTAS X TARPTAUTINIAME M. OGINSKIO
FESTIVALYJE
Festivalis, pritraukęs šimtus jaunųjų Žemaitijos atlikėjų ir
atskraidinęs pliūpsnį siautulingos, svaigios ir visa apimančios
muzikos, toliau vilioja ir kviečia plungiškius bei miesto svečius
savaitgalį praleisti muzikos mūzų apsuptyje.
Rugsėjo 19 dieną, šeštadienį, 17 val., M. Oginskio dvaro
žirgyne koncertuos Klaipėdos kamerinis orkestras. Palyginti
su kitais profesionaliais kameriniais orkestrais, šis kolektyvas
gana jaunas – skaičiuojantis dvidešimt trečiuosius įsikūrimo
metus, tačiau nestokojantis talentingų stygininkų, kurių dėka
rengiamos ambicingos muzikinės programos. Jose kūrybines
jėgas kartu sutelkė ir išbandė tokios ryškios muzikos pasaulio asmenybės kaip prof. Saulius Sondeckis, prof. Donatas
Katkus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Robertas Šervenikas, Mark Kadin (dirigentas,
Rusija) Petras Geniušas, Mūza Rubackytė, Alexanderis Paley, (fortepijonas, JAV) Paul Badura-Skoda (fortepijonas,
Austrija), Reinhard Goebel (smuikas, Vokietija) ir kiti.
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PASAULYJE

Dėl pabėgėlių – sprendimas skubos
tvarka
Europos Parlamentas (EP)
ketvirtadienį
skubos tvarka
pritarė Italijoje, Graikijoje ir
Vengrijoje prisiglaudusių 120
tūkst. prieglobsčio prašytojų
paskirstymui po
kitas ES šalis. Į
Lietuvą siūloma
papildomai perkelti 780 asmenų.
Rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 372 EP nariai, nepritarė 124, o susilaikė 54. Šis sprendimas papildo jau anksčiau EP pritarimo sulaukusį
siūlymą per ateinančius dvejus metus iš Italijos ir Graikijos į kitas ES
šalis perkelti 40 tūkst. prieglobsčio prašytojų. Pagal pastarąjį sprendimą
į Lietuvą bus perkelti 255 asmenys. Pagal antrąjį Europos Komisijos
pasiūlymą per ateinančius dvejus metus iš Italijos į kitas ES šalis būtų
perkelta 15 600 asmenų, iš Graikijos – 50 400, o iš Vengrijos – 54 000.
Taigi kartu su pirminiu siūlymu planuojama paskirstyti 160 tūkst. prieglobsčio prašytojų.

Migrantų krizė: Lenkijoje į gatves
išėjo 5 tūkst. žmonių
Tūkstančiai žmonių šeštadienį dalyvavo protestuose prieš migrantus
trijose Rytų Europos valstybėse, po to, kai lyderiai iš Čekijos, Lenkijos ir
Slovakijos nepritarė Europos Sąjungos (ES) schemai dėl pabėgėlių kvotų,
pranešė korespondentai.
Per Lenkijos sostinę Varšuvą žygiavo beveik 5 tūkst. žmonių, kurių
daugelis skandavo antiislamiškus šūkius. „Islamas bus Europos mirtis“,
– skelbė vienas transparantas. Organizatoriai tvirtino, kad demonstracijoje
dalyvavo 10 tūkst. žmonių, bet policija atsisakė patvirtinti šį skaičių.
Dar maždaug tūkstantis žmonių prisidėjo prie atsakomosios demonstracijos už migrantų priėmimą Lenkijoje – itin katalikiškoje ES valstybėje,
kurioje gyvena 38 mln. žmonių ir į kurią migrantai praktiškai nevykdavo,
nors Europa išgyvena didžiausią žmonių judėjimą nuo pat Antrojo pasaulinio karo.

JT generalinis sekretorius: Rusijos karinė parama Sirijai pagilins
konfliktą
Paklaustas apie Rusijos karinę paramą, JT vadovas atsakė, kad konfliktas
negali būti išspręstas karinėmis priemonėmis. „Esu sunerimęs dėl šalių,
tiekiančių ginklus“, - teigė Pan Gi Munas, pareiškęs, kad tai tik pablogins
padėtį. JT vadovui antrino JAV valstybės sekretorius John Kerry, be kita
ko, pridūręs, kad Rusija pasiūlė surengti karines derybas su JAV dėl Sirijos,
o Vašingtonas jau svarsto tolimesnius žingsnius.

Barselonoje tūkstančiai žmonių išėjo
į gatves reikalaudami Katalonijos
nepriklausomybės
Apie pusė milijono katalonų, reikalaujančių savo
regiono nepriklausomybės, penktadienį užplūdo Barselonos gatves,
artėjant regiono valdžios
rinkimams, kurie laikomi
netiesioginiu referendumu
dėl atsiskyrimo nuo Ispanijos. Pasak Barselonos
policijos, 1,4 mln. žmonių
dalyvavo eitynėse šiame
pajūrio mieste ir 7,5 mln. gyventojų turinčio Katalonijos regiono sostinėje.

Čilę supurtė stiprus žemės
drebėjimas: paskelbtas cunamio pavojus
Prie Čilės krantų trečiadienį įvyko stiprus 8,3 balo žemės drebėjimas,
per kurį žuvo mažiausiai penki žmonės, milijonas gyventojų buvo evakuoti, o vienas asmuo paskelbtas dingusiu.
Žemės drebėjimo epicentras buvo vos už 228 km į šiaurę nuo Santjago,
kuriame gyvena 6,6 mln. žmonių. Žemės drebėjimas įvyko 19 val. 54
min. vietos laiku, o jo židinio gylis buvo 8 kilometrai. Seismologai taip
pat pranešė apie daug pakartotinių smūgių, keletos kurių galingumas
viršijo 6 balus. Pavojus dėl cunamio iš pradžių buvo paskelbtas visai
Čilės ir Peru pakrantei.
Šaltinis Delfi.lt
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ŪKININKYSTĖ

Trinta cukinijų ir bulvių sriuba
Reikalingi produktai:
Cukinija (paruošta*): 500 g;
Bulvės (paruoštos*): 250 g;
Alyvuogių aliejus: 5 š.;
Vanduo: 800 g;
Kietasis sūris;
Grietinėlė.
Pagardinimui reikalingi
prieskoniai:
Juodgrūdė: 1 arbat.š.;
Garstyčios baltos (sėklos): 2 arbat. š.;
Asafetida: 2 arbat. š.;
Druska: 2 arbat. š.
Nuvalome cukiniją, nuskutame bulves ir viską supjaustome kubeliais. Į
įkaitintą keptuvėje aliejų suberiame juodgrūdės sėklas, garstyčių sėklas,
asafetidą. Šiek tiek apkepiname prieskonius ir sudedame supjaustytas
bulves ir cukiniją. Troškiname apie 10 - 15 min. ant vidutiniškos ugnies.
Kepinant pastoviai maišome, kad visos daržovės vienodai gautų šilumos.
Tuo metu puode užviriname vandenį. Į verdantį vandenį sudedame karštas
apkepintas daržoves, druską, uždengiame dangčiu ir paliekame pasitroškinti
dar apie 15 – 20 min. Nukeliame nuo ugnies, šiek tiek pravėsiname ir viską
sutriname plaktuvu.
Prieš patiekiant pagardiname grietinėle ir smulkiai tarkuotu kietuoju sūriu.
Tinka ir prieskoninės žolelės – bazilikas, rozmarinas. Patiekiame su juoda
duona ar skrudinta balta duona.

MITYBA

Garsusis J. Oliveris sulieknėjo 13
kilogramų: paslaptis – vienas augalas
Garsusis virėjas Jamie Oliveris ne per
seniausiai nusprendė maitintis sveikiau ir
šiek tiek sulieknėti – garsiam britui pavyko
pasiekti abu tikslus, o sėkmės priežastimi
jis vadina jūrų dumblius, skelbia „Yahoo
Health“.
„Maniau, kad jūros dumbliai toks hipiams
skirtas užkandis, madinga nesąmonė, bet
viskas visai ne taip – juos valgė ir mūsų protėviai. Juose gausu jodo, tad galima drąsiai
teigti, kad tai pati maistingiausia daržovė
pasaulyje“, – „Radio Times“ sakė virėjas.
J. Oliverio teigimu, jis per pusketvirto mėnesio be streso atsikratė 13 kilogramų – jis
tiesiog šiek tiek pakoregavo mitybą (valgė jūros dumblių, kurie, anot virėjo,
yra „labai labai ir labai geras dalykas“). Be to, atsisakė alkoholio ir daugiau
miegojo. Anot brito, tikroji jo sėkmės paslaptis – būtent jūros dumbliai.
Jūros dumbliuose labai daug jodo, kuris labai reikalingas skydliaukei (sutrikus skydliaukės veiklai, kankina nuovargis, sutrinka hormonų pusiausvyra,
padidėja cholesterolio kiekis, pradeda augti svoris). Jūros dumbliai – puikus
antioksidantų šaltinis, padedantis kovoti su įvairiais uždegimais ir gerinantis sveikatą. Be to, vitamino K (užtikrinančio kraujo krešėjimą), kalcio ir
geležies šaltinis. Juose gausu vandens, todėl suteikia sotumo jausmą, bet
to, yra pikantiško skonio.
Skaitykite daugiau: www.delfi.lt

SVARBIAUSIA NE NERTI STAČIA GALVA, O VISKĄ
APGALVOTI
Iš kur žmogaus galvoje atsiranda
idėjos? Vienų šaltinį galima atsekti
labai nesunkiai, o kitų pasirodymas
atrodo lyg pasąmonės išdaiga. Aušra Uosaitė (35) savo verslo idėją
gaminti apdovanojimo rozetes sumąstė kiek netikėtai net sau pačiai.
Visada norėjo sukurti ką nors savo
Verslininkė atskleidžia, kad idėją
tiesiog susapnavo. Vieną naktį
galvoje atsirado rozetės vaizdas.
Net nesvarbu, kad pati moteris
tada net neįsivaizdavo, kaip šie
apdovanojimai gaminami. „Buvo
tokia istorija... Šiaip visada buvau
prie besikrapštančiųjų, užsiiminėjau rankdarbiais. Tuo metu dirbau
darbą, kuris, aišku, su rankdarbiais
visai nebuvo susijęs. Tiesiog ten
neatsikleidžiau. Taigi vieną naktį
šovė į galvą tokia idėja. Taip ir pradėjau. Sužinojau, kaip daromos tos
rozetės, nes iki tol apie tai neturėjau
jokios informacijos. Susiradau pirmuosius klientus ir pradėjau dirbti.
Tokia tad buvo pradžia. Nebuvo jokios baimės. Sulaukiau tikrai labai
daug palaikymo iš šeimos narių.
Jiems tokia idėja irgi pasirodė labai
įdomi, juk tai buvo šis tas nauja“,
– pasakoja A. Uosaitė.
„Norėčiau pasakyti, kad pirmiausia nereikia bijoti pradėti.
Tačiau viską būtina apgalvoti.
Nereikia nerti stačia galva. Reikia
įvertinti savo galimybes, rinką ir
tada pradėti. Tikrai nėra ko bijoti“
A. Uosaitė
Verslas jai buvo visai logiškas
žingsnis gyvenime. Moteris visą
laiką svajojo apie savarankiškumą.
„Aš jau labai ilgai pagalvodavau,
kad kam nors kitam nedirbsiu. Pati
pradžia, kaip ir kiekvienam, buvo
parduotos vasaros mokykloje. Aš
visada turėdavau savo pinigų. Retai
kada jų prašydavau iš tėvų. Aišku,
tokie ten ir darbai, bet šiokia tokia
pradžia buvo. O šiaip dirbdama
visada svarstydavau, kad norėčiau
turėti ką nors savo, galų gale sukurti ir kokią darbo vietą“, – prisimena
pašnekovė.
Teko keisti žmonių požiūrį

Didžiausia kliūtis, su kuria verslininkei teko susidurti, buvo paties
gaminio pristatymas. „Žmonės
gana įdomiai žiūrėjo į mūsų rozetes. Tai apskritai yra gana naujas
dalykas Lietuvoje. Ne visi su juo
susidūrę, o tie, kurie susidūrę,
jį kažkaip tapatina su šunimis ir
žirgais. Labai sunku (bet įmanoma!) įrodyti jiems, kad rozetės
visame pasaulyje įteikiamos ir kaip
aukščiausio lygio apdovanojimai.
Dabar jau kažkaip įsivažiavome.
Daug įmonių jas užsisako ir savo
vakarėliams. Jos jau keičia tuos
standartinius metalinius, molinius
medalius. Žmonės ryžtasi jas rinktis kaip alternatyvą. Rozetėmis
ypač džiaugiasi vaikai, nes jos
spalvingos, nuotaikingos“, – sako
A. Uosaitė.
Taigi pirmaisiais metais didelė
darbo dalis buvo gaminio rodymas,
bendravimas su žmonėmis. „Aš
visada labai stipriai tikėjau, kad tai
reikalinga ir įdomu. Per tiek laiko
dar tikrai nenusivyliau. Kiekvieną
dalyką darant reikia juo tikėti, nes,
jeigu netikėsi, ko gero, išvis nieko
daryti neverta. Padėdavo dalyvavimas įvairiose parodose, paties
gaminio demonstravimas. Tiesiog
kalbiesi su kiekvienu žmogumi.
Parodai, kad šis daiktas gali būti
skirtas ir vestuvėms, ir Valentino
dienai, ir daugybei kitų švenčių.
Internetu ką nors įrodyti sunkiau,

bet susitikus, parodžius pavyzdžius
to ir užtenka. Žmogus tada pats
pamato“, – teigia pašnekovė.
Kaip kiekviename versle, aišku,
pasitaiko ir sunkesnių dienų. Jomis
verslininkę labiausiai motyvuoja
geri klientų atsiliepimai. Po švenčių jie džiaugiasi, dėkoja. Kartais į
siūlomas rozetes iš tikrųjų reaguojama skeptiškai, bet jas galiausiai
įsiūlius – dėkojama. Tai labiausiai
ir džiugina. „Norėčiau pasakyti,
kad pirmiausia nereikia bijoti pradėti. Tačiau viską būtina apgalvoti.
Nereikia nerti stačia galva. Reikia
įvertinti savo galimybes, rinką ir
tada pradėti. Tikrai nėra ko bijoti“,
– pradedančiuosius verslininkus
drąsina A. Uosaitė.

PAŽINK SAVE
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Tikroji tiesa apie maistą: ką reiškia PSICHOLOGĖ: NEIGIAMOS MINTYS DAŽNAI
TĖRA ĮPROTIS
produktų žymėjimas „be jokių E“?
Tarp daugelio baimių (fobijų) yra ir
chemofobija – chemijos ir cheminių
medžiagų baimė. Paieškoję galite rasti
ne vieno „jokių cheminių medžiagų
neturinčio“ produkto reklamą. Įdomu,
kaip atrodytų daiktas, kuriame nėra jokių
cheminių medžiagų? Jame negalėtų būti
vandens, oro, medienos, metalų, plastikų,
riebalų, baltymų, angliavandenių...
Europos maisto saugos tarnyba patvirtino sąrašą medžiagų, kurias galima naudoti maisto ir kosmetikos produktuose.
Šio sąrašo medžiagos žymimos raide E ir skaičiumi, pvz., E270. Raidė E
rodo, kad tai Europos sąjungos standartas, o skaičius yra tiesiog medžiagos
eilės numeris leidžiamų priedų sąraše. Viena iš chemofobijos apraiškų –
produktų, kurių etiketėse nurodyti E-priedai, besąlygiškas vengimas. Todėl
atsirado prierašai „be jokių E“.
Nuo neatmenamų laikų žmonės raugino kopūstus, agurkus, pieną, gamino
sūrius, kepė raugintą duoną. Rūgstant susidaro pieno rūgštis, kuri žymima
kodu E270. Tad ekologiškas rūgpienis ar rauginti kopūstai visada turi
priedą E270.
Agurkus galime ne tik rauginti, bet ir marinuoti. Tam naudojame kitą
rūgštį – actą, t.y. konservantą E260. Spanguolės išsiskiria tuo, kad ilgai
negenda. Spanguoliauti geriausia ankstyvą pavasarį. Šios uogos puikiausiai
išsilaiko per visą žiemą. Taip yra todėl, kad gamta į jas įdėjo konservanto
E210, kurį chemikai vadina benzenkarboksirūgštimi. Lapinės ir ankštinės
daržovės turi priedą E101, arba kitaip – vitaminą B2. O kepdami pyragus
dedame geriamosios sodos – priedo E500.
Tad etiketėje esanti raidė E nėra kenksmingumo ženklas.
Šaltinis: Technologijos.lt

Polinkis nuolat mąstyti neigiamai
neretai tėra įprotis, sako psichologė
Sigita Petrovė. Anot jos, polinkis
gali būti perimtas iš artimųjų, todėl
jį galima pakeisti. „Galite padaryti
tokį pratimą – pastebėti, kokios
mintys dažniausiai kyla. [...] Tiesiog reikia turėti lapelį su savimi ir,
kai pagaunate bet kokią neigiamą
mintį apie bet ką – jus, aplinką,
žmones, ekonomiką – reikia pasižymėti brūkšniuką“, – LRT RADIJUI
sako S. Petrovė.
– Ką reiškia pozityviai mąstyti?
Kuo tai skiriasi nuo problemos
ignoravimo ar sunkumų nuvertinimo?
– Pozityvus mąstymas turi abu
šiuos aspektus.
– Turbūt dar viena gana dažna
situacija mūsų kasdienybėje –
kenčiančiam artimajam pasakyti
– nepergyvenk, viskas bus gerai.
Turbūt tokiu atveju dar labiau
įskaudiname?
– Tai priklauso nuo to, kokioje būsenoje jis yra. Kai žmogus susiduria
su sunkiais išbandymais, sudėtingomis situacijomis, pavyzdžiui,
susijusiomis su sveikata, natūraliau
leisti būti toms emocijoms, kurios

tuo metu kyla.
– Galbūt kentėjimo būsenoje mus
dažniau išlaiko negatyvios mintys
ir negatyvus mąstymas? Kodėl
taip yra?
– Persvarą į neigiamų minčių pusę
galime pastebėti ir savo aplinkoje,
ir savyje. Sietina, kad daugiau
neigiamų minčių turi tie žmonės,
kurių aplinkoje žmonės galvoja
neigiamai. Tai gali būtų jų šeimos
nariai, kolegos. [...] Paskui tai nuspalvina visa kita.
– Ar galime kaltinti tik aplinką?
– Galima ne kaltinti, bet susivokti,
iš kur tai ateina. Kai susivokiame,
iš kur tai ateina ir kodėl mąstome
negatyviai, galime galvoti, ar tikrai
norime ir toliau taip elgtis.
– Ar galima susitelkimą į neigiamas mintis vadinti mąstymo
įpročiu?
– Sutikčiau, kad tai – įprotis.
– Ką patartumėte su tuo daryti?
Kaip elgtis?
– Galime rinktis. Yra dvi strateginės kryptys. Viena – nekreipti
per didelio dėmesio. Reikia tiesiog
įvertinti – taip mąstau ir tai yra
negatyvu. Kita kryptis – kai dirbame tikrai aktyviai su mintimis,

kai išsigryniname, kokias mintis
turime kokioje situacijoje jos kyla,
ypač jeigu tai kartojasi. Tada galima
bandyt jas sąmoningai pakeisti.
– Ar gali vieno žmogaus neigiamos mintys paveikti kitą žmogų?
– Tikrai veikia, ypač, jeigu tai
yra artimas žmogus, esantis šalia.
Jeigu tai nebūtų artimas žmogus,
geriau su tokiu neigiamai mąstančiu žmogumi nebendrauti, nes mes
perimame kito žmogaus emociją ir
jo mintys mus veikia.
– Reikia sąmoningai stengtis
atsiriboti nuo artimo žmogaus negatyvumo?
– Jeigu galima paveikti artimą
žmogų, su juo kalbėtis, tada yra
kitaip – galima keisti pačią situaciją, bet, jeigu žmogus yra stipriai
įsikibęs į tai, kaip jis mąsto, tada
geriau pasirūpinti savimi, negu likti
toje situacijoje ir mintyse.
Šaltinis: Vlmedicina.lt
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F R A N K F U R T E D E B I U T U O J A N A U J A S I S Neįtikėtina: JAV sukūrė rankos
protezą, su kuriuo žmogus gali jausti
„VOLKSWAGEN TIGUAN“
Frankfurto autosalone antradienį vykusiame uždarame
vakariniame „Volkswagen“ koncerno renginyje publikai pirmą kartą buvo parodytas naujos kartos „Tiguan“
modelis.
Iškilmingo, specialiai šiai progai skirto renginio svečiai,
o vėliau – ir visi parodos lankytojai išvys keturias „Tiguan“
versijas. Tai padidintos galios „Tiguan R-Line“ versija,
įprastas SUV, bekelei pritaikyta versija su atitinkamu
„visureigišku“ tiuningu ir pagaliau – 160 kW (218 AG)
bendros galios įkraunamas hibridas „Tiguan GTE“.
Kėbulo dizainas tapo veržlesnis, o pats automobilis sveria 50 kg mažiau nei pirmtakas. Stebėtinai išaugo vidaus
erdvė ir bagažo skyriaus talpa. Dabar už galinių sėdynių
esančioje bagažinėje telpa net 615 litrų tūrio krovinys. Nulenkus galinės sėdynių eilės atlošą, šis tūris išauga iki
1655 l. Ankstesnis „Tiguan“ galėjo vežti 145 l mažiau.

JAV pažangių gynybos tyrimų
agentūra (DARPA) praėjusią savaitę pranešė suteikusi galimybę
paralyžiuotam žmogui „pajausti“
fizinius pojūčius per robotinės
rankos protezą, kuris buvo tiesiogiai prijungtas prie jo smegenų.
Žmogus užrištomis akimis galėjo
pasakyti, kurie jo dirbtinės rankos
pirštai buvo liečiami, rašo Sciencealert.com.
Ši technologija teikia vilčių, kad galūnių neturintys žmonės vieną dieną
galės ne tik manipuliuoti objektais, bet ir pajausti, ką jie liečia.

Mokslininkai paskaičiavo, kokie
„AUDI“ FRANKFURTE PARODĖ TECHNOLOGIJŲ katastrofiški padariniai lauktų
žmonijos sudeginus visą iškastinį kurą
PRIKIMŠTĄ SUV ELEKTROMOBILĮ
Antradienį žurnalistams duris atvėrusiame Frankfurto autosalone Vokietijos koncernas „Audi“ pristato „e-tron quattro“ koncepciją. Gamintojų teigimu, tai visiškai naujas 370
kW galios SUV klasės sportinis elektromobilis su įspūdingo
dizaino aptakiu kėbulu, puikia rida su viena akumuliatoriaus
įkrova ir gausybe komforto bei funkcinės įrangos.

„MERCEDES“ PRISTATĖ ĮSPŪDINGŲ FORMŲ
BŪSIMĄJĮ „CLS“ MODELĮ
Antradienį Frankfurte prasidėjusioje tradicinėje parodoje „Mercedes-Benz“ koncernas pagaliau numaldė šios markės fanų smalsumą
ir pademonstravo naująjį koncepcinį „IAA“ automobilį, kurio užuominas internete slėpiningų nuotraukų pavidalu žarstė pastarasias
savaites.
Intelektualus arba išmanus aerodinamiškas automobilis (Intelligent
Aerodynamic Automobile – IAA) – jau pavadinime vokiečiai nubrėžė
ateities gaminių gaires. Šis prototipas atspindi „Mercedes“ viziją apie
kažkada keliais riedėsiančius hibridinius automobilius, kurių salone
vairuotojui valdymas paklus jautriais lietikliais.

Saudo Arabijoje – tuščios palapinės
3 milijonams žmonių

FRANKFURTO PARODOJE „MAZDA“ PARODYS
BŪSIMO SUV FLAGMANO KONCEPCIJĄ
Antradienį prasidėjusioje Frankfurto parodoje „Mazda“
atskleidė miesto visureigio „Koeru“, kurio eskizais buvo intriguojami automobilių rinkos stebėtojai, išvaizdą. Pirmosios
oficialios fotografijos rodo, kad Japonijos koncernas sukūrė
dar vieną tarptautiniais apdovanojimais įvertinto „KODO –
Soul of Motion“ dizaino kalbos pavyzdį.
Masyvus koncepcinis automobilis greičiausiai taps aukštesnės klasės (CX-7 arba CX-9) miesto visureigio pagrindu.
Griežtos automobilio akys-žibintai, sportiškos kėbulo linijos
ir 21 colio ratų laikomas įspūdingas platus kūnas atrodytų
beveik grėsmingai, jei ne „Mazda“ būdinga elegancija - taip
savo kūrinį pristato gamintojai.
Info: Delfi.lt
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L. BELICKAS. SENAIS AUTOMOBILIAIS
VILKSIMĖS KAIMYNŲ UODEGOJE, KOL
NEĮVEIKSIME STEREOTIPŲ
Lietuvos automobilių parkas vis dar
seniausias Baltijos šalyse. Valstybinės įmonės „Regitra“ duomenimis,
vidutinis Lietuvoje eksploatuojamų
lengvųjų automobilių parko amžius
siekia apie 15 metų.
Latvija mus lenkia dvejais, o Estija net ketveriais metais jaunesniu
automobilių parku. Senas automobilių parkas persipynęs su kitomis,
ekologijos ir saugumo problemomis,
galiausiai – pirkti senesnį automobilį
dažnai būna ne pats ekonomiškiausias
sprendimas. Tačiau tam, kad pasiektume lūžį ir parkas pradėtų jaunėti
spartesniais tempais, pirmiausia reikia įveikti psichologinius barjerus
ir stereotipus. Prognozuojama, jog
iki šių metų pabaigos mūsų šalyje
iš viso bus nupirkta apie 239 tūkst.
automobilių, iš kurių nauji sudarys

vos 8 proc.
Renkantis automobilį,
tikslingiau ieškoti varianto ne dešimčiai–penkiolikai metų, o galvoti,
ar konkretus automobilis patenkins poreikius
per artimiausius 3–5
metus ir praėjus tokiam
laikotarpiui automobilį
vėl keisti naujesniu.
Lietuvoje vis dar ryški
tendencija pirkti senus, didelius ir galingus, netgi sportiškus automobilius,
nors dabartinės technologijos leidžia
su mažesnio galingumo automobiliais
greitai ir manevringai startuoti iš vietos, tik tai daryti daug ekonomiškiau.
Kita esminė sąlyga – automobilių
parkas sparčiau atsinaujins, jeigu pradėsime išsamiau skaičiuoti. Senesnio

Žurnale Science Advances
tarptautinė fizikų ir klimato
tyrėjų grupė, vadovaujama Ricardos Winkelmann iš Potsdamo
klimato kaitos tyrimų instituto
(Vokietija) pateikė skaičiavimų
rezultatus. Tyrėjai siekė paskaičiuoti, kas įvyktų, jei žmonija
išdegintų visas 10 tūkst. gigatonų
iškastinio anglies kuro (įskaitant ir naftą bei gamtines dujas).
Ko gero, nesunku numatyti, jog rezultatai nelinksmi. Pagal ekstremaliausią
scenarijų, dėl anglies dvideginio kiekio padidėjimo atmosferoje pasaulinis
vandenyno lygis pakils 50 metrų. Taigi, po vandeniu atsidurtų ne tik visa
Pajūrio ir Lietuvos Vidurio žemuma, bet ir tokie megapoliai kaip Tokijas,
Pekinas, Los Andželas, Bostonas, Niujorkas, Kairas. Taip pat beveik visas
Bangladešas (!) ir Florida.

Nors musulmoniškoje Saudo
Arabijoje yra 100 tūkst. kartą
metuose naudojamų vėdinamų
palapinių, kuriose galėtų įsikurti
3 mln. žmonių, jos dar nebuvo
pasiūlytos karo draskomos Sirijos pabėgėliams.
Kol Europos Sąjungos šalys
sprendžia, kaip pasidalinti į
Europą plūstančių pabėgėlių naštą, Saudo Arabija, kuri jų nepriima, turi
įrengusi 100 tūkst. palapinių miestelį maldininkams, rašo infowars.com.
Saudo Arabija laikosi nuomonės, kad palapinių stovyklos prie Minos yra
reikalingos į Meką vykstantiems musulmonų piligrimams.

Asilas laikomas namuose kaip mažas
šuniukas
Miniatiūrinis asiliukas savo
elgesiu primena šunį. 3 metų Dagis bėgioja aplink namus, labai
mėgsta glaustytis prie šeimininkų, eina pasivaikščioti į lauką ir
niekada neatsisako pažiūrėti teniso varžybų televizoriaus ekrane.
Augintinis gyvena su savo šeimininkais Anglijoje. Gyvūnas labai mėgsta
kompaniją, dažniausiai jį galima atrasti šeimininko Tomo biure.
Asiliukas ypač mėgsta šunis, mielai eina pasivaikščioti su septynerių metų
airių vilkogaudžiu Grifu, kurio dydis ne ką mažesnis nei Dagio.

Neįtikėtina: Afrikoje atrasta nauja
žmonių protėvių rūšis

automobilio kaina yra mažesnė, todėl
atrodo ir patrauklesnis variantas.
Tačiau reikėtų prisėsti ir suskaičiuoti
visas eilutes: ar senesnis automobilis
nepareikalaus papildomų išlaidų,
kad juo būtų galima pradėti važiuoti;
kiek kainuos senesnio ir naujesnio
automobilio priežiūra.
Skaitykite daugiau: delfi.lt

Krūva kaulų, rastų tamsiame Pietų Afrikos Respublikos urve, gali
būti naujos žmonių rūšies palaikai,
skelbia BBC. Anot mokslininkų, šis
atradimas pakeis mūsų supratimą apie
žmonių protėvius.
Rastą rūšį mokslininkai pavadino
Homo naledi ir priskyrė tai pačiai
grupei, kuriai priklauso žmonės. Iš
viso aptikta 1,5 tūkst. fosilijų. Visi
palaikai rasti Rising Star urve, 50 km
nuo Johanesburgo.
Šaltinis: Technologijos.lt, 15min.lt
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05:10 Specialus tyrimas.
(k.)
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.
13:50 Prisiminimai apie
Ðerlokà Holmsà.
14:45 Auksinis protas. (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 Krokodilø gaudytojas.
Kautynës.
00:20 Pasaulio dokumentika.
02:10 Prisiminimai apie
Ðerlokà Holmsà.
03:05 Auksinis protas. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
09:30 Kultûrø kryþkelë.
09:45 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. (k.)
10:30 Kaukazo legendos.
(k.)
11:15 DW naujienos rusø
kalba.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:10 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mano mokykla.
14:20 Pinigø karta.
15:10 Lietuviø
dokumentika.
16:00 Kazys Saja.
17:00 Dabar pasaulyje.
(k.)
17:30 Visa Lietuva ðoka.
19:30 Tapytojo, architekto
Eugenijaus Antano
Cukermano 80meèiui.
20:00 Muzika gyvai.
21:15 Visu garsu. (k.)
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:57 Orai. (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.
23:45 Auðros kariai.

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.
17:00 Akloji.
17:30 Akloji.
18:05 Tabatos salonas.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Paslaptys.
23:05 Susipynæ
iðgyvenimai.
01:50 Visa menanti.
02:45 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 Ponas Bynas.
09:30 Batuotas ðuo.
09:50 Þiogas ir skruzdë.
10:00 KINO PUSRYÈIAI.
PREMJERA Pakratytas.
11:50 Beprotiðkiausios
melodijos. Nuotykiai
tæsiasi.
13:35 Prièiupom!
14:00 Gyvenimo ðukës.
16:00 Beatos virtuvë.
17:00 Lietuvos
superðefas.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 SUPERKINAS
Medþioklës sezonas
atidarytas 3!
21:10 PREMJERA
Prezidento
medþioklë.
22:55 Vaikinams tai
patinka!
01:00 Rezerviniai farai.
03:10 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 Dumbo.
12:55 Ramblio filmukas.
Mikës Pûkuotuko
nuotykiai tæsiasi.
14:10 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
19:15 TV3 sportas.
19:20 TV3 orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Veidrodëli,
veidrodëli.
21:45 Nesunaikinami 2.
23:45 Kraðtutinës
priemonës.
01:50 Ryklys vaiduoklis.
03:20 Programos pabaiga.

07:05 Amerikos talentai.
08:05 Amerikos talentai.
09:00 Statyk!
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Suomijoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Að myliu kaimà.
13:00 Visa tiesa apie
liûtus.
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. Laiðkai ið
ten. I dalis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano
dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Penki pirðtai.
22:45 AÐTRUS KINAS
Pranaðas.
00:20 Sausas ástatymas.
Atviras karas.
01:25 Prokurorø
patikrinimas.
02:35 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. Pradþia.
Ernis.
21:05 6 kadrai.
21:30 TV3 þinios.
22:20 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 88 minutës.
00:50 Atsiskyrëlis.
02:35 Programos pabaiga.

05:45 „Laukinis pasaulis“.
06:05 Dar paþiûrësim.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Viskas apie
gyvûnus“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui.
13:00 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
14:05 „Vidurinë mokykla“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 „Akacijø alëja“.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 Krepðinio karðtligë.
21:35 „Platinos karðtinë“.
00:00 Premjera. „Karo
menas“.
02:30 „Vidurinë mokykla“.
03:50 „Karo menas“.

05:30 Durys atsidaro. (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 Premjera. Padûkëliai
marsupilamiai 2.
09:40 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Mûsø gyvûnai.
10:55 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Pasaulio dokumentika.
13:50 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
15:30 Misija.
16:00 Þinios.
16:15 Istorijos detektyvai.
17:00 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
18:00 Keliai.
18:30 Ðiandien.
19:00 Klausimëlis.lt. (k.)
19:30 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:50 Vatelis.
23:50 Pasaulio dokumentika.
00:45 Pasaulio dokumentika.
01:30 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
03:00 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. (k.)

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 Onutë Narbutaitë.
Opera „Kornetas“.
15:00 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
16:00 Raðytojo Raimondo
ir dailininko Arvydo
Kaðauskø kûrybos
vakaras.
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:00 VII tarptautinis M.
20:00 Rusø gatvë. Þinios.
20:30 Kristupo vasaros
festivalis 2015.
21:35 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.
23:50 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:40 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 Nemarus kinas.
Þmogus ið Rio.
19:00 Derenas Braunas.
Apokalipsë. II dalis.
20:00 Vangelija.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
22:55 Atodrëkis.
01:20 Nekenèiu
þvaigþdës.
02:15 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
Trys nindzës sugráþta.
11:55 Þarijos miestas.
13:50 Gyvenimo ðukës.
16:00 Bus visko.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 PREMJERA Kaip
princesë Natalija su
Bjauriu charakteriu
jaunikio ieðkojo.
21:40 Paskutinë tvirtovë.
23:45 PREMJERA Tikras
teisingumas 2. Kruvini
pinigai.
01:35 Vaikinams tai
patinka!
03:35 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 Ðaunusis peliukas
detektyvas.
13:00 Gufio filmas.
14:30 Simpsonai.
15:00 Europos vyrø
krepðinio èempionato
rungtynës dël 3
vietos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
19:35 TV3 sportas.
19:40 TV3 orai.
19:45 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
20:00 Europos vyrø
krepðinio èempionato
rungtynës dël 1
vietos.
21:50 Tiesiai ið
EuroBasket 2015.
22:00 007 Kazino Royale.
01:00 Keistas Timoèio
Gryno gyvenimas.
03:05 Programos pabaiga.

07:00 Statyk!
07:30 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Suomijoje.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Sveikatos kodas.
11:00 FAILAI X. Pionieriai.
Turboreaktyvinio
variklio triumfas.
12:00 Visa tiesa apie
liûtus.
13:00 Gyvûnø planeta.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Laiðkai ið
ten. II dalis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom.
Tamsusis namas.
21:00 Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Kerðtas uþ Andþelà.
00:45 Mano mylimiausia
ragana.
01:15 Mano mylimiausia
ragana.
01:45 Bamba TV.

06:30 Teleparduotuvë.
06:45 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
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 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ið peties.
16:00 Ekstremali þvejyba.
16:30 Pragaro kelias.
17:30 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Singapûro
prizo lenktynës.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:35 Deganti þemë.
00:20 Senis.
02:15 Bobo uþkandinë.
02:45 Programos pabaiga.

06:35 Gamtos pasaulis.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
10:30 „Genijai ið
prigimties“.
11:10 Mûsø miðkai.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iðgyventi
Afrikoje“.
12:45 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 „24/7“.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 Krepðinio karðtligë.
21:35 Kaimo diena.
21:40 „Platinos karðtinë“.
00:00 „Kauksmas“.
02:00 „24/7“.
02:45 „Kauksmas“.
04:20 „Vandens þiurkës“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.).
12:30 Savaitë. (k.).
13:30 Klauskite daktaro. (k.).
14:00 Þinios.
14:10 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimëlis.lt. (k.).
16:40 Kaip atsiranda daiktai
5.
17:05 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.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Teisë þinoti.
22:30 Trumposios þinios.
22:40 Talibanas: þvilgsnis ið
vidaus.
23:15 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.).
01:50 Trumposios þinios.
(k.).
01:55 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.).

08:00 Programos pradþia.
08:05 Broliø Grimø pasakos.
(k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
11:30 Þinios.
11:45 Kaip atsiranda daiktai
5. (k.).
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.).
12:45 Onutë Narbutaitë.
Opera „Kornetas“. (k.).
14:45 Kazys Saja. (k.).
15:35 Kultûra.
15:55 ...formatas.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.).
18:00 VII tarptautinis M. K.
Èiurlionio pianistø ir
vargonininkø konkursas.
20:10 Vasaros MEDIA
studija.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Kaukazo legendos.
21:40 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
22:20 DW naujienos rusø
kalba.
22:30 Krokodilø gaudytojas.
Kautynës. (k.).
24:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.).
01:05 Dëmesio centre. (k.).
01:20 Sportas. (k.).
01:25 Orai. (k.).
01:30 Dabar pasaulyje.
02:00 Programos pabaiga.

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".
11:00 "Ðio rudens
valgiai". (k.)
11:35 "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 Jis sako "Taip!".
23:10 "Pabaiga".
00:10 "Visa menanti". (k.)
01:05 "Dûmas".
02:00 Programos pabaiga.
Lnk
06:20 Dienos programa.
06:30 "Ðegis ir Skûbis
Dû".
06:55 "Keista ðeimynëlë".
(k.)

07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Prezidento
medþioklë. (k.)
10:30 Beprotiðkiausios
melodijos. Nuotykiai
tæsiasi. (k.)
12:15 Medþioklës
sezonas atidarytas 3!
(k.)
13:45 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:10 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios.
19:30 KK2. N-7.
20:20 Nuo... Iki....
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Voratinklis.
00:20 "Dalasas".
01:15 "Detektyvë
Dþonson".
02:10 "Mentalistas".
03:05 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.
11:00 Veidrodëli,
veidrodëli.
13:10 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:45 Simpsonai.
14:20 Maþoji nuotaka.
14:50 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.

06:15 Sveikatos ABC
televitrina.
06:40 Muchtaro
sugráþimas.
07:35 Pionieriai.
Turboreaktyvinio
variklio triumfas.
08:35 Penktoji pavara.
09:30 Visa tiesa apie
liûtus.
10:25 Kalbame ir
rodome.
11:20 Prokurorø
patikrinimas.
12:30 Muchtaro
sugráþimas.
13:30 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 Sala.
01:00 Mano mylimiausia
ragana.
01:30 Mano mylimiausia
ragana.
02:00 Bamba TV.

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.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rezidentai.
22:00 Amerikietiðka
siaubo istorija.
23:00 Tûnàs tamsoje.
01:05 Tëvynë.
02:05 Bobo uþkandinë.
02:30 Programos pabaiga.

07:00 Þinios (k.)
07:30 Pasaulis X.
08:30 Gyvenu èia.
09:35 „Mama detektyvë“.
10:40 „Kulinaras“.
11:45 „24/7“.
12:00 Svarbi þinia.
12:50 Mûsø miðkai.
14:05 „Tigrø sala“.
14:50 „Kulinaras“.
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
18:00 Reporteris.
18:47 Orai.
18:50 „Miðkinis“.
19:55 Dar paþiûrësim.
20:30 „Kulinaras“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:17 Orai.
23:20 Pasaulis X.
00:20 Reporteris.
01:10 Lietuva tiesiogiai.
01:40 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
02:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
03:10 Reporteris.
03:45 Lietuva tiesiogiai.
04:10 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
04:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
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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.

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

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà (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 5000 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. (V a.,
34 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 10 500 Eur. Jaukus,
ðiltas, ðviesus butas, tualetas
ir vonia atskirai, plastikiniai
langai, ðarvo durys, laminuotos grindys). Jurbarkas, tel. 8
631 60 876.
1 k. butà, Kæstuèio g. 31
(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 Dariaus ir Girëno
g. (III a.). Jurbarkas, tel.: 8
612 44 957, 8 629 52 165.
2 k. butà (42 kv. m, V a.,
renovuotame name, renovacija iðmokëta, reikalingas
remontas). Jurbarkas, tel. 8
685 01 287.
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 Lauko g. (II a., 38 kv.
m, vidinis, ðiltas, tvarkingas,
namas naujai renovuotas).
Jurbarkas, tel. 8 687 31 590.
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
2 k. butà miesto centre
SKUBIAI (prieðkambaris, III
a., tvarkingas). Jurbarkas, tel.
8 616 38 218.
2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.
2 k. butà Smalininkuose, Parko
g. 15 (II a., 42 kv. m, IV aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
87 997.
2 k. butà Smalininkuose (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 Birutës g. (IV a.,
54 kv. m, IV aukðtø name,
12 900 Eur, 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), kaina derinama, renovuojamas namas.
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 k. butà Vytauto Didþiojo g.
7 (III a., 36 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis). 1,5 k. butà
miesto centre, renovuotame
name (yra rûsys). Jurbarkas,
tel. 8 647 44 823.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
20 273,40 Eur). Jurbarkas,
tel.: +353876942799, +370
644 76 494.

3 k. butà S. Daukanto g. (67,6
kv. m, ðiuolaikiðkas remontas,
yra nauja buitinë technika).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà su prieðkambariu
miesto centre (medinis namas,
tvarkingas, I a., tualetas, vonia,
vietinis ðildymas, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel.: 8 615 74 174, 8
656 42 407.
4 k. butà (du balkonai,
telefonspynë, vaizdas á
Nemunà, su virtuvës ir
prieðkambario baldais, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
685 00 647.
4 k. butà K. Donelaièio g. (V
a., renovuotame name, su buitine technika, suremontuotas).
Jurbarkas, tel. 8 642 01 019.
4 k. butà Kauno g. 30 (III a.,
72 kv. m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 45 446.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis, 5
500 Eur). Du garaþus miesto centre (elektra, geras
privaþiavimas, perdengtas stogas, saugios durys). Jurbarkas,
tel. 8 612 71 173.
Garaþà K. Donelaièio g.
(su rûsiu, prie dujø, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
618 45 446.
Garaþà K. Donelaièio g.
Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.
Garaþà Mokyklos g. (38 kv. m,
mûrinis, 2 500 Eur. Nuo gatvës
treèias garaþas, didelis rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
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.

8

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., Pilies I
k. (115 kv. m, II a., mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 32 000 Eur,
su þeme). Jurbarkas, tel. 8 600
31 663.
Namà Smukuèiuose, Ðilelio
1-ojoje g. (54 kv. m, 34 800
Eur, gyvenamasis sodo namas,
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.
Namà Rotuliuose (19 a þemës,
mûrinis garaþas, ûkiniai pastatai, kanalizacija, vandentiekis,
internetas, plastikiniai langai,
naujas stogas). Jurbarkas, tel.
8 688 15 089.
Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis, 12
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Sodybiná sklypà Smukuèiø k.
(9 a þemës, ðalia upë Mituva,
miðkas, graþi vieta, kaina 8000
Eur). Tel. 8 600 55 918.
Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës,
ant upës kranto, graþi vieta,
galima uþsiimti þemës ûkio
bei gamybine veikla, yra el.
jëgos linija, geras ir patogus
privaþiavimas, pro ðalá nuolat
vaþiuoja autobusas, 34 000
Eur). Tel. 8 645 38 575.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
15 000 Eur, 15 a, namø valda,
komunikacijos. Ramioje vietoje, prie miðko). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.
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.
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Sodà Kalnënø soduose (su nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 6 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
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
keièia 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 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 (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 5 00 eurø). Tel. 8 611
59 331.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà V. Kudirkos g. 26 (I a.,
49 kv. m, VI aukðtø name) á 4 k.
butà (I a.). Jurbarkas, tel. +370
647 23 844.

Komercinës paskirties ûkiná
pastatà Kiduliø centre (900
kv. m, 46 arai þemës). Tel. 8
685 74 797.

n u o m o j a

Namà su ûkiniais pastatais
Voniðkiø k., Plokðèiø sen.,
Ðakiø r. (kraðtinë sodybà, 2 ha
þemës, galima nusipirkti dar
2 ha 26 a). Tel. 8 612 53 693.

Iðsinuomotø 1-2 k. butà ilgam
laikui Jurbarke. Tel. 8 690 04
174.
Tvarkinga moteris iðsinuomotø
1 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 646
47 714.
Þemës sklypà Jurbarke (120
Eur). Stambus ûkis iðsinuomotø
þemës ûkio paskirties þemës
sklypus Jurbarko, Pavidaujo,
Erþvilko, Paðaltuonio
apylinkëse. Jurbarkas, tel. 8
699 55 146.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
Mûriná namà Vilkijoje,
Miðkalaukio k. (13 000 eurø).
Tel. 8 677 15 702.

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

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.

BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.
NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS
VISOJE
LIETUVOJE. Tel. 8 641 07 661.

Þemës sklypà Dainiø k., netoli Dainiø kaimo uþtvankos.
Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a

Þemës sklypà Jurbarko „trikampyje“ (komunikacijos, 12
000 Eur, 10,5 a, kraðtinis, su
komunikacijomis). Jurbarkas,
tel. 8 685 39 089.
Þemës sklypà Jurbarkuose
(15 arø, namø valda). Tel. 8
683 69 300.
Þemës sklypà 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.

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

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.

Sklypà Ðakiuose (16 000 Eur,
50 a, komercinës 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
iðnuomoju. Tel.: 8 626 82 501,
8 648 49 150.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Gyvenamàjá namà Koðiø k.,
Ðilalës r. (65 kv. m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60
a þemës sklypas, 10 000 Eur).
Tel. 8 681 54 182.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Namo dalá Ðilutës r., Stoniðkiø
k., Pagëgiø sav. (I a., medinis).
Tel. +370 638 38 893.
Þemës sklypà Ðilutës r. (7 ha
þemës 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 78 006.
1 k. butà (41 kv. m) arba keièiu
á 1 k. butà, pageidautina MSV.
Tauragë, tel. 8 685 74 052.
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 (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 kambará bendrabutyje.
Tauragë, tel. 8 654 06 971.

1 k. butà Liepu take (I a., 26
kv. m, be balkono, 10 000 Eur).
Taurage, tel. 8 684 85 222.
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. KOMERCINËS
PASKIRTIES). Tauragë, tel.
8 699 67 090.
2 k. butà Batakiø geleþinkelio
stotyje (II a., yra garaþas,
þemës, ûkiniai pastatai, labai
pigus iðlaikymas, 4 500 Eur).
Tel. 8 685 66 791.
2 k. butà Eièiø k., Mokyklos g.
8-30 (plastikiniai langai, 6 000
Eur), galima derëtis Tauragës
r., tel. 8 642 21 872.
2 k. butà Gedimino g. (II a.).
Tauragë, tel. 8 658 60 259.
2 k. butà 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 Papuðynio k., Ðilalës
g. (II a., 48 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, 19 000 Eur, yra
didelis garaþas, þemës, didelis
rûsys. Vietiniai patarnavimai).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Skaudvilës miestelio
centre (I a., yra ûkiniai pastatai, labai pigus iðlaikymas,
paruoðtas remontui, 8 700
Eur). Tel. 8 685 66 791.
2 k. butà Vasario 16-osios g.
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.
2 k. butà Vytauto g. (V a.,
bendrabuèio tipo, 11 500 Eur)
arba keièia á sodybà. Siûlyti
variantus. Tauragë, tel. 8 658
29 378.
2 k. butà Ateities take 8 (IV
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 21 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.
2 k. butà 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, 26 000
Eur), galima truputá derëtis.
Tauragë, tel. 8 699 03 541.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 36 (III a., 72 kv. m, euroremontas, 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.

5 k. butà Lauksargiuose (reikalingas remontas, prie pagrindinio kelio, namø valda 25 arai,
ûkiniai pastatai, sodas, yra
tvenkinys, 21 000 Eur). Tel. 8
655 08 057.
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.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 633 94 091.
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.
Garaþà skubiai „Auðros“ ir
„Vilties“ bendrijose. Tauragë,
tel. 8 633 94 091.

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.

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.

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.

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.
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Mûriná namelá miesto centre
(reikalingas remontas, pigiai).
Tauragë, tel. 8 633 89 782.
Namà (68 kv. m, 30 Eur, medinis namas su ûkiniu pastatu,
vasarine, sodu, 15 a sklypas.
Netoli upë Jûra. Graþi ir rami
vieta). Tauragë, tel. 8 699 85
517.
Namà (2-jø aukðtø, geros
bûklës, su daug privalumø).
Galimi keitimo variantai.
Tauragë, tel.: 8 655 49 155, 8
446 53 877.
Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel.: 8 686 22 896, 8 650 29 306.
Namà Butkeliø r. (II 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-jø aukðtø,
mûrinis, 40 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 687 82 162.
Namà Joniðkës soduose (2 jø
aukðtø, nebaigtas árengti, 15
arø þemës, galimas keitimas á
2 k. butà). Tauragë, tel.: 8 446
54 757, 8 620 49 986.
Namà Maironio skg. (grybo
formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas, miesto komunikacijos,
2 garaþai, ûkinis, 6 a þemës,
stiklinis ðiltnamis, 68 000 Eur)
arba keièiu á 2 k. butà II a.
Tauragë, tel. 8 446 53 489.
Namà Milgaudþiø k., Gaurës
sen. (28 arø sodybinis sklypas,
reikalingas remontas, apdraustas, 16 000 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 630 44 832.
Namà Pagramanèio mstl., 15
km nuo Tauragës („alytnamio“
tipo, 134 kv. m, 19 arø þemës).
Tel. 8 650 46 160.
Namà SKUBIAI! Geroje,
graþioje, ramioje vietoje, miesto centre. NEBRANGIAI!
Ateityje galima nusipirkti
visà namà. Labai patogi vieta
pensinio amþiaus þmonëms.
Tauragë, tel. 8 673 54 501.
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,
su sklypu. Name yra vanduo
ir elektra. Garaþas skirtas 2
automobiliams). Tauragë, tel.
+370 650 40 459.
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). Tauragë, tel.: 8
616 27 971, 8 603 82 879.

Sodo sklypà Bernotiðkës soduose (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 2 000 Eur, 10 arø, sklypas ribojasi su miðku). Tauragë,
tel. 8 681 76 541.

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.

Sodo sklypà Joniðkës k. (5 000
Eur, 12 a, medinis namelis).
Tauragë, tel. 8 616 50 387.

Nebrangiai namà Putinø g.,
Butkeliø r. (su 16 arø sklypu)
arba keièiu á 1-2 k. butà su patogumais, su priemoka. Siûlyti
variantus. Tauragë, tel. 8 631
45 192.
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.
Pigiai pusæ mûrinio namo
iðsimokëtinai (2 garaþai,
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 681
52 821.
Sklypà Tauragëje, Tremtiniø
kelias 7 (18 000 Eur, 10 a).
Tauragë, tel. 8 655 56 663.
Sklypà Tauragëje (9 600 Eur,
gyvenamøjø namø statybai,
8 arai) Karðuvos g. 9, graþi
vieta, ðalia sklypo teka upelis,
netoli miðkas. Tauragë, tel. 8
672 28 441.
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 Joniðkëje (14 000 Eur, geras ûkinis pastatas, buvo auginami gyvuliai, ðalia yra garaþas,
yra ðiltnamis, ðulinys, po visu
namu yra rûsys). Tauragë, tel.
8 639 75 352.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (labai gera vieta, elektra, ðalia tvenkinys). Tauragë,
tel. 8 647 82 900.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“
bendrijoje, Roþiø g. (apie 10
arø, sklype tvenkinys, atlikti
geodeziniai matavimai, asfaltuotas privaþiavimas, 4 200
Eur). Tauragë, tel. 8 638 35 207.
Sodà Joniðkës soduose,
Kæstuèio g. (5 500 Eur, 6 a,
medinis namelis, elektra, lauko WC, vaismedþiai, prûdelis,
ðiltnamis, geodeziniai matavimai, 5 500 eurø). Tauragë, tel.
8 608 65 868.
Sodybà (geras privaþiavimas,
graþi aplinka). Tauragë, tel. 8
655 49 294.
Sodybà 16 km nuo Tauragës (su
3,5 ha þemës) arba keièia á 1 k.
butà. Tel. 8 607 79 643.
Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689
41 532, 8 652 70 729.

Þemæ (þemës ûkio paskirties)
Antegluonio k. (1 ha, 11 km
nuo Tauragës, ribojasi su asfaltuotu keliu Tauragë-Skaudvilë,
2 2000 Eur). Tel. 8 699 82 177.
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.
Þemës sklypà 7 km nuo
Tauragës (2,83 ha, projektas
namo statybai, atvesta elektra,
yra tvenkinys 0,12 ha, geodeziniai matavimai). Tel. 8 687
82 162.
Þemës sklypà Bekeriðkiø
k., Tauragës r. (11 700 Eur,
0,5 ha namø valdos ir 3,5 ha
þemës ûkio paskirties þemës).
Tauragë, tel. 8 647 15 120.
Þemës sklypà Dauglaukio/
Pajûrio k. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
9 500 Eur, 0,64 ha þemës, patogioje vietoje, ties sankryþa).
Tauragë, tel. +370 614 34 141.
Þemës sklypà Jurbarko r.,
Þindaièiø k. (þemës ûkio paskirties, 30 ha. Kadastro nr:
9495/0008:114). Tauragë, tel.
8 685 42 809.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 EUR). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 38
(10,35 arai, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà Puþiðkës k.,
13 km nuo Tauragës (20 arø,
namo statybai, yra mediniai
tvartas, darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas,
miðkas, 10 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 687 46 802.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500 EUR). Tauragës
r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà Skirgailø k.
(10 500 Eur, 3,6 ha dirbamos
þemës. Þemë itin graþioje
vietoje, tarp Ðeðuvies upës ir
senvagës. Nuo Tauragës vos
keletas km). Tauragë, tel. 8
614 34 141.
Þemës sklypà Þaliojoje g.
33 (gyvenamosios paskirties
(20 a, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypus Joniðkës g. prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a

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

+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8
699 12 013.

Sodybà Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.

1 k. butà. Tauragë, tel. 8 656
82 410.

Sodybà ðalia Lomiø k. (sena,
1,23 ha). Tauragës r., tel. 8 699
55 440.
Sodybà Tauragëje (graþi aplinka, 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.

2 - 3 k . b u t à Ta u r a g ë j e
iðsimokëtinai iki 3 m. Tauragë,
tel. 8 605 09 177.
3-4 kambariø butà, siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel.
8 690 60 869.
3-4 kambariø butà, domina
ávairûs variantai. Tauragë, tel.
8 624 12 133.
Þemës iðvadas. Tauragë, tel. 8
684 61 318.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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p a r d u o d a
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus, skaldytas
malkas, granules. Atveþa. Tel.
8 686 09 222.
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.
Dujø balionà (didysis,
uþpildytas, 30 Eur). Tauragë,
tel. 8 678 86 262.
Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynës,
ðuns bûdos, tvoros, galima
pristatyti visoje Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 636 61 719.
Purkðtuvas, skubiai ir nebrangiai (talpa 1000 l, darbinis plotis 12 m). Metalines talpyklas
kuro laikymui, po 200 l). Ðakiø
r., Kiduliai, tel. 8 671 40 599.
Sausas medþio pjuvenas. Tel.:
8 650 48 466, 8 650 18 455.

Minkðtàjá
kampà
(iðtraukiamas), sofà-lovà,
tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Originalias sûpuokles keturiems su staliuku (àþuolas
+ uosis + kalvystë), galite
pakoreguoti. Tel. 8 624 61 478.
Pietø stalà (30 Eur), senovinæ spintà (2 durø, 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 42 689.
Prieðkambario komplektà
(230 Eur). Tauragë, tel. 8 652
04 735.
Raðomàjá stalà (kampinis,
175x130x75, 55 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 69 055.
Sekcijà „Viktorija“ (penkiø
daliø, 350 eurø), virtuvës
kampà (100 eurø). Tel. 8 677
30 778.
Spintelæ (prie lovos),
uþuolaidas (kakavos
sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 3 k. butà
Moksleiviø al. 4-42 (I a., nuoma 100 Eur + patarnavimai,
su baldais ir buitine technika).
Tauragë, tel.: 8 654 00 271, 8
698 78 435.
+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 komercines rûsio
patalpas (70 kv. m, miesto centre). Tauragë, tel. 8 655 49 315.
+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 namo antrà
aukðtà su daliniais patogumais
dirbanèiai ðeimai Tauragës
priemiestyje. Tauragë, tel. 8
630 62 565.
+Iðnuomoja patalpas
Baþnyèiø g. 20 (II a., 2 atskiros patalpos 19 ir 49 kv. m).
Galima nuomotis atskirai.
Tauragë, tel. 8 698 29 460.
Nuomoja arba parduoda 1,5
k. butà Vasario 16-osios g.
(namas renovuotas, III a.).
Tel. 8 638 67 675.

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.

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

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

Vaikiðkus dviraèius (2 vnt.,
nuo 4 iki 8 m., po 35 Eur).
Tauragë, tel. 8 620 91 507.

Ðaldytuvà „Minsk“ (naudotas,
geros bûklës, nebrangiai),
dujø balionus (2 vnt., 25 l
talpos). Jurbarkas, tel. 8 643
52 434.

p a r d u o d a

Akordeonà WELTMEISTER,
96 bosø. Tauragë, tel. 8 615
58 704.

+Aviþas. Avis, avinukus ir
avytes (juodgalviø veislës).
Tauragë, tel. 8 656 34 295.

+Þieminius kvieèius. Verðingà
telyèià (2 m.). Tauragë, tel. 8
627 91 769.

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

1,5 m. telyèià (labai jauki,
graþi). Jurbarkas, tel. 8 699
61 977.

Komplektà (naudotas, aukðtis
180, ilgis 225. Prie komplekto
dovanojama kampinë spinta,
ne ið komplekto, 160 Eur).
Ðilalë, tel. 8 612 09 003.

3 karves, 550 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 614 91 375.

Ávairius senovinius, medinius
buities árankius, darbastalá,
skrynià, stakles ir kt. Kaina
sutartinë. Tel. 8 615 16 082.
Ávairius naudotus baldus, pigiai. Tauragë, tel. 8 618 37 919.
Komodà-patalynës dëþæ (ilgis
80 cm, plotis 43 cm, aukðtis 83
cm, 15 Eur). Tauragë, tel. 8
650 69 055.
Labai geros bûklës spintàsekcijà, 150 Eur. Tauragë, tel.
8 682 18 834.

Tekseliø ir Romanovø veislës
avinà. Ðilalë, tel. 8 615 48 193.

Bulves (0,20 ct/kg). Tel. 8 656
61 892.

Telyèià (pieninë, atsives spalio mën., 600 eurø) ir metø
iksmësinæ telyèaitæ, 400 eurø.
Tel. 8 658 76 477.

Bulves (0,15 eurø/kg, ekologinio ûkio). Tauragës rajone
atveþame. Tel. 8 618 82 492.
Bulvytes. Tauragës r., tel. 8 653
23 411.
Didelius svogûnus (0,44 Eur/
kg). Tauragë, tel. 8 678 14 443.
Dvi oþkytes, 20 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 650 20 875.
Ërienà ir avienà arba gyvas
avis veisimui ar skerdimui.
Skerdþiama skerdykloje pagal
uþsakymà. Minimalus kiekis - vienas gyvulys, 5 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 650 12 077.
Gaidþius. Tel. 8 676 12 180.
Gerà Holðteinø veislës telyèià.
Verðiuosis 2015 m. spalio 14 d.
Tauragë, tel. 8 676 38 781.
Gerà pieningà karvæ. Ðilalë, tel.
8 615 67 948.
Grûdus (miðinys). Tel. 8 609
78 791.
IEÐKAU RËMËJØ
NEDIDELIO TVENKINIO
GAUSIAM ÁÞUVINIMUI.
Tvenkinys priþiûrimas ir saugomas. Atlygis - nemokama
þvejyba, maloniai praleistas
laikas.
Jurbarko r., tel. 8 638 29 120.
Juodgalviø veislës avinà su
kilmës dokumentais, taip pat
juodgalves avis. Tauragë, tel.
+370 656 34 295.
Karves (1 ir 5 verðiø, pieningos). Tauragë, tel. 8 615 95
101.
Karves (2 vnt., 2 ir 3 verðiø).
Tauragës r., tel.: 8 685 60 235,
8 446 69 440.

Karvæ (pirmaverðë, mësinë).
Tauragë, tel. 8 651 12 816.
Karvæ (vieno verðiuko, pieniniø veislës). Tauragë, tel. 8
644 43 704.

Kiaulæ (nuo 130 iki 140 kg).
Tauragë, tel. 8 669 92 610.

+Kvieèius (sëklai). Tauragë,
tel. 8 657 43 205.
2 lovas su spintelëmis, pigiai.
Tauragë, tel. 8 673 05 185.

Braðkiø daigus „Rumba“,
„Felicita“, „Dona“, „Sonata“,
„Horney“ (10 ct). Tel. 8 638
24 781.

Kiaules (nuo 90-150 kg, galima rinktis). Jurbarkas, tel. 8
626 05 999.

d o v a n o j a

p a r d u o d a

Ðuniukus (Kaukazo aviganiai.
Motina su kilmës dokumentais, 100 Eur). Ðilalë, tel. 8 449
59 047.

Karvæ (pieninga). Tauragë, tel.
8 694 64 426.

p e r k a

Televizorius (2 vnt., veikiantys, reikalingi blokeliai).
Tauragë, tel. 8 637 42 689.

Bites su aviliais (bitës
paruoðtos þiemai, ádëti vaistai
nuo varozës). Ðilalë, tel. 8 612
34 499.

2 verðiø karvæ. Jurbarkas, tel.
8 618 74 354.

8 sav. Parðiukus. Tel. 8 600
40 933.
Avis. Karves. Tauragë, tel. 8
651 12 816.
Aviþas, 70 eurø/t. Tel. 8 618
82 492.
Banguotàsias papûgëles (10
Eur/vnt.). Tel. 8 638 20 539.

Kvieèius, mieþius. Jurbarkas,
tel. 8 612 31 475.
Laðinius ir lydytus taukus.
Jurbarkas, tel. 8 620 16 347.
Parduodu parðelius (6
savaièiø). Jurbarkas, tel. 8
685 544 05.
Parðelius. Tel. 8 656 20 466.
Parðiukus. Tauragë, tel. 8 656
36 055.
Parðelius (didelës kiaulës,
suleista geleþis, vitaminai).
Jurbarkas, tel. 8 609 54 921.
Paðarinius kvieèius (130
Eur/t). Tauragë, tel. 8 685
66 531.
Pieniniø veislës buliukà. Tel.
8 676 12 180.
Pirmaverðæ karvæ, pieno
duoda 23 l, graþi, 800 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 651 33 567.
Sëklinius þieminius kvieèius
„Skagen“, C3 atsëlio. Tauragë,
tel. 8 650 72 617.
Ðiemetinius rugius (50 kg/6,5
Eur). Tauragë, tel. 8 630 74
306.
Ðuniukus (haski veislës).
Paðarines bulves. Tauragë,
tel. 8 638 39 277.
Sukergtà telyèià. Jurbarkas,
tel. 8 639 80 346.

Telyèià (1,5 m., juodmargë).
Tauragë, tel. 8 657 95 012.

Tujø sodinukus. Gelgaudiðkis,
Klevø 7, tel. 8 345 55 227.
Verðingà telyèià (juodmargë,
verðiuosis rugsëjo per., 640
Eur). Ðilalë, tel. 8 678 29 760.
Verðingà telyèià, pieninës
veislës, verðiuosis rugsëjo viduryje. Ðilalë, tel. 8 615 98 714.
Þieminius èesnakus, 3 Eur.
Ðiauliai, tel. 8 600 31 714.

p e r k a
Superku bebrø kiauðinius. Tel.
8 672 23 826.

d o v a n o j a
Baltai rainà kaèiukà (labai
þaismingas, draugiðkas, moka
daryti á dëþutæ). Jurbarkas, tel.
8 621 52 351.
Ðuniukus (2 mën., tëvai
Vidurio Azijos ir belgø aviganiai). Tel. 8 601 04 962.

p a r d u o d a
PREKYBA DURIMIS.
NAUJOS IR
NAUDOTOS, VIDAUS
IR LAUKO. PAKELIAMI
GARAÞO VARTAI.
PARDUODU MUZIKOS
INSTRUMENTUS
(AKORDEONAI,
ARMONIKOS, BÛGNAI,
PIANINAI). Klaipëda, tel. 8
603 10 867.
Amerikietiðkà klausos aparatà
(maþai naudotas, yra kelios
naujos baterijos, 120 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 47 929.
Dëvëti rûbai ið Olandijos urmu
(be tarpininkø). Tauragë, tel.
8 658 99 732.
El. siuvamàjà maðinà
(nedidelë, naudota). Dumples
(rankinës). Tauragë, tel.: 8 446
58 285, 8 657 64 256.
Groþinæ literatûrà (1 knyga
- 1 Eur). Tauragë, tel. 8 637
42 689.
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.
Tauragë, tel. 8 686 45 758.
Pakabinamà valties variklá
„Suzuki-25“ (2005 m., su rankena, kaina sutartinë). Tel. 8
675 61 643.
Plastikines taras su metaliniais padëklais 1000 l, baltos,
juodos, skaidrios, 25-50 Eur,
kanalizacijai 15 Eur, pûslës
be rëmo, 6 Eur). Tauragë, tel.
8 643 63 943.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 96 952.
Sauskelnes TENA (M dydis,
uþ pusæ kainos). Tauragë, tel.
8 652 96 001.
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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
Vyteles ir pluoðtà pynimui.
Tauragë, tel. 8 699 26 301.

Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam ðaldytuvà-spintelæ,
sofà-lovà. Tauragë, tel. 8 639
76 513.
Dëvëtus drabuþius maiðais
(megztiniai, striukës, kelnës
ir t.t., 100 kg – 25 eurø,
atveþame). Jurbarkas, tel. 8
656 38 610.
Dvi geras, melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.
Galiu priþiûrëti sodybà arba
padëti vyresnio amþiaus
þmonëms ûkyje. Tauragë, tel.
8 673 54 501.
Parduoda pianinà (geros
bûklës, 160 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 30 887.
Praðau atsiliepti maèiusius
autoavarijà liepos 23 d. apie
21 val. Vydûno ir Nemuno g.
sankryþoje Jurbarke, susidûrus
motociklui ir lengvajam automobiliui. Tel. 8 699 26 627.
Neágaliam þmogui ieðkoma
këdë-tualetas su ratukais.
Jurbarkas, tel. +370 612 19
263.
Pamestas studento
paþymëjimas NR: SPD455738
Partizanø gatvëje prie IKI
parduotuvës. Radus skambinti,
Kaunas, tel. 8 639 58 373.
Pasiklydo pilka naminë katë.
Pastebëta Ðlaito ir Akacijø
gatvëse. Maèiusius ar radusius
praðome paskambinti. Dosniai
atsilyginsime. Tauragë, tel. 8
689 33 107.
DOVANOJAMI: kaèiukai,
1,5 mën. Dovanojami tik atsakingiems ir rûpestingiems
ðeimininkams. Jurbarkas, tel.
8 670 30 114.

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.
Betoninius blokelius tvorai
(akmens imitacijos, 30x30x15
cm., 1 vnt. - 2 Eur). Tel. 8 617
51 226.
Dekoro tinkà „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 (naudotas 7 m.,
tvarkingas, 150 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 11 619.
Duris su stakta (medinës,
geros bûklës, kairinës, 205x86
cm). Jurbarkas, tel. 8 647 42
200.
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.
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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.

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

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 raj., Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.
Naujus aliumininius radiatorius (4 vnt., lenkø gamybos,
10 sekcijø, vienas ðildo iki 12
kv. m, 80 Eur). Tauragë, tel. 8
685 74 511.
Obliavimo velenà, þalvario
lakðtà, metalinæ statinæ,
kalviðkus spaustuvus, guoliø
nuëmiklá, krosnies orkaitæ.
Tauragë, tel. 8 636 56 801.
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.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
Telferius (1 t ir 3 t keliamosios
galios). Tel. 8 699 19 621.
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Uosio lentas (viengubo pjovimo, 6 cm storio, visiðkai
iðdþiovintos, 4 kub. m). Tel. 8
615 70 644.
Vidaus duris (medinës, naujos,
204 x 84 cm, kaina 60 Eur), lauko duris (medinës, naudotos,
200 x 84 cm, 50 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 58 993.

p e r k a
Naudotà ðiferá. Tauragë, tel. 8
633 79 134.
Statybines atliekas. Tel. 8 646
44 279.
Ðiferá (dideliais lapais). Tauragë,
tel. 8 612 69 841.

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

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 (1994 m., 1800 cm3,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, mëlyna
sp., 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, centrinis). Jurbarkas, tel.
8 685 35 296.
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.

LADA
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.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB (1996 m., E klasë, 3
l, dyzelinas, sidabro sp.,
mechaninë pavarø dëþë,
TA iki 2017 m., 1 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1991
m., dyzelinas, mechaninë
pavarø dëþë, vyðninë sp., 4/5,
TA iki 2016-02, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 630 34 699.
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 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
LAGUNA (1996 m., 1,8 l,
benzinas, TA iki 2017 m.,
naujas akumuliatorius, spalva
þalia, 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 684 58 488.
RENAULT LAGUNA (2000
m., 1600 cm3, benzinas, 79
kW, mechaninë pavarø dëþë,
universalus, mëlyna sp., 230
000 km, TA iki 2015-11, draudimas, 700 Eur). Tauragë, tel.
8 686 29 231.
R E N A U LT L A G U N A
(2001 m., 1600 cm3, benzinas, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, raudona sp., 4/5, 85
000 km, TA iki 2016-10, 1 000
Eur, tvarkingas, priþiûrëtas.
Sutvarkyta vaþiuoklë).
Tauragë, tel. 8 655 36 244.

SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, tamsiai
mëlynas perlamutras, veliûras,
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
GOLF 3 (1995 m., 1,4 l, TA iki
2016 m., spalva raudona, 250
Eur). Tel. 8 635 70 424.
VW GOLF 3 ( 1994 m., 1,9 l,
TDi, universalus, rida 139 000
km, TA, nauja vaþiuoklë, lieti
ratlankiai, gera bûklë, 900 Eur.
Klaipëda, tel. 8 602 55 078.
VW GOLF Bon Jovi kombi
(1996 m., 1,9 TDI, 66 kW,
raudona sp., autopilotas, kondicionierius, centrinis uþraktas,
lieti ratlankiai, 240 000 rida,
serviso knygelës, 1 050 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
VW GOLF III (1994 m., platûs
ratlankiai, liukas, tamsios sp.,
380 Eur). Tauragë, tel. 8 634
38 892.
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 (1993 m., 1,8 l,
benzinas, mëlynos sp., geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652
44 226.
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 sp.,
4/5, TA iki 2017-08, Lietuvoje
neeksploatuotas, 1 750 Eur, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë, universalus, pilka
sp., 4/5, TA iki 2016-12, 1 600
Eur, nauja sankaba, kaladëlës,
stabdþiø diskai). Jurbarkas, tel.
8 655 09 995.
VW PASSAT 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 priekabas (2014 m., savos g-bos, TA,
draudimas, 2,40 x 1,85 x 0,40,
atsidaro 3 bortai 2 ðoniniai
ir galinis ir 2,10x1,75x0,40).
Tauragë, tel. 8 657 84 900.
Lengvojo automobilio
priekabà ZUBRIONOK (su
paaukðtinimu, l. geros bûklës,
400 Eur). Tauragë, tel. 8 636
37 137.
Mobiløjá namelá ant ratø
(tinkamas gyventi þiemà,
apðiltintas, plastikiniai langai,
plastikinës durys, su baldais,
3 500 Eur). Tauragë, tel. 8 630
32 014.

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 66 409.
+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.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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+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,
nuolatinis darbas, atlyginimas
pagal iðdirbá, ið kitø miestø
apgyvendiname). Jurbarkas,
tel. 8 653 69 999.

MB E klasës galiná kablá,
50 Eur. Jurbarkas, tel. 8 612
58 993.

Kratytuvà (7 t, yra papildomas
„biteris“, 1 500 eurø). Tel. 8
611 42 655.

MITSUBISHI SPACE
WAGON dalimis (dyz., 1997
m.). Tel. 8 614 39 660.

Kvieèiai sëklai. Tauragë, tel. 8
614 54 006.

OPEL ASTRA (1998 m., 1,4
ir 1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas),
OPEL ASTRA (2005 m., 1,7
l, dyzelinas), OPEL VECTRA
(2003 m., 2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL ZAFIRA (2,0
l, dyzelinas ir 2,2 l, benzinas)
dalimis. Tel. 8 690 51 570.
Padangas (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.
ROVER 400 (2.0, 1997 m.),
FORD MONDEO (1.8 l, 1996
m.) visà ar dalimis. Tauragë,
tel. 8 607 38 778.
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
4 korpusø plûgà FRAUGE
(spyruoklinës apsaugos ir
prieðplûgiai) ir 4 naujas verstuves su kamporëþiais. Tauragë,
tel. 8 694 64 426.
5 vagø rusø g-bos kaupikus,
nebrangiai, naudoti. Tauragë,
tel. 8 612 19 594.

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.
Lietus ratlankius (185/60
R14, su geromis padangomis, 4 vnt.). Jurbarkas, tel.:
8 688 95 538, 8 447 72 293.

„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, plûgà, kultivatoriø, mëðlo kratytuvà,
srutveþá, purkðtuvà, ðienapjovæ,
bulviø sodinamàjà, malûnà,
traktoriø T-25. Tel. 8 612 78
366.
Cisternas (metalinës, 2 vnt.),
mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà, priekabà (verèiama),
el. variklá (iki 2 kW). Tauragë,
tel. 8 647 36 183.
Cisternà (metalinë, 25 kub. m).
Ðilalës r., tel. 8 686 08 124.
GAZ-53 priekiná tiltà su ratais.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.

Lenkiðkà bulviø kasamàjà, 550
Eur. Tauragë, tel. 8 601 23 600.
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.
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 (vokiðka
áranga, 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, 450
eurø, talpyklà RZ1,8, 320 eurø.
Tel. 8 652 96 090.
Traktoriø MTZ-1025 (2006 m.,
11 500 eurø). Tel. 8 615 22 601.
Traktoriø MTZ-1025.3 (2006
m., 12 000 eurø). Tel. 8 640
26 947.
Traktoriø MTZ-50, plûgus
3 vagø, kultivatoriø, 3 m.
Tauragë, tel. 8 653 24 057.
Traktoriø T- 25 (su inventoriumi). Tel. 8 636 02 630.
Traktoriø T-25 A (1992 m.,
TA, iðdirbta 1300 motoval., 3
600 Eur, galima pirkti su inventoriumi). Tel. 8 638 02 630.
Traktoriø T30-69 (pirktas ir naudotas Lietuvoje,
priþiûrëtas, vieno ðeimininko,
3 800 Eur). Tel. 8 655 03 350.
Tvarkingà, veikianèià
ðienapjovæ FORTSCHRITT
E-302, 4 500 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 685 26 842.

p e r k a
Traktoriui K-701 vairo cilindrà,
rusø g-bos plûgui 3 vnt. sraigtiniø verstuviø, noragus ir ðienes,
kombaino SK-5 galinius ratus,
smulkintuvà arba smulkintuvo
galà. Tauragë, tel. 8 616 24 547.

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

+Reikalingas vairuotojasdarbuotojas dirbti turguje.
Tauragë, tel. 8 637 21 256,
skambinti po 15 val.

Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai ir darbininkës, turintys patirties. Gali bûti ðeima.
Apgyvendiname. Mokamas
atlyginimas. Tel. 8 606 46 462.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas Europoje. Kreiptis
UAB ZTS, Pramonës 1A,
Jurbarkas, tel.: 8 698 01 725,
8 447 51 882.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) 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.
Reikalingas traktorininkas ir
melþëja (-as). Jurbarkas, tel.
8 685 30 887.
Reikalingi darbininkai ûkyje.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.

+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.

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.
Atsakinga moteris gali
priþiûrëti senyvo amþiaus
þmones. Tauragë, tel. 8 642
22 384.
Darbðti, atsakinga moteris gali
dirbti virtuvëje arba pagalbine
darbuotoja. Tauragë, tel. 8
642 22 384.
Galiu priþiûrëti sodybà.
Atlyginimas sutartinis. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 615
92 727.
Mûrininkas, stogdengys, meistras su pagalbiniu ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 638 74 141.
Vidaus ir iðorës apdailos meistras ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 654 87 978.
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, domintø namø
tvarkymas, sodo darbai, vaikø
prieþiûra iki 5 val. per dienà.
Esu punktuali, sàþininga,
darbðti, atsakinga. Privalumai
- profesinis iðsilavinimas, B
kategorija. 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.

+Juostiniais mobiliaisiais
gateriais (elektra, dyzelinas)
pjauna medienà (iki 12 m)
kliento namuose. Tauragë, tel.
8 685 69 805.
+Rûbø siuvimas, taisymas.
Tauragë, tel. 8 699 48 812.
+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 673 03 261.
+Ðiltiname fasadus, dedame
dekoratyviná tinkà. Atliekame
vidaus ir lauko apdailos darbus. Tauragë, tel. 8 652 17 676.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë,
M. Valanèiaus g.18, tel.: 8 686
32 976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.
lt. Tel.: 8 686 83 265, 8 616
08 020.
Atliekame greitai ir kokybiðkai
stogø dengimo ir apskardinimo darbus, dirbame su savo
ar uþsakovo medþiagomis.
Dirbame ir kitose rajonuose.
Tauragë, tel. 8 630 35 575.
Atliekame visus vidaus apdailos darbus. Krosniø, elektros
jungimas. Tel. 8 638 24 781.
Mûriju ið akmenø (namai,
tvoros, þidiniai). Galiu dirbti
su savo medþiagomis. Tel. 8
678 89 653.

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.
Skardiname, dengiame
stogus su savo ir uþsakovo
medþiagomis. Tel. 8 610 25
435.
Spaudþiame sultis A.
Giedraièio-Giedriaus g. 4.
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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ateinanèiai savaitei (09-21 – 09-27)

Gera savaitė
verslo deryboms,
dalykinėms kelionėms. Labiau
pasitikėkite draugais ir kolegomis, nedubliuokite jų
darbo - taip išvengsite nereikalingo streso ir sutaupysite
brangaus laiko. Apmąstykite
strategiją - kuo geriau situaciją suvoksite pats, tuo
aiškiau galėsite suformuluoti
užduotį kitiems. Romantiškas flirtas savaitės pradžioje
gali pridaryti rūpesčių antroje savaitės pusėje.

papildomų neplanuotų išlaidų
- ilgainiui jos atsipirks.

kad ten sutiksite būsimą gyvenimo meilę.

Venkite skubos
ir blaškymosi. Jei
norite visur spėti,
neskubėkite. Būsite linkęs išlaidauti, daug
pinigų išleisite nebūtiniems
daiktams. Svarbius pirkinius verčiau atidėkite kitai
savaitei. Šią savaitę šeima ir
draugai reikalaus ypač daug
dėmesio, žinoma, nereikėtų
leisti kitiems tvarkyti jūsų
gyvenimą.

Šią savaitę gana
sėkmingai įgyvendinsite savo
planus. Pagaliau aiškiai pajusite kryptį.
Siekdami tikslų saugokitės
įžeisti ar kokiu būdu įskaudinti jums palankų asmenį.
Apskritai šią savaitę jūsų
spinduliuojama jėga ir energija padarys gerą įspūdį aplinkiniams. Nesibaiminkite

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. Jei savaitgalį
būsite pakviesti į vakarėlį,
būtinai nueikite - gali būti,

Pirmas dvi savaitės dienas jus
neabejotinai lydės
sėkmė, tad nedelsdamas imkitės pačių svarbiausių darbų. Jūsų agresyvus
elgesys savaitės viduryje ne
vieną nustebins, kita vertus,
gausite tai, ko norite. Penktadienį ir savaitgalį pasistenkite
rūpintis tik savo reikalais ir
jokiu būdu nesivelkite į diskusijas, kai matote, kad nesutarimai yra esminiai.
Mažytis kompromisas pirmomis savaitės
dienomis padėtų
daug lengviau sutvarkyti reikalus. Jūsų nuolatinis nuotaikų
svyravimas savaitės viduryje
aplinkiniams bus sunkiai pakeliamas. Antroje savaitės
pusėje tramdykite impulsyvumą, nepriimkite skubotų

sprendimų, dėl kurių vėliau
tektų gailėtis. Pamėginkite
savaitgalį emociškai išsikrauti
užsiėmęs malonia veikla.
Reikalus stenkitės tvarkyti pamažu, be skubos ar
panikos. Giminaičiai šią savaitę bus nusiteikę
kur kas geriau ir linkę atnaujinti draugiškus santykius.
Antroje savaitės pusėje gali
užsimegzti subtili draugystė.
Asmeniui, kuriam jūs neabejingas, prireiks jūsų pagalbos
ir paramos.
Savaitės pradžioje laukia dalykinė kelionė. Ji
bus naudinga, užmegsite naujų kontaktų, sužinosite vertingos informacijos.
Jei būsite apsukrūs, trečiadienį
ar ketvirtadienį galite neblogai
uždirbti. Savaitgalį saugokitės vagių ar sukčių. Venkite
tamsių skersgatvių, prastos
reputacijos užeigų, nepraraskite budrumo kalbėdamas su
vėlyvu svečiu.

Savaitės pradžia
palanki naujiems
darbams pradėti, seniai puoselėtiems sumanymams įgyvendinti. Seksis lankstiems,
energingiems ir ryžtingiems.
Naujais veiklos metodais susivilioti neverta, puikiai veiks
seni patikrinti būdai. Kelkite
sau tik aiškius ir konkrečius
tikslus, dar geriau - fiksuokite
juos dokumentuose. Nevenkite įsipareigoti - tai drausmina
ir mobilizuoja.
Intensyvios
veiklos periodas.
Dalykinės išvykos, vizitai, nauji
žmonės, reikalingos pažintys.
Pasikliaukite tik savo jėgomis, tikėtis vertingų patarimų
iš šalies šią savaitę neverta.
Pirmoje savaitės pusėje sutvarkęs skubiausius reikalus,
antrąją pasistenkite skirti
darbui, kurį iki šiol vis atidėliojote, laukdamas patogesnės
progos. Savaitgalis gali būti
kupinas stiprių ir varginančių
emocijų.
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Pirmoje savaitės pusėje gyvensite gan intensyvų visuomeninį
gyvenimą. Nesikuklinkite, paisykite savo interesų.
Trečiadienį ir ketvirtadienį
nedalykite pažadų, kurių negalite ištesėti. Gali būti, kad
sunkiai rasite bendrą kalbą su
šeimos nariais ar kaimynais.
Pasistenkite likti ramus ir
santūrus. Savaitgalį pokalbis
su gerbiamu ir išmintingu
žmogumi padės jums vėl
atgauti dvasinę pusiausvyrą.
Fizinis darbas ar
sportas savaitės
pradžioje padės
sukoncentruoti
ir produktyviau panaudoti
energiją. Jūsų viršininkas
šią savaitę veikiausiai bus
nekaip nusiteikęs, tad verčiau nesipainiokite jo kelyje. Tvarkydamas piniginius
reikalus antroje savaitės
pusėje, galite pranokti pats
save. Nesitikėkite pernelyg
daug iš savaitgalio, ir neteks
nusivilti.

JUOKAI

36. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Parmenidas. Sakura. Riekė. Omega. Niu. Kekė. Voras. Pint. Laba. Bynas. Auga.
Ni. Žodis. Inkas. Šabas. Pekas. Balkonas. Linas. Siekis. Monos. Si. Elis. Povas. KE. Nosis.
Klevas. Gran. Kas. Moira. Avietė.
Horizontaliai: Arkanzas. OK. Riebi. Liesa. Meka. Kelis. Sekė. Šokis. Nė. Žanis. Bobas. Ko.
Dovydas. Li. Amonis. Per. Seras. Mova. Gas. Lova. Ūsas. Pinasa. Ienos. Pankas. Gi. Šuniukas.
Re. Ringas. SKAT. Autas. Pienė.
Pažymėtuose langeliuose: Pozityvi vertė.
Laimėtojas: Eldoras 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.

47. 48 m., nevedæs, nerûkantis, negeriantis, gyvenantis
kaime vyras ieðko merginos
be þalingø áproèiø, gali turëti
vaikø.
48. Senjore, jei esi vieniða,
neliûdëk, paskambink.
Priglausiu, uþjausiu. Nuo
60 m.
49. Vyriðkis nori susipaþinti
su pensinio amþiaus moterimi. Pirmadieniais ir antradieniais neskambinti.

Sėdi naujasis rusas paauksuotoje
valtyje: auksinė meškerė, auksinis
kibiriukas. Pagavo auksinę žuvelę,
o toji ir sako:
- Paleisk mane, gerasis žmogau.
Rusas ėmė ir paleido. Iškišo
žuvelė galvą iš vandens ir sako:
- O kaip su trim norais bus?
Rusas:
- Gerai, sakyk.
*****
Eina leitenantas per kareivines.
Mato - kareivis valgo arbūzą, o
sėklytes gražiai išrenka ir deda
ant popieriaus. Leitenantas labai
nustemba ir klausia:
- Eilini, o ką čia darote? Kodėl
jūs tas sėklytes renkate?
- Renku pardavimui, tamsta! Jos
labai intelektą didina, smegenims
sveika! Pardavinėsiu jas po penkis
litus!
- Hmmm... Tikrai? Gerai, parduok ir man vieną, reikia išbandyti...
Kareivėlis parduoda karininkui
sėklyte, karininkas nueina į šalį,
sukramto vieną arbūzo sėklą, kažką
pamąsto ir grįžta atgal:
- Eilini! Betgi aš už tuos penkis
litus galėjau visą arbūzą nusipirkti,
su visa krūva sėklų!
- Tikrai taip tamsta, matote, jau
sėklytes veikia!
- Hmmm... Na jo... Hmmm...
Žinai ką, parduok man dar kokias
dešimt sėklyčių?
*****
Vyriškis žiūri orų prognozes:
„Sibire -45 laipsniai“. Na jis nepatikėjo ir nusprendė pasukti

draugeliui i Sibirą:
- Klausyk, girdėjau pas jus baisiausiai šalta?
- Nu kad ne, -20-25.
- Ane? Hm.. o kodėl per teliką
sake, kad -45 ?
- A-a-a.. nu čia matyt lauke tiek..
*****
Petriuk, kuo būsi užaugęs?
- Karininku.
- Bet gi tave gali užmušti.
- Kas gali?
- Priešas.
- Tada aš būsiu priešas.
*****
Du advokatai užeina į bariuką,
užsisako gėrimus ir išsitraukia
sumuštinius.
- Atleiskite, - sako barmenas, tačiau pas mus negalima valgyti
savo maisto.
Advokatai susižvalgo, gūžteli
pečiais, ir susikeičia sumuštiniais...
*****
- Mielasis, aš šiandien vaikščiojau po parduotuves ir pritrūko
pinigų. Užėjau pas tave į darbą, bet
tavęs nebuvo. Bet aš nuėjau į tavo
kabinetą ir iš švarko paėmiau 200
litų. Nieko?
- Viskas gerai, brangioji. Aš jau
mėnesį dirbu kitame skyriuje.
*****
Mikė Pūkotukas sutinka Knysliuką ir sako:
- Žinai, vakar tave mačiau restorane.
- Kur? Su kuo?- stebisi Knysliukas.
- Lėkštėje su garnyru.
*****

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

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 „Giedveta“
pardavėjas tel. 8 647 29 441, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla judesio korekcijos mokytojas tel. 8 447 72 790, A.
Žilinskio ir ko UAB darbų saugos specialistas el.paštu.
ligita.m@zilinskis.com, UAB „Vilniaus kooperacijos
prekyba“ pardavėjas–konsultantas tel. 8 699 26 007,
UAB „Ardona“ automechanikas tel. 8 682 10 021, S.
Jančaro statybos darbų įmonė tinkuotojai, apdailininkas
tel. 8 618 09 549, UAB „Dešimtas teksas“ gaminių
lygintojas tel.: 8 447 72 423, 8 682 23 623.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas- padavėjas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, CE kategorijų vairuotojas, darbininkas, darbuotojas šunų maisto gamybos pramonėje,
elektros ir automatikos inžineriaus, gamybos linijos
darbuotoja (-as), inžinierius-mechanikas, jūros gėrybių
cecho darbuotoja (-as), matininkas geodezininkas,
mechanizatorius, medienos apdirbimo technologas (-ė),
melžėjas, mėsos išpjaustytojas, pardavėjas - konsultantas „senukuose“ Šilalėje, pardavimų verslo klientams
telefonu vadybininkas (neįgaliam asmeniui), pienovežio
vairuotojas, pynėjas, plataus profilio statybininkas, skardininkas-izoliuotojas, sunkvežimio vairuotojas, šakelių
karpytojas, tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojas,
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių mechanikas, automobilių
šaltkalvis, barmenai padavėjai, elektros apskaitų grupės
inžinierius, elektrikas, fasavimo įrenginių operatorius,
įrengimų valdymo inžinierius automatikas, įrengimų
priežiūros mechanikas, kepėjas, pagalbinis darbininkas,
pakavimo įrenginių operatorius, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, reabilitacijos specialistas, santechnikas,
stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, virėjai.
Darbo biržos tel. 8 (446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi stogdengiai, komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, CE
kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą), slaugytojai,
vaiko priežiūros darbuotojai, lankomosios priežiūros
darbuotojai.
Vokietijoje reikalingi bendrosios praktikos gydytojas,
elektromechanikai, gamyklos darbuotojai, D kategorijos
vairuotojai, automobilių plovėjai, krautuvų vairuotojai,
sandėlio darbuotojai, virėjai ir padavėjai, suvirintojai,
oro kondicionavimo įrenginių mechanikai/vamzdynų
montuotojai, slaugytojai, medienos apdirbimo staklių
operatoriai, mechanikai, elektrikai, santechnikai.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai (animatoriai), šokių, fitneso ir sporto treneriai.
Prancūzijoje reikalingos sekretorės (-iai).
Švedijoje reikalingi duonos kepėjai, konditerijos gaminių kepėjai, prancūzų restorano virtuvės šefas.
Lenkijoje reikalingi šaltkalviai - suvirintojai.
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas, agronomas,
mechanikas, kombainininkas, kiemo darbininkassandėlininkas, traktorininkas-vairuotojas, pagalbinis
darbininkas, automobilio vairuotojas, produktų kokybės kontrolierius, padavėjas, gaminių, pusgaminių ir
medžiagų rūšiuotojas, ričių užmovėjas, darbų saugos
inžinierius, statybos inžinierius, žuvų darinėtojas, krovikas, krovinių padalinio vadovas, mažmeninės prekybos
platinimo tarnybos agentas, miškų ūkio darbininkas,
miško medelyno darbininkas, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, krano operatorius, plataus profilio
statybininkas, pagalbinis darbininkas (-ė), plastikinių gaminių klijuotojas (-a), pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
prekių atsargų krovėjas, valytojas, rinkotyros specialistas
[vadybininkas], tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, virėjas, pagalbinis darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.

15

2015 m.

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.

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

Rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 18 val.
NUMATOMA PREMJERA!
Arturas Mileris KOMIVOJAŽIERIAUS MIRTIS. Dviejų dalių melo
drama. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 10 €, 12 €

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.

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 €

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).
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
Reikalingi: administratorius, automobilių mechanikas,
barmenas padavėjas, duonos ir pyrago gaminių formuotojas,
ekskavatoriaus mašinistas, frezuotojas, gamybos inžinierius,
greitojo maisto ruošimo darbuotojas, kasininkas, logistikos
specialistas [vadybininkas], mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, medienos apdirbimo staklių operatorius, metalo
apdirbimo staklių operatorius, mėsininkas, nekvalifikuotas
kelių tiesimo darbininkas, oro vėdinimo įrangos technikas,
padangų montuotojas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, psichologas, santechnikas,
siuvėjas, statybos inžinierius, suvirintojas, suvirintojas
dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tekintojas, transporto specialistas,
vairuotojas ekspeditorius, verslo paslaugų vadybininkas,
virėjas, ūkvedys.
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,
UAB IDAVANG fermos operatorius tel. 8 685 85 047,
UAB „NORFOS MAŽMENA“ mėsininkas tel. 8 656 65
242, UAB „GULBELĖ“ pardavėjas tel.: 8 345 60 010, 8
696 06 227, UAB „Manvesta“ tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas tel. 8 682 15 222.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius sekretorius,
apdailininkas, apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas,
architektas, asmeninis padėjėjas {socialinis darbas}, auklė,
auklėtojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, autotransporto priemonių remonto šaltkalvis, baldžius, barmenas,
barmenas padavėjas, baro padavėjas, baseino prižiūrėtojas,
bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, braižytojas, budintysis elektrikas, buhalteris, cecho
meistras, chemijos laborantas, dailininkas, darbininkas aukštybininkas, darbininkas griovėjas, darbų saugos inžinierius,
darbų saugos organizatorius, darbų vadovas, degalinės
operatorius, dezinfekuotojas, dirigentas, dyzelinių variklių
inžinierius, drabužių siuvėjas, drabužių sukirpėjas, ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektrinių komponentų surinkėjas,
elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, fizikas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos
apskaitos buhalteris, gamybos meistras, gamybos vadovas,
gydytojas odontologas, gydytojo odontologo padėjėjas,
grafikos dizaineris, greitojo maisto ruošimo darbuotojas,
indų plovėjas (rankomis), interjero dizaineris, izoliuotojas,
įmonės vadovas, įrenginių inžinierius, kambarinė, kartono
dirbinių gamintojas, kartono gamybos mašinos operatorius,
kasininkas, kepėjas, kiemsargis, kineziterapeutas, kiosko
pardavėjas, kirpėjas, kitų užsienio kalbų mokytojas, klientų
aptarnavimo skyriaus padėjėjas, kompiuterininkas, kompiuterių programuotojas, konditeris, konferencijų ir renginių
organizatorius, konstrukcijų inžinierius, konstruktorius,
krano operatorius, kranininkas, kranto darbininkas, krovikas
rūšiuotojas, laiškininkas, laivo elektromechanikas, laivo
kapitonas, laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, laivų
korpusų dažytojas, lažybų tarpininkas kasininkas, lietuvių
kalbos mokytojas, logistikos specialistas [vadybininkas],
logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, lopšelio-darželio
auklėtojo padėjėjas, manikiūrininkas, masažuotojas,
matininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikas, mechanikos inžinierius, mechaninio semtuvo
operatorius, medienos ruošos darbuotojas, medinių baldų
surinkėjas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas,
mikroautobuso vairuotojas, 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,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parduotuvės kasininkas, parduotuvės padalinio
vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
pastatų statybininkas (naudojantis tradicines medžiagas),
pastolininkas, pašto siuntų skirstytojas, personalo padalinio vadovas, pirkimo agentas [vadybininkas], plastikinių
gaminių surinkėjas, plataus profilio staklininkas, plataus
profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų dažytojas,

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.
plytelių klijuotojas, plytų mūrininkas, prekių atsargų
krovėjas, prekių žinovas, prekybos salės darbuotojas,
produkto vadybininkas, programuotojas, projektuotojas
konstruktorius, psichikos sveikatos slaugytojas, 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, statybų stalius, stogdengys, stropuotojas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas,
suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas dujomis,
suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, šaltkalvis santechnikas, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas,
technologijų inžinierius, technologijų technikas, teisininkas,
tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas, transporto priemonių dažytojas, transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas,
vadybos konsultantas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
valytojas (rankomis), vamzdynininkas, vėdinimo vamzdyno
montuotojas, verslo konsultantas, 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, viešojo administravimo institucijos specialistas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas
(išskyrus namų virtuvę), virtuvės darbininkas, vyriausiasis
buhalteris, žiniasklaidos dalykų mokytojas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, baldų pramonės darbininkas,
baldžius, bendrųjų statybos darbų vadovas, biologijos
mokytojas, dailės mokytojas, darbų vadovas, ekskavatoriaus mašinistas, gaterininkas, konditeris, konstruktorius,
laiškininkas, laivo vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas, laivų statybos technikas, lietuvių kalbos mokytojas,
lopšelio-darželio auklėtojas, mechanizatorius, mėsos
išpjaustytojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
melžėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, parketo klojėjas, plataus profilio
staklininkas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, psichologas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], skerdikas,
socialinio darbo įstaigos vadovas, socialinis pedagogas,
stogdengys, suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, traktorininkas, ūkvedys, valytojas, vamzdžių
klojėjas, virėjas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: archyvaras, baldžius, gaterininkas, geografijos mokytojas, katilinės kūrikas, logistikos specialistas
[vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas,
maisto gamybos vedėjas, medienos apdirbimo technologas,
mikroautobuso vairuotojas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, plataus profilio staklininkas,
santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas,
stalius, stalius dailidė, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: gintaro apdirbimo meistras, įmonės vadovas,
lopšelio-darželio auklėtojas, padavėjas, pardavimo vadybininkas, restorano virėjas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų
administratorius, apskaitininkas, bendrosios praktikos
slaugytojas, izoliuotojas, kambarinė, klientų aptarnavimo
skyriaus padėjėjas, konditeris, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tinkuotojas, verslo paslaugų vadybininkas,
vyriausiasis energetikas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, kambarinė, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, optikos reikmenų pardavėjas,
pagalbinis darbininkas, pavojingųjų krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, sunkvežimio vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

RUGSĖJIS

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

SPALIS
2 d. penktadienis 18 val.
Carlo Goldoni VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ. Dviejų dalių komedija.
Režisierė Regina Steponavičiūtė.
Bilietai: 6 €, 5 €, su nuolaida - 3 €
3 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija. Režisierius
ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilietai: 9 €, 7 €, su nuolaida - 5 €
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
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

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Rugsėjo 18 d. 18 val. H.Ibsen „Laukinė antis“, 2-jų dalių drama. Rež.
R.Rimeikis. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Rugsėjo 20 d. 12 val. K.Macijauskas „Nutikimai Smaližių šalyje”,
pjesė-pasaka vaikams. Rež. K.Macijauskas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Rugsėjo 24 d. 18 val. GASTROLĖS Marijampolėje! I.Turgenev
„Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Marijampolės dramos teatras.
Spalio 2 d. 18 val. N.Simon „Saugokite Florą“, 2-jų dalių komedija.
Rež. A.Lebeliūnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt
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„Pildyk“ vartotojams – madingos ir
išskirtinės telefonų puošmenos

„Pildyk“ nusprendė visiems telefonų naudotojams ir savo klientams pasiūlyti naujovę Lietuvoje –
išskirtinius ir itin patrauklius telefonų ausinių jungties kištukus – baubukus.
Mažieji baubukai ne tik apsaugo ausinių kištuko angą nuo dulkių ir kitų nešvarumų, kai jos nenaudojate, bet ir suteikia telefonui asmeniškumo ir išskirtinumo.
Sukūrė lietuvių dizaineriai
10 niekur nematytų ir išvaizdžių baubukų kartu su „Pildyk“ komanda sukūrė lietuvių dizaineriai.
„Norėjome pasiūlyti kažką savo, niekur nematyto ir originalaus, bet kartu ir praktiško. Taip gimė
baubukų idėja – linksmų, šėlstančių ir išdaigas krečiančių mažų pabaisiukų serija, kurią sukūrė lietuvių
dizaineriai. Į jų kūrybą taip pat įsitraukė vaikai ir paaugliai, kurie dalijosi savo nuomone, kas jiems
patinka, įdomu – buvo išties smagus procesas, o baubukai atrodo dar puikiau, nei įsivaizdavome“,
– pasakojo Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.
Lietuvių dizainerių studija „PetPunk“, į kūrybą įtraukusi ir vaikus bei paauglius, sukūrė tokius
aksesuarus telefonams, kurie patiktų visiems jaunatviškiems žmonėms. Kiekvienas baubukas turi
savo charakterį ir būdo bruožus: vienas mėgsta tinginiauti, kitas – miegoti, trečias – krėsti išdaigas.
Baubukai išsiskiria kokybiška gamyba, į kiekvieną įdėta rankų darbo. Pačios mažiausios baubukų
detalės – akytės, blakstienos – siauru teptuku užtepamos rankomis. Taip šis aksesuaras tampa dar
unikalesnis ir labiau išskirtinis.
Gali turėti kiekvienas
Panorus apgyvendinti vieną iš baubukų ant savo telefono, norima baubuką galima įsigyti už 2,99
EUR bet kurioje IKI parduotuvėje ar „Tele2“ salone. Ir pasirinkti būtent tą patį gražiausią.
Rinktis galima iš dešimties skirtingų personažų, turinčių savo charakterį ir būdo bruožus. Aktyvūs
„Pildyk“ vartotojai nesunkiai ir be papildomų išlaidų surinks visą skirtingų baubukų kolekciją.
Patinka visiems
Kuriant baubukus „Pildyk“ netgi padarė apklausą, kurios metu paaiškėjo, jog mažieji išdaigininkai
patinka visiems, nepaisant amžiaus. Beveik visos merginos iki 16 metų sakė, kad baubukai joms
itin patinka ir pradėdavo svarstyti, kiek skirtingų pabaisiukų reikėtų turėti norint vis naujai papuošti
savo telefoną.
Tokio paties amžiaus vaikinai buvo kiek skirtingų nuomonių. Vieniems baubukai patiko iškart,
kitiems reikėjo šiek tiek laiko priprasti prie išskirtinio aksesuaro.
Kūrėjus labai nudžiugino tai, kad tokie nedideli, bet linksmi ir žavūs baubukai itin patinka 25–35
metų moterims.
Taigi, visus „Pildyk“ draugus kviečiame į IKI ir „Tele2“ – gražuoliai baubukai jau laukia.
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Dël verslo reklamos kreiptis telefonais:
Klaipëdoje - 8 652 65040. Ðilutëje - 8 652 65039. JJurbarke
urbarke - 8 683 51000. Taurag
Tauragëj
ëjee - 8 685 00029

