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LIETUVOJE

Lietuvos piliečių pagrobimą Nigerijos
uoste aiškinsis Lietuvos kriminalinės
policijos biuras
Šiandien Lietuvos kriminalinės policijos biure pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl 2015
m. spalio 19 d. Port Harcourt
(Nigerija) uosto prieigose užpulto laivo ir pagrobtų dviejų
Lietuvos Respublikos jūrininkų.
Tyrimas pradėtas pagal LR
baudžiamojo kodekso 251(1)
str. 1 d. (Piratavimas), šiuo metu
atliekami pirminiai procesiniai
veiksmai, renkant visą, su šiuo
nusikaltimu susijusią informaciją. Tyrimą organizuoja ir
jam vadovauja LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir
korupcijos tyrimo departamento prokurorai.

TAURAGĖ

VIENIJASI MAŽOSIOS LIETUVOS SAVIVALDYBĖS
Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis kartu su
Šilutės rajono savivaldybės meru Vytautu Laurinaičiu pasirašė
Mažosios Lietuvos kultūros bei turizmo plėtojimo bendradarbiavimo sutartį.
Sutartis pasirašyta Tauragės rajono mero kabinete. Jos pasirašymą įmažino būrys Tauragės žurnalistų.
Sutarties tikslas sudaryti bendrą užsienio turistams patrauklų
maršrutą po Mažosios Lietuvos kraštą, apjungti bendras keturių
– Tauragės, Šilutės, Pagėgių ir Jurbarko – savivaldybių kultūrines idėjas ir finansinius išteklius. Bus kuriama ir Mažosios
Lietuvos heraldika.
LR Seimas 2015-iosius metus yra paskelbęs Etnografinių
regionų metais. Tad Mažosios Lietuvos kultūros bei turizmo
plėtojimo bendradarbiavimo sutartis – viena reikšmingiausių
Etnografinių regionų metų veiklų, kurią įsipareigoja įgyvendinti sutartį pasirašiusių savivaldybių merai.

JURBARKAS

SKULPTORIUS VINCAS GRYBAS
IR JO DVASINĖ TĄSA. 125-OSIOMS GIMIMO METINĖMS SKIRTI
RENGINIAI

Homoseksualai gavo patvirtinimą:
eitynės vėl vyks Gedimino prospekte
Lietuvos gėjų lyga (LGL) džiaugiasi gavusi savivaldybės pritarimą
kitų metų birželį Vilniuje vėl vyksiančioms eitynėms „Už lygybę“.
Numatoma, kad šventė vyks Gedimino prospekte ir Bernardinų sode.
LGL praneša trečiadienį gavusi
savivaldybės administracijos sprendimą suderinti „Baltic Pride 2016“
eitynių „Už lygybę!” vietą, laiką ir formą. Įsakymą dėl eitynių suderinimo pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Rokas Uscila. Numatoma, kad eitynės vyks birželio 18 d.,
šeštadienį. LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų) ir jų
rėmėjų bendruomenė žygiuos Gedimino prospektu.

A. Sysas stumia progresinių mokesčių
įvedimą: pirmas barjeras įveiktas
Antradienį Seimas patyliukais pritarė po pateikimo socialdemokrato Algirdo Syso siūlymui jau nuo kitų metų įvesti progresinius mokesčius. „Esu
socialistas ir sakau, kad progresiniai mokesčiai yra normalių, demokratinių
valstybių pagrindas“, – tvirtina A. Sysas, jau 18 metų bandantis užkrauti
daugiau uždirbantiems didesnę mokestinę naštą.
Siūlo, kad gyventojams, kurių pajamos neviršyja 14 tūkstančių eurų per
metus būtų taikomas 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas, toks
jis yra ir dabar. Uždirbatiems nuo 14 iki 36 tūkstančių eurų per metus, siūloma taikyti 25 procentų tarifą, gaunantiems virš 36 tūkstančių ir daugiau
– 40 procentų tarifą.

Penkių profesijų atstovams – geros
naujienos
Lietuva ruošiasi įteisinti Europos profesinę kortelę, kuri penkių profesijų atstovams turėtų sumažinti biurokratiją įsidarbinti bet kurioje kitoje
bendrijos šalyje. Lietuva ruošiasi įteisinti Europos profesinę kortelę,
kuri penkių profesijų atstovams turėtų sumažinti biurokratiją įsidarbinti
bet kurioje kitoje bendrijos šalyje. Kalnų gidai, kineziterapeutai, vaistininkai, slaugytojai ir nekilnojamojo turto agentai – tai profesijos,
kurių atstovai turės Europos profesinę kortelę. Tokią ES šalims numato
direktyva, o pataisas parengė Ūkio ministerija. Kortelė esą palengvins
užsienyje dirbti besiruošiančių žmonių kvalifikacijos pripažinimą.

Š. m. spalio 3 d. sukanka 125 metai, kai gimė vienas žymiausių XX a pirmosios pusės Lietuvos monumentaliųjų paminklų kūrėjų skulptorius Vincas
Grybas. Jurbarke, jo vardo memorialiniame muziejuje, spalio 3 dieną vyko
šios jubiliejinės sukakties paminėjimas.
Muziejus kviečia prisiminti ir patyrinėti V. Grybo kūrybą ir gyvenimą.
Spalio 3 dieną muziejaus ekspozicinėse salėse atidarytos V. Grybo palikuonių – anūkų ir proanūkių kūrybinių darbų parodos.
Lapkričio mėnesį muziejus pakvies į kanklininkų koncertą. Kanklės – buvo
vienas mėgstamiausių skulptoriaus Vinco Grybo instrumentų. Vienas kankles buvo pasigaminęs ir pats. Jomis mokėjo groti, mėgo liaudies muziką.
Koncerte dalyvaus kanklininkai iš Jurbarko, Vilkaviškio, Kauno ir Klaipėdos.
Vinco Grybo palikuonių kūrybinių darbų ir rankdarbių paroda 2015 m. spalio 3 d. – lapkričio 1 d.

ŠILALĖ

10-ASIS „BĖGIMAS APLINK PAJŪRĮ“
Gražus rudens sekmadienio rytas bėgimo mėgėjus sukvietė į dešimtąjį
bėgimą aplink Pajūrį. Ši sporto šventė vyko Pajūrio Stanislovo Biržiškio
gimnazijos kieme. Jubiliejiniame bėgime dalyvavo daugiau negu du šimtai
dalyvių ne tik iš Pajūrio, bet ir iš Šilutės, Tauragės, Vilniaus rajonų, Kauno,
Klaipėdos miestų. Iš organizacijų galima paminėtini Pajūrio 10-ąją jaunųjų
šaulių kuopą, Tenenių pagrindinės mokyklos šaulių 4-ąjį būrį bei Šilalės
krašto neįgaliųjų sąjungą.
Renginio organizatoriai rinko lėšas gretimo rajono berniukui Emiliui,
sergančiam klastinga kraujo liga. Į Emiliuko sąskaitą bus pervestį 230 Eur,
kuriuos paaukojo bėgimo dalyviai linkėdami berniukui pasveikti.
Bėgikų vardu dėkojame varžybų rėmėjams – UAB „Šilalės mediena“ vadovui Virgilijui Žygaičiui, parduotuvės
„Tėviškė“ savininkams Ilonai ir Petrui Daukšiams, UAB „Pajūris-Jūra“ vadovei Vidai Raudonienei, UAB „Eurobiuras“, Šilalės rajono kelių policijos ekipažui bei informaciniam rėmėjui „Šilalės artojas“.

ŠILUTĖ

PASVEIKINTI SPORTININKAI
Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, mero
pavaduotojas Algirdas Balčytis, Administracijos direktorius
Sigitas Šeputis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Virgilijus Pozingis padėkojo Žilvinui Lukošiui, Rimvydui
Lukošiui ir Edvardui Česnakevičiui už aukštus sportinius
pasiekimus ir Šilutės vardo garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.
Šilutės dziudo klubo „Kumikata“ atstovai dalyvavo Europos
veteranų sporto žaidynėse „European Master Games 2015“,
kurios vyko Nicoje (Prancūzija). Šiose varžybose dalyvavo
daugiau kaip 6,5 tūkstančio sportininkų iš viso Pasaulio, kurie
atsakingai ruošėsi šioms aukšto lygio varžyboms. Lietuviai pademonstravo savo puikią sportinę formą ir iškovojo 8 medalius.

Artėja metas mokėti žemės mokestį
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog žemės mokestį
jos savininkai turi sumokėti iki
šių metų lapkričio 16 dienos.
Nors deklaracijas mokėtojams
VMI turi pateikti iki lapkričio 2 d., jau dabar telefonuose
mokesčių mokėtojai, pasinaudodami e. VMI programėle
(skirta tiek „iOS“, tiek „Android“
sistemoms, gali peržiūrėti visą
svarbiausią informaciją apie mokėtiną žemės mokestį ir laiku įvykdyti
prievolę, rašoma VMI pranešime spaudai. Mokėtinas mokesčio sumas jau
nuo antradienio vartotojai taip pat randa „Mano VMI“ sistemoje (www.
vmi.lt/manovmi), o Elektroninio deklaravimo sistemoje, adresu http://
deklaravimas.vmi.lt, pradėtos publikuoti deklaracijos, kuriose gyventojai
bei įmonės ras išsamią informaciją apie jų valdomus sklypus, pritaikytą
savivaldybės nustatytą žemės mokesčio tarifą bei kitą informaciją.
Šaltinis: Delfi.lt
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ŠAKIAI

ŠAKIUOSE – APLINKOS MINISTERIJOS
„ŽALIADIENIAI“
Penktadienį Šakiuose lankėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, viceministras Algirdas
Genevičius ir ministerijos specialistų komanda. Svečiai susitiko su rajono valdžios atstovais, savivaldybės tarybos
nariais, įmonių vadovais.
Pasak ministro K. Trečioko, Šakių rajonas – dar viena savivaldybė Aplinkos ministerijos „žaliadienių“ žemėlapyje. Vdinamieji „žaliadieniai“- tai neformalūs susitikimai su vietos savivalda, bendruomene, kuriuos Aplinkos
ministerija nuo šių metų pradžios organizuoja vis kitoje šalies savivaldybėje. Tokių susitikimų metu siekiama
atsakyti į specialistus ir gyventojus dominančius klausimus apie atliekų tvarkymą, vandentvarką, daugiabučių
renovaciją, Europos Sąjungos paramos aplinkosaugai naudojimo galimybes.
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RASEINIAI

KARO PABĖGĖLIAI LAUKIA PAGALBOS
ES lygiu priėmus sprendimą dėl pagalbos krizinėje situacijoje
atsidūrusioms šalims, šį sprendimą privalo vykdyti visos ES
valstybės, tarp jų ir Lietuva. Raseinių rajono savivaldybė viena
iš 60 savivaldybių, kuri sutiko apgyvendinti pabėgėlių šeimas.
Jie galėtų būti apgyvendinti nuomojamuose butuose. Gyventojai,
kurie turi laisvą gyvenamąjį būstą ir sutinka jį išnuomoti pabėgėliams, gali rasti informacijos adresu http://www.socmin.lt/lt/
socialine-integracija/pabegeliu-integracija.html.

KAUNAS

UŽDEGTA ŽALIA ŠVIESA DAUGIAAUKŠTĖS
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOMS KAUNE
Kauno centre, greta buvusio „Merkurijaus“ pastato, bus statoma pirmoji
daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė, talpinsianti daugiau nei 250
automobilių. Šiam siūlymui antradienį pritarė Kauno miesto taryba. Specialistų teigimu, ribotos parkavimo galimybės šiuo metu yra viena iš didžiausių
kliūčių, stabdančių verslo centrų plėtrą Kauno centre.
„Pastaruoju metu miesto centre tuštėja tarpukario laikus menantys pastatai – Centrinis paštas, Lietuvos bankas, „Pieno centras“, treti ir centriniai
Kauno technologijos universiteto rūmai. Jei norime, kad į šiuos pastatus
ateitų verslas, turime užtikrinti nebrangų ir patogų parkavimą“, - pabrėžė
Kauno meras, visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ lyderis Visvaldas Matijošaitis.
Planuojama, jog techninis daugiaaukštės parkavimo aikštelės projektas bus užbaigtas iki kitų metų pavasario.
Vėliau seks rangovo konkursas, o po to – realūs statybos darbai, kuriuos įmanoma užbaigti iki kitų metų pabaigos.
Į beveik 8 tūkst. kv. m ploto aikštelę automobiliai įvažiuos iš K. Donelaičio gatvės, o mašinas pastatę vairuotojai
pėsčiomis nesunkiai pateks į Laisvės alėją. Šioje aikštelėje parkavimas bus pigesnis nei centrinėse miesto gatvėse.

KLAIPĖDA

DAUGYBĖ PERMAINŲ AUTOBUSUOSE: NAUJOVĖS
LABAI NEPATIKS VANDALAMS IR KELIŲ ERELIAMS
Klaipėdos viešajame transporte – nemažai permainų. Visi autobusai perdažomi vienodomis spalvomis, vairuotojai
perrengiami vienodomis uniformomis, transporto priemonėse sumontuotos elektroninės švieslentės.
Be to, nuo rugsėjo visuose uostamiesčio autobusuose įrengtos tiek vidinės, tiek išorinės vaizdo kameros. Nufilmuoti vaizdai padeda sprendžiant konfliktus, taip pat fiksuoja pažeidėjus gatvėse.
„Vaizdo registratoriai įrengti visų trijų pagrindinių mieste dirbančių vežėjų autobusuose. Jų kol kas mikroautobusuose, privežančiuose keleivius iki pagrindinių miesto maršrutų. Tačiau anksčiau ar vėliau jie atsiras ir juose”,
– aiškina VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas” direktorius Gintaras Neniškis.
Pasak jo, nors vaizdo registratoriai veikia tik nuo rugsėjo pradžios, jie jau padėjo išspręsti ne vieną konfliktinę
situaciją tarp vairuotojų bei keleivių. Be to, įrašai gelbsti ir policininkams, nustatant Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

ŠILAULIAI

PRIMINIMAS NELEGALIAI AUTOMOBILIUS ARDANTIEMS: TOKIAI VEIKLAI BŪTINAS LEIDIMAS
Automobilių demontavimas – ne laisvalaikio užsiėmimas, bet veikla, kuriai
būtinas leidimas. Tai Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai
priminė savavališkai šią veiklą vykdantiems gyventojams.
Buvo tikrinamos Šiaulių miesto ir rajono sodų bendrijos, garažų masyvai, fizinių
bei juridinių asmenų valdos. Pareigūnams įkliuvo kieto kuro katile polietileno
plėveles nusprendęs sudeginti vyras. Jam gresia bauda iki beveik 60 eurų.
Tikrinant garažų masyvus ir individualias teritorijas Šiaulių mieste ir rajone
išaiškinti 7 neteisėti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo
atvejai. Demontavimo veikla be nustatyta tvarka išduoto taršos leidimo draudžiama, todėl ją savavališkai vykdžiusiems piliečiams surašyti protokolai, nurodyta nutraukti neteisėtą veiklą ir
susidariusias atliekas perduoti atliekų tvarkytojams.
Už neteisėtai vykdomą transporto priemonių demontavimą piliečiams gresia iki beveik 300 eurų bauda, pareigūnams – iki 579 eurų, juridinių asmenų vadovams – iki 868 eurų baudos.

PLUNGĖS R.

ŽAIBIŠKAS APIPLĖŠIMAS PLUNGĖS RAJONE
BAIGĖSI ŽAIBIŠKU SULAIKYMU
Spalio 15 d. po pietų Plungės rajono Stanelių kaime į parduotuvę įsiveržė trys kaukėti ir ginkluoti užpuolikai. Pargriovę ant
žemės dvi parduotuvės patalpose buvusias pardavėjas, plėšikai
„iššlavė“ kasos aparato stalčių, inkasacijai paruoštus pinigus,
cigaretes bei asmeninius pardavėjų turėtus grynuosius pinigus.
Užpuolikai apiplėšimui buvo gerai pasiruošę: prie parduotuvės privažiavo nuomotu automobiliu, buvo užsimovę pirštines, kaukes, turėjo ir ginklą.
Tačiau plėšikams su grobiu toli pabėgti nepavyko. Klaipėdos rajone, prie Vėžaičių, juos sustabdė policijos patruliai. Tiesa, vienas įtariamasis, palikęs savo bendrus automobilyje, bandė bėgti, tačiau nesėkmingai.
Automobilyje, kuriuo buvo vykta į nusikaltimo vietą, buvo rasta dalis iš parduotuvės pagrobtų pinigų - maišeliai su
monetomis ir popierinės kupiūros, alkoholinių gėrimų buteliai, salone buvo išmėtyti cigarečių pakeliai bei daiktai,
kurie galimai buvo panaudoti apiplėšimo metu. Dalį pagrobtų pinigų - daugiau nei 2000 eurų, bei parduotuvės
pinigų inkasacijos kvitą - įtariamieji slėpė net apatiniuose.
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PASAULYJE

Padėtis Slovėnijoje kaista
Slovėnijos valdžia sako, kad dėl didelio pabėgėlių srauto situacija šalyje
yra labai sudėtinga, tad mobilizuotos visos pajėgas, armijai suteikti specialūs įgaliojimai, o vien pastarąją parą sieną perėjo apie 9 tūkstančius žmonių.
Į Slovėniją pabėgėliai keliauja autobusais, traukiniais ir net pėsčiomis.
Tarp taip keliaujančių labai daug vaikų, moterų, kartais net kūdikių ir
invalidų, kuriems kiekviena diena viename Kroatijos ir Slovėnijos sienos
perėjimo punktų tenka laukti daugiau nei 5 valandas. Migrantai tarptautinių
organizacijų savanoriams teigia, kad yra pavargę ir sušalę. Perpildytuose
pabėgėlių centruose didėja atvykusiųjų nepasitenkinimas, o trečiadienį
viename jų įvyko ir gaisras. Slovėnijos policininkams pavyko išgelbėti
žmones, kurie tuo metu buvo palapinėse, tad aukų buvo išvengta.

Irano aukščiausiasis lyderis pritarė
istorinei sutarčiai dėl branduolinės
programos
Irano aukščiausiasis lyderis didysis ajatola Ali Khamenei patvirtino sutartį su galingosiomis šalimis dėl branduolinės programos, tačiau perspėjo
vyriausybę neprarasti budrumo, nes, anot jo, Jungtinėmis Valstijomis
negalima pasitikėti.
A.Khamenei oficialų patvirtinimo raštą nuosaikiajam šalies prezidentui
Hassanui Rouhani trečiadienį perskaitė valstybinė televizija. Iki šiol jis
viešai nebuvo nei pritaręs, nei atmetęs šios sutarties, nors rodė paramą Irano
derybininkams. A.Khamenei pritarimo reikia priimant visus svarbiausius
šalies politikos sprendimus. Sutartis, kurią Iranas pasirašė liepą su JAV,
Britanija, Prancūzija, Kinija, Rusija ir Vokietija, suvaržo Irano branduolinę
programą mainais į sankcijų Teheranui atšaukimą.
Vakarų šalys jau seniai įtarė, kad vykdydamas taikią branduolinę programą Iranas kartu slapta siekia pasigaminti branduolinių ginklų, tačiau
Teheranas šiuos kaltinimus kategoriškai neigia.

Paskelbė kainą, mokamą už Belgijoje užverbuojamus „Islamo valstybės“
teroristus
Belgijoje už kiekvieną žmogų, užverbuotą dalyvauti karo
veiksmuose „Islamo valstybės“
(IS) pusėje, teroristai moka iki 9
tūkstančių eurų.
Tai trečiadienį pranešė Belgijos
televizijos kanalas VRT. „Asmenims, Belgijoje verbuojantiems
jaunuolius teroristinei IS organizacijai, mokama nuo vieno iki
devynių tūkstančių eurų už žmogų. Daugiausiai mokama už užverbuotus
IT specialistus ir gydytojus“, – pažymi televizijos kanalas. Jo duomenimis,
daugiausiai žmonių Europoje užverbuota kaip tik Belgijoje. Per pastaruosius penkerius metus IS pusėje kariavo daugiau kaip 500 šios šalies piliečių.
„Šiuo metu Sirijoje kariauja 207 belgai. Per pastaruosius penkerius metus
77 Belgijos piliečiai žuvo, iš Sirijos į šalį grįžo 128 jaunuoliai. Iš jų 46
šiuo metu teisiami“, – informavo VRT.

Mokslininkai: dėl karo Sirijoje teko
imtis blogiausiam scenarijui parengtos strategijos
Arkties salyne atverta Svalbardo sėklų saugykla. Šis pasaulinis sėklų
bankas administruojamas Norvegijos valdžios. Čia saugoma praktiškai visų
žmonėms žinomų augalų sėklų. Mokslininkai patvirtino praėjusį mėnesį
atvėrę šią saugyklą pirmąjį kartą nuo tada, kai ji buvo įkurta 2008-aisiais.
Per operaciją, apie kurią skelbta nebuvo, saugykloje saugomų pasėlių dalis
buvo išvežta į Maroką ir Libaną. Remiantis planu, šios saugyklos durys
būtų atidarytos tuo atveju, jeigu pasaulyje įvyktų katastrofa, kuri iš žmonių atimtų galimybę užsiauginti maisto, skelbia CNN. Tačiau priežastis,
privertusi mokslininkus apsilankyti saugykloje ir paimti dalį ten saugumo
turto, nebuvo gamtinė katastrofa. Priešingai – tai nelaimė, kurios buvo
galima išvengti: karas.
Atsižvelgiant į faktą, kad padėtis Sirijoje negerėja, mokslininkai iš Sirijos
sėklų banko neturėjo kitos išeities – tik kreiptis į saugyklą Arktyje.

Spūstis per hadžą Saudo Arabijoje
nusinešė beveik 2 tūkst. gyvybių
Saudo Arabijoje praeitą
mėnesį per hadžo ceremonijas kilusios spūsties aukų
padaugėjo mažiausiai iki 1
958, rodo užsienio pareigūnų
pateikiami duomenys, todėl
tas incidentas yra didžiausias
per šios musulmonų piligriminės kelionės istoriją.
Saudo Arabija dar nėra paskelbusi atnaujinto aukų skaičiaus, o praėjus dviem dienoms po to incidento nurodė, kad spūstyje žuvo 769 musulmonai maldininkai.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Meksikietiškas jautienos troškinys UNIKALIŲ LEDINUKŲ IDĖJA PAVERGĖ SMALIŽIŲ
su pupelėmis
ŠIRDIS
Reikės: 0,8-1 kg jautienos,
1-2 svogūnų, 1 geltonos saldžiosios paprikos, 2-3 česnako skiltelių, 15 g imbiero šaknies, 2-3 valgomųjų
šaukštų alyvuogių aliejaus,
žiupsnio sugrūstų kuminų
sėklų, žiupsnio cinamono,
žiupsnio džiovinto raudonėlio, čili paprikos miltelių pagal skonį, 0,5 valg. šaukšto miltų, druskos,
apie 400 ml jautienos sultinio, 1 skardinės (400 g) pomidorų be odelių, 1
skardinės (400 g) konservuotų pupelių, virtu bulvių arba keptų fry bulvyčių
Gaminimas: Didelėje keptuvėje įkaitinkite šaukštą aliejaus sumeskite į jį plonomis juostelėmis supjaustytą nuplautą ir nusausintą
mėsą. Kepinkite ją apie 15 min. Įpilkite dar truputį aliejaus ir suberkite nuluptus ir supjaustytus svogūnus. Pamaišydami kepkite apie
5-6 min. Tada suberkite nuplautą ir susmulkintą papriką, nuluptą ir
smulkiai sukapotą imbiero šaknį, prieskonius (išskyrus raudonėlį) ir
miltus, supilkite sultinį, sukratykite pomidorus ir suberkite raudonėlį.
Likus 3 min. iki troškinimo pabaigos, suberkite nusunktas pupeles ir
bulves. Paragaukite ir pridėkite druskos ar prieskonių, jeigu dar trūksta.

TEMA

Geoterminio šildymo idėja tarp
namų statytojų vis populiarėja.
Skaičiuojama, kad tokia šildymo sistema nors ir brangesnė, tačiau gali
atsipirkti per 7 metus.
Nekilnojamąjį turtą Saulėtekyje parduodančios bendrovės vadovas Ignas
Krivickas žurnalistams pasakojo apie išskirtinį projektą „ Butai Saulėtekyje“
– pirmąjį tik geotermiškai šildomą 16 butų daugiabutį.
„Yra 6 gręžiniai, kurių kiekvieno gylis – 200 metrų, tai leidžia aprūpinti
šildymu visus butus net ir pačią šalčiausią žiemą“, – sakė I. Krivickas.
Anot pašnekovo, pačios sistemos įrengimas yra brangesnis, todėl, natūralu,
kad ir parduodamų butų kvadrato kaina
– didesnė. Tačiau, kaip sako I. Krivickas, sąskaitos už šildymą beveik
niekada neviršija 60 euro centų už kvadratą (50 kv. m. buto apšildymas
kainuoja apie 30 eurų mėnesiui). Kitas svarbus privalumas – karšto vandens
kaina taip pat mažesnė, kadangi vandens šildymas vyksta lygiagrečiai su
namo šildymu.
Bendrovės vadovas atskleidžia, kad „šildymo kaina“, kurią turi mokėti
geoterminiu šildymu besinaudojantys gyventojai, yra kaina elektros, kuri
sunaudojama kompresoriui, cirkuliaciniams siurbliams ir prietaisams.
„Pati šiluma nekainuoja, šiam šildymo modeliui nereikia jokių papildomų
iškasenų ar žaliavos, kuri turi būti atgabenta iš kažkur, gyventojai moka tik
už sistemos veikimą bei priežiūrą“, – kalbėjo I. Krivickas.
Esminis geoterminio šildymo veikimo principas yra tai, kad šilumos
siurbliu paimama šiluma iš aplinkos – žemės, grunto, vandens, oro ir panaudojama patalpoms šildyti.
Šilumos siurblys paima žemėje susikaupusią saulės energiją ir perduoda
ją namo šildymo ar karšto vandens ruošimo sistemoms.
Pašnekovas taip pat atskleidė geoterminiame šildyme naudojamų siurblių privalumus. I. Krivickas sako, kad naudojami įrenginiai – saugūs ir
ekologiški.
Įmonės vadovas pabrėžė, kad tokio namo idėja kilo, nagrinėjantį užsienio
pavyzdžius bei siekiant ir Lietuvoje pradėti statyti ekologiškus daugiabučius.
Šaltinis: Technologijos.lt

SVARBU

Visoje Lietuvoje
sužibs tūkstančiai
gyvybės liepsnelių
Šiais metais vėl organizuojama pilietinė akcija ,,Renkuosi gyvybę“, kurios metu visos Lietuvos žmonės kviečiami uždegti po žvakutę praėjusiais
metais dėl abortų gyvybės netekusiems kūdikiams. Akcija visoje Lietuvoje
vyks tą pačią dieną ir tą pačią valandą – spalio 29 d., ketvirtadienį, 19 val.
Kviečiame visus aktyviai į ją įsitraukti.
Trečius metus iš eilės prieš Vėlines rengiama akcija siekiama parodyti, kad
kiekvienas pradėtas kūdikis turi teisę gimti, o kiekviena kūdikio besilaukianti
mama turi teisę sulaukti pagalbos. Kaip rodo šokiruojantys skaičiai, labai
dažnai per vieną dieną, valandą ar net sekundę padaromas baisus nuosprendis – nutraukiama užsimezgusi vaiko gyvybė. Kasmet Lietuva dėl abortų
praranda apie 6000 pradėtų kūdikių.
Tūkstančiai žvakučių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose sužibs
prisimenant tas gležnas, motinos įsčiose užsimezgusias gyvybes, kurios
taip ir neišvydo dienos šviesos, nes mamos pasirinko abortą. Šia akcija
taip pat siekiama paraginti žmones branginti ir saugoti žmogišką gyvybę
bei suteikti moterims reikalingą pagalbą, kurios negavimas gali būti viena
iš aborto priežasčių.
Prie gražios pilietinės akcijos, kurią rengia Laisvos visuomenės institutas,
kasmet prisideda vis daugiau žmonių, norinčių priminti, kad vaiko gyvybė yra brangi ir saugotina tiek iki gimimo, tiek po jo. Tai žino kiekviena
mama ir kiekvienas tėtis, būtent taip vaiką saugo ir galiojantis Vaiko teisių
pagrindų įstatymas. Šiemet
akcija ypač aktuali, nes LR
Seime yra svarstoma nauja
šio įstatymo redakcija ir
yra teikiami siūlymai apsaugą vaikui iki gimimo
panaikinti.

Išbandžiusi save įvairiose samdomo darbuotojo pozicijose, Gailė
Rusteikaitė nusprendė nerti į nuosavo verslo kūrimą. „Žinių ir patirties
bagažas pasirodė pakankamas, esu
pasirengusi naujam startui, naujiems iššūkiams“, – sako mergina,
susižavėjusi unikalių ledinukų idėja
ir šiuo metu plėtojanti prekybos
verslą „Saldu saldu“.
Patirties mozaika
G. Rusteikaitės studijų metai
prabėgo ne Lietuvoje: vidurinę
mokyklą ji baigė Kembridže, vėliau
verslo ir žmogaus teisių studijas
krimto Kingstono universitete
Londone.
Laisvu nuo paskaitų metu mergina
uždarbiavo kavinėse, laisvalaikio klubuose. Tačiau labiausiai ji
džiaugiasi įgyta patirtimi Lietuvos
ambasadoje Londone, kur bendravo su Anglijoje besimokančiais
tautiečiais bei organizavo lietuvių
kultūrinius renginius.
Idėjų brandos etapas
Po studijų merginos gyvenime
buvo įvairi praktika šeimos verslo
įmonėje „Topo grupė“. Tuo pat
metu verslininkė gilino ir teorines
verslo žinias – Baltijos vadybos institute įgijo verslo administravimo
magistro laipsnį.
Po kurio laiko darbas didžiulėje
įmonėje su gan griežtai reglamentuota struktūra merginai pasirodė kiek suvaržytas, jai trūko
saviraiškos, dinamikos. „Galutinis
apsisprendimas pradėti savo verslą
sutapo su mano dėdės pasiūlymu
– išplėtoti konkretaus produkto par-

davimo tinklą Lietuvoje. Ši veiklos
kryptis man pasirodė įdomi ir tuo,
kad pats gaminys – rankų darbo ledinukai – yra visiška naujiena mūsų
šalyje“, – pasakoja G. Rusteikaitė.
Iššūkis – pasiekti kiekvieną
smaližių
„Saldainiai – universalus gaminys, juos mėgsta visi ir visur.
Tačiau mano parduodamų produktų
gamybos technologija yra unikali
ir vienintelė Lietuvoje“, – sako
pradedančioji verslininkė. Saldainių gamybos procesas yra gan
sudėtingas, tam reikia atidumo ir
kruopštumo. Ledinukai formuojami
rankomis, taip sukuriamas ypatingas jo raštas ar piešinys.
Dar didesnį klientų susidomėjimą sukelia šio gaminio personalizavimas – galima užsisakyti individualius ledinukus
su asmeniniu įrašu ar logotipu.
G. Rusteikaitė pasakoja, kad tokią

startuolio idėją visuomenė priima
ypač teigiamai: „Spalvoti, gražūs
ir ypač skanūs ledinukai – kelias į kiekvieno smaližiaus širdį.
Daug susidomėjimo ir palaikymo
sulaukiu iš sveikesnį gyvenimo
būdą propaguojančių žmonių,
mat „Saldu saldu“ siūlo ledinukus
su natūraliomis sudedamosiomis medžiagomis, pagamintus
be dažiklių ar skonio stipriklių.“
Paklausta apie didžiausias šio
verslo ambicijas, ji drąsiai piešia
viziją. „Įsitvirtinti Lietuvoje bei
plėstis į kitas rinkas. Noriu, kad
kiekvienas smaližius atrastų sau
tinkamą ledinuką ir pagal skonį, ir
pagal grožį. Nes manau, kad verslo
sėkmę lemia žmogaus pastangos ir
tikėjimas, – sako G. Rusteikaitė ir
nusišypso. – Sieksiu, kad apie šiuos
išskirtinius saldėsius žinotų visi. Tai
didžiausias šio etapo iššūkis.“

SVEIKATA

TRAUMUOJANTI LIGA, KURIOS NEPASLĖPSI:
MANIAU, KAD TAI TIK PLEISKANOS
„Su mama rugsėjo pradžioje nuvažiavome į pajūrį, paplūdimys kone
tuščia. Mama sako, pasidegink,
pasimaudyk, bus geriau. Gulint
ant smėlio, pro šalį ėjusios pagyvenusios moterys kritiškai mane
nužiūrėjo ir užsipuolė mano mamą
– „kaip čia tokie žmonės gali būti,
ką jūs darote“.
Mama, žinodama, kad galiu sureaguoti neadekvačiai, parodė,
kad eičiau šalin, nuėjau maudytis.
Tada šios tetos šoko ant mamos
rėkdamos, kodėl ji mane leidžianti
į jūrą, juk čia žmonės maudosi“,
- skaudžią paauglystės patirtį prisimena 40-metė Lina Šlamienė.
Moteris jau 25 metus serga žvyneline ir sako iki šiol susidurianti
su žmonių panieka bei nežinojimu,
kad žvynelinė – neužkrečiama
liga. Polinkis sirgti žvyneline glūdi genuose. Sergantieji įprastai
turi šia liga sergančių giminaičių,
tačiau ilgai tyliai besislėpusią ligą
į paviršių iššaukia nervinė įtampa,
stresas, ūminės ir lėtinės infekcijos,
alkoholio vartojimas, dėl kitų ligų
vartojami vaistai.
„Mano ligos pradžia susijusi su
tam tikra istorija – su azoto avarija
Jonavoje 1989 m. kovo 20 d. Mes
gyvenome Ukmergės rajone ir po
tos avarijos nuodingų medžiagų
debesis keliavo ten, kur mes gyvenome. Tėvai mus – vaikus - staigiai
evakuavo, tačiau mano mama dirbo
gydytoja ir turėjo likti dirbti. Šis
laikotarpis man, paauglei, buvo

labai baisus.
Nuolatos sėdėjau prie radijo,
Beno Rupeikos
balsas mano ausyse dar dabar
skamba – žinojau, kad mano
mama turi vykti
ten gydyti pacientus. Labai
jautriai priėmiau šią istoriją ir neilgai trukus pasirodė pirmieji ligos
požymiai“, - prisiminimais dalijosi
moteris. Pirmiausiai jai šiek tiek
pabėrė galvą. Manydama, kad tai
paprasčiausios pleiskanos, mergina
to nesureikšmino, net nepasakė
tėvams.
„Vėliau matau, kad su tuo viena
nesusidoroju, pasakiau mamai, o ji
tik susiėmė už galvos – kad tik nebūtų žvynelinės. Po to liga tik plėtėsi. Buvo išbertos ir mano rankos,
ir veidas, ir plaštakos – apsirenk,
ką nori, nepasislėpsi“, - pripažįsta
pašnekovė. Žvynelinė gali pažeisti
lygiąją odą, galvos sritį, nagus. Apie
80 proc. visų ligos atvejų sudaro
plokštelinė žvynelinė, kai odoje
susidaro iškilusios, paraudusios,
pleiskanomis padengtos įvairiaus
dydžio plokštelės, kurios primena
žvynus. Nors žvynelinė ir nėra išgydoma, tačiau taikant kompleksinį
gydymą ligą galima kontroliuoti.
Puikiausias to įrodymas – prieš mus
stovinti L. Šlamienė. Ji džiaugiasi,
kad šiandien žmonės jau labiau

tolerantiški, daugiau žino apie šią
ligą. Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena. Ta proga surengtoje
spaudos konferencijoje specialistai
ragino visuomenę sulaužyti egzistuojančias stigmas, kurių viena
pagrindinių – jog žvynelinė yra užkrečiama liga. Užsikrėsti žvyneline
negali niekas, o susirgti – bet kas.
Pasaulyje žvyneline serga daugiau
nei 125 mln. žmonių, tačiau ne visi
gauna jiems reikalingą gydymą. Pasak Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų Dermatovenerologijos centro vadovės prof. dr.
Matildos Bylaitės-Bučinskienės,
Lietuvoje šia liga serga virš 100
tūkst. žmonių (70 proc. ligonių patiria lengvesnę ligos formą), o liga,
jei yra sunkios formos, gyvenimą
sugriauna it onkologinė liga. „Žmonių, sergančių žvyneline, gyvenimo
kokybe tokia pati, kaip sergančiųjų
vėžiu. Todėl neretai sergantieji
patys išmoksta apsikirpti. Apie du
trečdalius sergančiųjų turi didelių
psichologinių problemų“, - spaudos
konferencijoje pripažino medikė.
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AUTONAUJIENOS

„PORSCHE“ GALI PATEIKTI NAUJIENĄ
Vokietijos prabangių sportiškų automobilių gamintoja „Porsche“
svarsto galimybę papildyti SUV liniją nauju modeliu. Kaip rašo vokiečių
leidinys „Auto Bild“, tai būtų pats mažiausias šios markės visureigis.
Svarstoma, jog naujasis miesto visureigis galėtų būti tiek dviduris, tiek
su ketverių durelių kėbulu. Be to, leidinys rašo, kad dvejų durų variantas
primintų kilstelėtą ir kupė bruožų įgysiantį „Cayman“ modelį. Daugiau
naujojo „Porsche“ detalių nepateikiama, tik spėjama, kad jo debiutas
turėtų įvykti 2020-ais metais. Šiuo metu mažiausias Vokietijos koncerno
krosoveris yra 2013-ųjų pabaigoje debiutavęs „Macan“.

SPORTIŠKĄJĄ BMW „M“ SERIJĄ PAPILDĖ DAR
VIENAS MODELIS
Vokietijos automobilių gamintojas pastarosiomis savaitėmis
stebina savo sportiškosios automobilių serijos „M“ naujienomis.
Praėjusią savaitę anonsavęs kitais metais pasirodysiantį riboto
700 vnt. tiražo „BMW M4 GTS“, o kiek anksčiau – „BMW X4
M40i“ versiją, dabar koncernas atskleidė išleisiantis visiškai
naują, galingą „BMW M2 Coupe“ modelį.
Kaip teigiama, jis neturės sau lygių kompaktinių sportinių automobilių segmente. Vos užmetus akį į naująjį „BMW M2“ kupė,
matyti, kad jis priklauso sportiškųjų automobilių šeimai – tą išduoda išoriniai dizaino elementai: žemai nuleistas
spoileris su didžiulėmis oro įsiurbimo angomis, raumeningi ratų sparnai su tipiškomis „M“ serijai arkomis, dvigubų
stipinų dizaino 19 colių (48,26 cm) skersmens aliuminio ratlankiai, žemas ir platus automobilio galas su išskirtine
išmetimo sistema ir daug kitų elementų.

OSLAS IŠ MIESTO CENTRO IŠGUIS AUTOMOBILIUS
Norvegijos sostinė Oslas užsimojo iki 2019 metų iš miesto centro išguiti automobilius, praneša agentūra AFP. Naujoji miesto valdžia, kurią
sudaro Darbininkų partija, socialistai ir žalieji, pirmadienį paskelbė,
kad nuo 2019 metų privatūs automobiliai nebus įleidžiami į centrą, kur
gyvena tik apie tūkstantis žmonių, tačiau dirba 90 tūkst.
Iki 2019-ųjų visoje miesto teritorijoje automobilių eismą norima sumažinti 20 proc., o iki 2030 metų - 30 proc. Be to, naujoji Oslo valdžia
nori iki 2020 metų 50 proc., palyginti su 1990-aisiais, sumažinti aplinką
teršiančių dujų išmetimą. Ji žada mažinti iškastinio kuro naudojimą,
plėsti dviračių takų tinklą ir investuoti į elektrinius dviračius. Ūkio
sektorius pareiškė susirūpinimą dėl atitinkamų planų ir atkreipė dėmesį į tai, kad 11 iš 57 prekybos centrų įsikūrę
Oslo centre.

Juokingi išradimai- „Necomimi“ –
papildoma pora ausų
Judinti ausis moka ne visi, todėl
japonai siūlo nusipirkti papildomą
porą ir judinti jas.
„Necomimi“ yra specialus lankelis su trikampėmis katės (ar kito
gyvūno) ausimis, kurios juda atsižvelgiant į savininko smegenų bangas. Kai esate susikaupę – ausys
stačios, kai atsipalaidavę – ausys
nusileistos, kai patenkinti – ausys
kraiposi.
Tokios „mintis skaitančios“ ausys
užsienyje parduodamos už maždaug 60 eurų (lietuviai jas perparduoda kiek
brangiau), o jei norėsite pasikeisti ausis (pvz., į leopardo), teks primokėti
dar apie 10 eurų.

Įminta „Velnio bokšto“ ir jo gentainių
atsiradimo mįslė
Drezdeno technikos
universiteto (Vokietija) mokslininkai įminė keistų šešiakampių
uolinių kolonų atsiradimo mįslę. rašo
žurnalas „Science“.
Bene garsiausi tokių
geologinių struktūrų
pavyzdžiai – „Velnio
pirštas“ Vajominge
(JAV) ir „Milžinų kelias“ Šiaurės Airijoje.
Atsakymą mokslininkai rado atlikę kompiuterinius modeliavimus – specialiomis programomis išnagrinėję įvairius masės pasiskirstymo variantus.
Storųjų lavos sluoksnių vėsimo etapų skaičiavimai parodė, kad vėstantis
paviršiaus susislegia greičiau nei apatiniai sluoksniai, todėl paviršiuje atsiranda įtrūkimai, plyšiai, susikertantys 90 laipsnių kampu.
Per pirmuosius lavos vėsimo etapus stačiu kampu susikertantys plyšiai
sudaro sąlygas išlaisvinti didžiausią energijos kiekį. Vėstant giliau esantiems sluoksniams, plyšių vis daugėja, maža to, jie irgi leidžiasi/skverbiasi
gilyn, tik jau susikirsdami 120 laipsnių kampu – tokio laipsnio kampas
yra optimaliausias energijos išlaisvinimui apatiniuose lavos sluoksniuose.
Šešiakampius kaip tik sudaro 120 kampai.

Vaizdingiausia slapta automagistralė
KOKIAS MAŠINAS JŲ SAVININKAI EKSPLOAT- Amerikoje
UOJA ILGIAUSIAI?
Jei kada nors turėtumėte ga-

Beveik trečdalis pirkėjų, Jungtinės Amerikos Valstijose (JAV) įsigijusių
„Honda CR-V“, „Toyota RAV4“ ir „Toyota Prius“, tuo pačiu automobiliu
važinėja daugiau nei dešimt metų. Tokius rezultatus atskleidė iSeeCars.
com tyrimas.
Jo metu buvo išanalizuota 400 tūkstančių transporto priemonių pirkimo ir eksploatavimo atvejų. Anot tyrėjų, vidutiniškai vieną ir tą patį
automobilį 10 ir daugiau metų JAV rinkoje išsaugo 13,5 proc. savininkų. Tarp 15 modelių, kurių vartotojai jiems išliko lojaliausi, yra net
devyni „Toyota“ ir penki „Honda“ automobiliai. „Honda CR-V“ tapo
absoliučia apklausos nugalėtoja – ją savininkai 10 ir ilgiau metų išsaugojo 28,6 proc. atvejų. Įdomu ir tai, kad
į TOP-15 nepapuolė nė vienas JAV gamintojo modelis ir visas penkiolika pozicijų užėmė išskirtinai japoniškos
mašinos. TOP-15: (vieta, modelis, procentas savininkų, kurie šiuo automobiliu važinėjo 10 ir daugiau metų)
1. „Honda CR-V“ - 28,6 proc. 2. „Toyota Prius“ 28,5 proc. 3. „Toyota RAV4“ 28,2 proc. 4. „Toyota Highlander“ 26,5
proc. 5. „Honda Odyssey“ 25,6 proc. 6. „Toyota Sienna“ 25,4 proc. 7. „Toyota Camry“ 24,4 proc. 8. „Toyota Avalon“
23,8 proc. 9. „Honda Pilot“ 23,3 proc. 10. „Honda Element“ 23,1 proc. 11. „Subaru Forester“ 22,9 proc. 12. „Toyota
Matrix“ 22,6 proc. 13. „Honda Accord“ 22,1 proc. 14. „Toyota Corolla“ 21,5 proc. 15. „Toyota 4Runner“ 21,1 proc.
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SAUGAUS EISMO KOMISIJOS PASIŪLYMAI
NENUDŽIUGINS CHRONIŠKŲ PAŽEIDĖJŲ
Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos Valstybinės eismo saugumo komisijos
posėdyje pirmadienį pristatytos ir
aptartos papildomos priemonės,
kurios leistų sumažinti avaringumą ir užtikrinti didesnį eismo
dalyvių saugumą šalies keliuose.
„Reikėtų grąžinti baudos balus
įtvirtinančią sistemą, kurios tikslas
– atgrasinti vairuotojus nuo sistemingų kelių eismo taisyklių pažeidimų, priešingu atveju vairuotojai
prarastų teisę vairuoti tam tikram
laikui“, – Vyriausybės svetainėje
internete cituojamas komisijos pirmininkas premjeras A. Butkevičius.
Aptariant variklio užvedimą blokuojančių alkotesterių sistemos
diegimą, sutarta, kad būtina siekti,

jog tokia įranga visų pirma taptų privaloma mokykliniuose autobusuose.
Atskirai posėdyje aptartos saugų eismą leisiančios pagerinti priemonės
didžiausiuose šalies keliuose: Via
Baltica, Vilnius–Kaunas–Klaipėda,
Vilnius–Panevėžys – ir šių kelių
modernizavimo galimybės iki 2020
metų. Kad nepablogėtų saugumo
situacija keliuose, komisijos posėdyje sutarta nesiūlyti šį sezoną
keisti šiuo metu galiojančių Kelių
eismo taisyklių nuostatų, reglamentuojančių padangų naudojimą
žiemos metu. Visas siūlomas KET
pakeitimas skamba taip: „Nuo gruodžio 1 d. iki kovo 1 d. draudžiama
eksploatuoti motorines transporto
priemones ir priekabas su vasarinėmis padangomis. Nuo lapkričio

10 d. iki lapkričio 30 d. ir nuo kovo
2 d. iki kovo 31 d. draudžiama
eksploatuoti motorines transporto
priemones ir priekabas su vasarinėmis padangomis, jeigu važiuojamoji
dalis yra apsnigta ar apledėjusi.“
Šis pakeitimas bus labai svarbus
motociklininkams.
Šis KET pakeitimas gali būti
priimtas dar spalį ir įsigalioti prieš
artėjantį šaltąjį sezoną.

limybę leisti sau pasivažinėti
įspūdingiausiais Šiaurės Amerikos
keliais, išbandykite ne tik Highway
1 Kalifornijoje, ne tik „Drakono
Uodegą“ US 129 Šiaurės Karolinoje, ne tik „Blue Ridge Parkway“
Apalačų kalnuose, bet ir dar vieną
ypač vaizdingą kelią, kuris, pasirodo, daugeliui yra... nežinomas.
Jo nerodo navigacijos, apie jį niekam nepasakojama. Taip saugoma unikali
šio kelio atmosfera – važiavusieji šiuo keliu savo pojūčius neretai apibūdina
fraze „vairavimo nirvana“.
Tai Kalifornijos valstijos kelias Route 33 – vizualinę ekstazę galintis sukelti
kelio ruožas, prasidedantis Odžajuje ir pasibaigiantis kažkur valstijos gilumoje. Šis kelias įspūdingas tuo, kad jis driekiasi daugiausiai negyvenamomis
kalnuotomis teritorijomis, kanjonais.

Jungtinė Karalystė rengiasi robotų
karams: pristatytas ginklas prieš
dronus
Atrodo, Jungtinė Karalystė irgi
rengiasi robotų karams – pristatyta
nauja sistema, skirta numušti nedidelius nepilotuojamus lėktuvus
– dronus.
Štai kaip ji veikia. Pirmiausia radaras aptinka ir seka skrendantį droną.
Kai jis priartėja tiek, kad droną būtų
galima stebėti videokamera, ji ima
droną automatiškai sekti. Galiausiai, kai skraidantis aparatas patenka į sistemos veikimo zoną, trys antenos
pasiunčia radijo dažnio signalus, siekiant nutraukti drono ryšį su valdymo
punktu. Jei tai pavyksta, jau po kelių sekundžių aparatas ima kristi žemyn.
Radaras gali aptikti dronus, esančius iki 8 kilometrų atstumu, įskaitant ir
visai nedidelius, iki keliasdešimt centimetrų skersmens.

Ilgai lauktas proveržis: naujas baltymas sunaikina 9 iš 10 vėžio rūšių
sukėlėjų
Mokslininkai iš Danijos ir Kanados ieškodami būdo maliarija apsikrėtusioms nėščioms moterims gydyti netikėtai aptiko vaistą nuo vėžio. Atliktas
tyrimas parodė, kad maliarijos baltymai gali naikinti vėžines ląsteles.
Mokslininkai suteikia vilčių dėl galimo šios ligos gydymo ir teigia tikintys,
kad per artimiausius ketverius metus bus pradėti bandymai su žmonėmis,
rašo „The Daily Mail“.
Šaltinis: Technologijos.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Kaip atsiranda daiktai
6.
11:25 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
12:20 Vyriausiasis
ginkluotøjø pajëgø
vadas Ovaliajame
kabinete.
13:10 Klauskite daktaro. (k.)
14:00 Þinios.
16:20 Kaip atsiranda daiktai
6.
16:35 Senis.
17:40 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Nacionalinë
ekspedicija „Nemunu
per Lietuvà“. Veda
Alfredas Bumblauskas."
22:30 Tikri vyrai.
23:30 Ðlovës dienos.
00:25 Komisaras Reksas.

06:00 LR himnas.
06:05 Etnokultûros ratas.
06:30 Kûrybos metas.
07:05 Peliukas Lukas.
07:15 Èaplinas.
07:25 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:45 DW naujienos.
12:00 Euromaxx. (k.)
12:30 Rusø gatvë. (k.)
13:00 Muzikos valanda. (k.)
14:00 Mokslo ekspresas.
14:15 Broliø Grimø
pasakos.
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Þinios. Ukraina. (k.)
17:30 Istorijos detektyvai.
18:15 Kai að maþas buvau.
19:00 Kultûrø kryþkelë.
19:15 Ðlovës dienos.
20:00 Septynios Kauno
dienos.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Didþiosios visatos
paslaptys su Morganu
Frimanu.
22:00 Naktinis ekspresas.
22:30 Þydroji bedugnë.
01:20 Dabar pasaulyje.

06:10 Dienos programa.
06:15 "Karadajus".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:00 "Vedæs ir turi vaikø".
(k.)
10:30 "Vedæs ir turi vaikø".
(k.)
11:00 "Anthonis Bourdainas.
Nepaþástami kraðtai". (k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas gyvenimas".
14:00 "Vangelija". (k.)
15:00 "Penki ingredientai".
15:30 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi vaikø".
19:30 "Vedæs ir turi vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 Mirties upë.
22:50 "Pabaiga".
23:45 "Gyvenimas pagal
Harietà".
00:40 "Nikita". (k.)
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 "Þuviukai burbuliukai".
06:55 "Agentas Ðunytis".
(k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:45 Piteris Penas. (k.)
10:55 Naèas Libras. (k.)
12:40 "Tomo ir Dþerio ðou".
(k.)
13:05 "Madagaskaro
pingvinai".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "PREMJERA Meilës
randai".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 KK2.
20:20 Pagalbos skambutis.
21:00 "Visi vyrai - kiaulës...".
21:30 Þinios.
22:00 Mirtinas þaidimas.
00:05 "Kortø namelis".
01:10 "Sekso magistrai".
02:15 "Mentalistas".
03:10 Programos pabaiga.

06:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Simpsonai.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Barbë ir jos sesës
poniø istorijoje.
11:35 Vaiduokliø
gaudytoja.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Tobula kopija.
20:00 Prieð srovæ.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Kobra 11.
23:35 Nuodëmiø daktaras.
00:30 CSI kriminalistai.
01:25 Amerikieèiai.
02:20 Naujokë.
02:45 S daleliø paslaptys.

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:15 "Policija ir Ko". (k.)
09:15 "Mistinës istorijos".
(k.)
10:20 "Kalbame ir
rodome".
11:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:35 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:35 Muchtaro
sugráþimas.
14:35 "Amerikos talentai".
15:35 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:30 Iðgyvenk, jei gali.
21:00 Akivaizdu, bet
neátikëtina.
21:30 Tango ir Keðas.
23:40 "Karo vilkai.
Likvidatoriai IV".
00:40 "Mentalistas". (k.)
01:35 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI kriminalistai.
11:30 Elementaru.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Krizë.
17:00 Kobra 11.
18:00 Elementaru.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rezidentai.
22:00 Kolumbiana.
00:10 Ronalas Barbaras.
01:45 24 valandos.
02:35 Programos pabaiga.

05:30 Reporteris.
06:05 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
07:10 Reporteris.
07:55 Mano Europarlamentas.
08:00 Lietuva tiesiogiai.
08:35 Vaivos pranaðystës.
09:35 „Miðkinis“.
10:40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11:45 Muzikinis
gimtadienis.
14:05 Dar paþiûrësim.
14:50 „Miðkinis“.
16:00 Þinios.
16:20 Mano Europarlamentas.
16:25 „Genijai ið
prigimties“.
17:00 Þinios.
18:42 Ar þinai, kad?
18:50 „Miðkinis“.
19:55 Dar paþiûrësim.
20:30 „Akis uþ aká“.
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
23:20 Nuoga tiesa.
00:20 „Bræstantis blogis“.
01:25 Reporteris.
02:10 Lietuva tiesiogiai.

05:30 Klausimëlis.lt. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Kaip atsiranda daiktai
6.
11:25 Emigrantai. (k.)
12:15 Nacionalinë
ekspedicija „Nemunu
per Lietuvà“. Veda
Alfredas Bumblauskas.
(k.)
13:10 Klauskite daktaro. (k.)
14:00 Þinios.
16:20 Kaip atsiranda daiktai
6.
16:35 Senis.
17:40 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimëlis.lt. HD.
23:30 Ðlovës dienos.
00:25 Komisaras Reksas.
01:20 Mokslo ekspresas.
(k.)

06:30 Kûrybos metas.
07:05 Dþiungliø bûrys skuba
á pagalbà.
07:25 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 DW naujienos.
12:00 Naktinis ekspresas.
12:30 Septynios Kauno
dienos. (k.)
13:00 Istorijos detektyvai.
13:45 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
14:45 Didþioji Lietuva. (k.)
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Kai að maþas buvau.
18:00 Ðlovës dienos.
18:45 Kultûrø kryþkelë.
19:00 Klaipëdos „Neptûnas“
– Volgogrado „Krasnyj
Oktiabr“. Tiesioginë
transliacija ið
Klaipëdos."
21:00 Didþiosios visatos
paslaptys su Morganu
Frimanu.
21:50 DW naujienos.
22:00 Mokslo sriuba.
22:30 Elito kinas.
00:30 Dabar pasaulyje.

06:15 "Karadajus".
08:45 "Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:00 "Vedæs ir turi vaikø".
(k.)
11:00 "Sodininkø pasaulis".
(k.)
11:35 "Sostinës keksiukai".
(k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas gyvenimas".
14:00 "Bûrëja".
14:35 "Bûrëja".
15:10 "Penki ingredientai".
15:35 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi vaikø".
19:30 "Vedæs ir turi vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 Midsomerio
þmogþudystës IV.
Elektrinë vendetta.
23:10 "Pabaiga".
00:05 "Gyvenimas pagal
Harietà".
01:00 "Nikita". (k.)

06:25 Dienos programa.
06:30 "Þuviukai burbuliukai".
06:55 "Madagaskaro
pingvinai". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Seni bambekliai.
11:00 Artûras ir minimukai.
13:05 "Madagaskaro
pingvinai".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "PREMJERA Meilës
randai".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7.
20:20 Su cinkeliu.
21:00 "Visi vyrai - kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
21:54 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 VAKARO SEANSAS
Super 8.
00:20 "Kortø namelis".
01:25 "Sekso magistrai".
02:30 "Mentalistas".

06:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Simpsonai.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Barbë Mariposa ir
Fëjø princesë.
11:40 Auklë.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Tobula kopija.
20:00 Svogûnø Lietuva.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:20 TV3 orai.
22:25 Vikingø loto.
22:30 Vyras su krepðiu.
00:40 Elementaru.
01:35 Amerikieèiai.
02:30 Naujokë.

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:15 "Policija ir Ko". (k.)
09:15 "Mistinës istorijos".
(k.)
10:20 "Kalbame ir
rodome".
11:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:35 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:35 Muchtaro
sugráþimas.
14:35 "Amerikos talentai".
15:35 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:30 Iðgyvenk, jei gali.
21:30 Visados kaip pirmà
kartà.
23:35 "Karo vilkai.
Likvidatoriai IV".
00:35 "Mentalistas". (k.)
01:30 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:40 Bamba TV. S.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Adrenalinas.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI kriminalistai.
11:30 Elementaru.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Krizë.
17:00 Kobra 11.
18:00 Elementaru.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rezidentai.
22:00 Ji man – ne pora.
00:05 Tarpininkai.
02:05 24 valandos.
02:55 Programos pabaiga.

06:05 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
07:10 Reporteris.
08:00 Lietuva tiesiogiai.
08:35 Uþmirðtas groþis.
09:35 „Miðkinis“.
10:40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11:45 Dar paþiûrësim.
12:25 Viskas. Aiðku.
14:05 „80-ieji“.
14:50 „Miðkinis“.
16:00 Þinios.
16:20 „Genijai ið
prigimties“.
17:00 Þinios.
18:47 Mano Europarlamentas.
18:55 Gyvenk krepðiniu!
19:00 Europos taurë
2015/2016. Vilniaus
„Lietuvos rytas“ Saratovo „Avtodor“.
Tiesioginë transliacija
ið „Siemens“ arenos."
20:50 Dar paþiûrësim.
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:12 Mano Europarlamentas.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Kaip atsiranda
daiktai 6.
11:25 Gyvenimas. (k.)
12:20 Stilius. (k.)
13:10 Klauskite daktaro.
(k.)
14:00 Þinios.
16:20 Kaip atsiranda
daiktai 6.
16:35 Senis.
17:40 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Bornholmo gatvë.
23:10 Durys atsidaro.
23:45 Istorijos detektyvai.
(k.)
00:40 Komisaras Reksas.
01:35 Klauskite daktaro.
(k.)

06:05 Etnokultûros ratas.
06:30 Kûrybos metas.
07:00 Anþelikos Cholinos
ðokio teatras. (k.)
07:25 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:45 DW naujienos.
12:00 Mokslo sriuba. (k.)
12:30 Kelias á namus. (k.)
13:00 Didþiosios visatos
paslaptys su Morganu
Frimanu.
13:45 Literatûrologës
profesorës Viktorijos
Daujotytës sukaktuvinis
kûrybos vakaras. (k.)
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:20 Ðlovës dienos.
18:05 „Madam Pompadur“.
19:15 Kultûrø kryþkelë.
Menora.
21:00 Operos solistës
Irenos Jasiûnaitës 90meèiui.
21:50 DW naujienos.
22:00 Naktinis ekspresas.
22:30 Að – laidos vedëjas.
23:45 Paþvelk á profesijà
kitaip.

06:15 "Karadajus".
08:45 "Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:00 "Vedæs ir turi vaikø".
(k.)
11:00 "Svajoniø sodai". (k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas gyvenimas".
14:00 "Bûrëja".
15:10 "Penki ingredientai".
15:35 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:00 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi vaikø".
19:30 "Vedæs ir turi vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS
Prieblanda. Kaimas prie
karjero.
23:05 "Sekso magistrai".
00:10 "Neiðtikimieji.
Iðdavystës istorijos".
01:05 "Nikita". (k.)
02:00 Programos pabaiga.

06:30 "Þuviukai
burbuliukai".
06:55 "Madagaskaro
pingvinai" (1) (k)
(Penguins of
Madagascar II). 2011
m. Animacinis
serialas. JAV.
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Seni bambekliai.
11:00 Artûras ir
minimukai.
13:05 "Madagaskaro
pingvinai.
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "Meilës randai".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7.
20:20 Su cinkeliu.
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:00 Super 8.
00:20 "Kortø namelis".

06:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Simpsonai.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Monstrø vidurinë
mokykla. Baimë!
Kamera! Veiksmas!
11:40 Auklë 2.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Tobula kopija.
20:00 Farai.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:20 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Rytoj, kai prasidëjo
karas.
00:35 Kaulai.
01:35 Amerikieèiai.
02:25 Naujokë.

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:15 "Policija ir Ko". (k.)
09:15 Þurovas. 122
centimetrai. I dalis.
(k.)
10:20 "Kalbame ir
rodome".
11:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:35 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:35 Muchtaro
sugráþimas.
14:35 "Amerikos talentai".
15:35 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:30 Labai juokinga
laida.
21:00 Farai. N14.
21:30 Paskutinis veiksmo
filmø herojus.
00:05 "Karo vilkai.
Likvidatoriai IV".
01:05 "Mentalistas". (k.)

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI kriminalistai.
11:30 Elementaru.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Krizë.
17:00 Kobra 11.
18:00 Elementaru.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai
21:30 Rezidentai.
22:00 Ðeima.
00:15 Eurolygos
rungtynës. Izmiro
"Karsiyaka" - Kauno
"Þalgiris".
01:55 24 valandos.

05:05 Lietuva tiesiogiai.
05:30 Reporteris.
06:05 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
07:10 Reporteris.
07:55 Mano Europarlamentas.
08:00 Lietuva tiesiogiai.
08:35 Nuoga tiesa.
09:35 „Miðkinis“.
10:40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11:45 Ginèas.
14:05 „80-ieji“.
14:50 „Miðkinis“.
16:00 Þinios.
16:20 Mano Europarlamentas.
16:25 „Genijai ið
prigimties“.
17:00 Þinios.
18:42 Ar þinai, kad?
18:50 „Miðkinis“.
19:55 „80-ieji“.
20:30 „Akis uþ aká“.
21:30 Vaivos pranaðystës.
22:30 Reporteris.
23:20 Uþmirðtas groþis.
00:20 „Miðkinis“.
01:25 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Kaip atsiranda
daiktai 6.
11:25 Specialus tyrimas.
(k.)
12:20 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
(k.)
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Þinios.
16:20 Kaip atsiranda
daiktai 6.
16:35 Senis.
17:40 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
18:50 Duokim garo!
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Muzikinis projektas
„Vario audra“.
22:45 Mirtinas groþis.
00:35 Komisaras Reksas.
01:35 Klauskite daktaro.
(k.)
02:20 Laba diena,
Lietuva. (k.)

06:05 Mûsø miesteliai.
Seredþius. (k.)
07:05 Lietuvos kronika
1995-08. (k.)
07:25 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 DW naujienos.
12:00 Naktinis ekspresas.
12:30 Paþvelk á profesijà
kitaip. (k.)
13:00 Didþiosios visatos
paslaptys su Morganu
Frimanu.
13:45 Dainø dainelë . 2014.
(k.)
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Þinios. Ukraina. (k.)
17:30 Kultûrø kryþkelë.
17:55 Futbolas.
SMScredit.lt A lyga.
Klaipëdos „Atlantas“ –
Vilniaus „Þalgiris“.
20:00 Ralio klasika.
20:15 Mokslo ekspresas.
(k.)
20:30 Labanaktukas.
21:00 Teatras.
21:50 DW naujienos.
22:00 Muzikos savaitë.
22:30 Bornholmo gatvë.

06:15 "Karadajus".
08:45 "Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:00 "Vedæs ir turi vaikø".
(k.)
11:00 "Su kuo, po galais, að
susituokiau?". (k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas gyvenimas".
14:00 "Bûrëja".
14:35 "Bûrëja".
15:10 "Penki ingredientai".
15:35 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:00 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi vaikø".
19:30 "Vedæs ir turi vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA Bekas 3.
Advokatas.
22:50 SNOBO KINAS Mano
vaivorø naktys.

06:25 Dienos programa.
06:30 "Þuviukai
burbuliukai".
06:55 "Madagaskaro
pingvinai". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Sutrikusi mafija.
10:50 Makinzio sala.
12:40 "Na, palauk!".
12:55 "Na, palauk!".
13:05 "Madagaskaro
pingvinai".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "PREMJERA Meilës
randai".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos. N-7.
18:30 Þinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 PREMJERA Nakties
ðeðëliai.
23:20 Ledo þmogus.
01:25 Super 8. (k.)
03:30 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Simpsonai.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Monstrø vidurinë
mokykla. Keista
sintezë.
11:40 Auklë 3.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 Vilnius gyvai.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Karaliðka dràsa.
21:15 Mirties árankiai.
Kaulø miestas.
23:55 Mes valdome
naktá.
02:05 Vyras su krepðiu.
04:00 Programos pabaiga.

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:15 "Policija ir Ko". (k.)
09:15 Þurovas. 122
centimetrai. II dalis.
(k.)
10:20 "Kalbame ir
rodome".
11:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:35 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:35 Muchtaro
sugráþimas.
14:35 "Amerikos talentai".
15:35 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas .
18:00 Info diena.
18:25 Labai juokinga
laida. (k.)
19:00 "Amerikietiðkos
imtynës".
21:00 Savaitës kriminalai.
N-7.
21:30 Pinigø traukinys.
23:45 "Sausas ástatymas.
Atviras karas".
00:55 "Sausas ástatymas".

07:05 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI kriminalistai.
11:30 Elementaru.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Krizë.
17:00 Kobra 11.
18:00 Elementaru.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Farai.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 orai.
22:28 TV3 sportas.
22:30 Pavojai gelmëse 2.
00:20 Graþuolë ir
bastûnas.
02:00 24 valandos.

06:05 Dar paþiûrësim.
07:10 Reporteris.
08:00 Lietuva tiesiogiai.
08:35 Patriotai.
09:35 „Miðkinis“.
10:40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11:45 Sàmokslo teorija.
12:50 Dalyvaujam!
14:05 „80-ieji“.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 „Miðkinis“.
16:00 Þinios
16:20 „Genijai ið
prigimties“.
17:00 Þinios.
17:20 „Viskas apie
gyvûnus“.
18:00 Reporteris.
18:50 „Miðkinis“.
19:55 „80-ieji“.
20:30 Muzikinis
gimtadienis.
22:30 Ar þinai, kad?
22:40 „Vagiðiai“.
01:00 Ar þinai, kad?
01:10 „Trylika vaiduokliø“.
02:55 „Vagiðiai“.
04:40 Muzikinis
gimtadienis.
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2 k. butà Þemaitës g. 14 (IV a.,
48 kv. m, tvarkingas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, ástiklintas
plastikiniais langais balkonas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 674 33 461.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (I a., 30 kv. m, vidinis,
didelis balkonas, labai patogioje vietoje, ne bendrabutyje,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 685 27 957, skambinti
po 18 val.
1 k. butà Gedimino g. 23-1 (I
a., 31,5 kv. m, renovuotame
name, 8 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 81 670.
1 k. butà Gedimino g. (II a.,
33 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 8
500 Eur. Ne bendrabutis, yra
balkonas ir rûsys). Jurbarkas,
tel. +370 618 75 397.
1 k. butà Kæstuèio g. 35 (yra
ðarvo durys, plastikiniai langai, didelis ástiklintas balkonas, kaina sutartinë). 8 675
14445.
1 k. butà Vieðvilëje (28,21
kv. m, II a., su patogumais,
yra darþas) arba keièiu á panaðø butà Ðilutës r. ribose.
Jurbarkas, tel. 8 610 04 288.
1 k. butà Kæstuèio g. (V a.,
34 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 10 500 Eur, jaukus,
ðiltas, ðviesus, 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.
2 a. namà Liepø g. 26 (53 000
Eur) . Jurbarkas, tel. 8 685
81 670.
2 k. butà (42 kv. m, V a.,
renovuotame name, renovacija iðmokëta, reikalingas
remontas). Jurbarkas, tel. 8
685 01 287.
2 k. butà (daliniai patogumai,
vonia, tualetas). Mediná namukà prie Nemuno (kaina
29 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
641 06 095.
2 k. butà (V a., 54 kv. m, prie
didþiosios „Maximos“, kaina
11 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
674 39 990.
2 k. butà P. Cvirkos g. (graþi,
rami vieta, kaina 17 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 74 316.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, labai maþi
mokesèiai,). Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.
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 Jurbarko r.,
Girdþiuose (mûrinis).
Jurbarkas, tel. 8 620 76 180.

2 k. butà Birutës g. (IV a., 54
kv. m, IV aukðtø name, 12
900 Eur. Butas prie didþiosios
„Maximos“). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g.
7 (III a., 36 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis). Miesto centre
renovuotame name 1,5 k. butà
(III a., yra rûsys). Jurbarkas, tel.
8 647 44 823.
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 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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g
(V a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 13 000 Eur. Plastikiniai
langai, nauji radiatoriai, du
balkonai, labai ðiltas butas).
Jurbarkas, tel. 8 615 59 488.
4 k. butà (renovuotame name
su pigiu vietiniu ðildymu).
Jurbarkas, tel. 8 636 64 301.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(su vaizdu á Nemunà, su virtuvës ir prieðkambario baldais,
rûsys). Jurbarkas, tel.: 8 685 00
647, 8 699 19 579.
4 k. butà K. Donelaièio g. (V
a., renovuotame name, su buitine technika, suremontuotas).
Jurbarkas, tel. 8 642 01 019.
4 k. butà Parko g. 17-13 (II a., 72
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, gero planavimo,
dviem balkonais). Jurbarkas,
tel. 8 655 58 757.
Butà (44 kv. m, jaukus, vidinis,
su balkonu daugiabutyje, patogioje, graþioje, ramioje vietoje,
ne bendrabutyje, prie namo
daug vietos automobiliams).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.
Dirbtuves-garaþus (120 kv. m,
trifazis, duobë, keltukas, telpa
6 automobiliai, 9 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
Du þemës ûkio paskirties sklypus 3 ha ir 0,44 ha Kazikënø
kadastrinëje vietovëje, ant
Nemuno kranto. Jurbarkas,
tel. 8 687 92 354.
Namà Sodø g. 21 (2 a., sklypas
12 a þemës, namas tvarkingas,
garaþas sujungtas su namu,
keli sandëliai, ûkinis pastatas,
ðalia yra dar 7 a þemës, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 603
22 265.
Garaþà „Þibinto“ bendrijoje.
Jurbarkas, tel. 8 687 92 354.
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. (16 kv.
m, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 1 300 Eur. Pakeliami
vartai, sausa duobë, nëra elektros). Jurbarkas, tel. 8 656
68 906.

Garaþà Mokyklos g. (38 kv.
m, mûrinis, 2 500 Eur. Nuo
gatvës treèias, 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.
Gyvenamàjá
namà
Skirsnemunëje (ûkiniai
pastatai, 15 a þemës). Jurbarkas,
tel. 8 654 95 018.
Namà (mûrinis, kûrenamas
kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.
Namà Dariaus ir Girëno g. (kaina sutartinë), namà Mituvos g.
(kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 616 58 009.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 41 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko r.,
Smukuèiuose, Ðilelio 1-ojoje
g. (54 kv. m, 34 800 Eur, 12 arø
sklype. Galima gyventi þiemà,
ðildomas malkomis). Jurbarkas,
tel. 8 647 42 188.
Namà Pavidaujo k. (plastikiniai
langai, uþkraunama krosnis,
po namu garaþas, 26 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 22 830.
Namà Pilies I k. (115 kv. m, II
a., mûrinis, plastikiniai langai,
graþi vieta, 0,33 ha þemës,
vietinis vandentiekis, ðildymas
kietuoju kuru. Mûrinis tvartas).
Jurbarkas, tel. 8 600 31 663.
Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis, 12
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Namo dalá Vydûno g. (II a.,
medinis, plastikiniai langai, 11
000 Eur. Yra þemës). Jurbarkas,
tel. +370 638 40 744.
Parduodu arba iðnuomoju 4 k.
butà P. Cvirkos g. 4 (70 kv. m,
III a., mûriniame baigiamame
renovuoti 5 a. name). Tel. 8
656 29 943.
Sodybiná sklypà Smukuèiø k.
(9 a þemës, ðalia upë Mituva,
miðkas, graþi vieta, kaina 8000
Eur). Tel. +370 620 37 675.
Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine veikla, yra el. jëgos linija,
geras ir patogus privaþiavimas,
pro ðalá pastoviai vaþiuoja autobusas, 34 000 Eur). Tel. 8
645 38 575.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 13 000 Eur,
10 a, kraðtinis, visos komunikacijos). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
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Sodà Greièiuose (II a. medinis namelis, plytinis garaþas,
ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (prie miðko, be
namelio). Jurbarkas, tel. 8 673
05 479.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
arai, ðulinys, netoli eþeras, 6
660 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.
Sodà Panemunës soduose (su
nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 6 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Sodybà Balneliðkiø k., Jurbarkø
sen. (6 ha þemës, galima ir be
þemës). Jurbarkas, tel. 8 691
51 617.
Sodybà Endriuðiø k.,
Smalininkø sen. (40 a þemës,
prie Nemuno, prie pagrindinio
kelio). Jurbarkas, tel. 8 687 92
354.
Sodybà Erþvilko sen., Skliausèiø
k. (5 400 Eur). Jurbarko r., tel.
8 655 01 993.
Sodybà graþioje vietoje (4,5
ha þemës, galima pirkti ir be
þemës). Jurbarkas, tel. 8 621
54 154.
Sodybà Jurbarko r., Ðvendriðkiø
k. (18 000 Eur, mûriniai
pastatai). Jurbarkas, tel. +370
618 24 553.
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.
Þemæ (6 ha 14 a, þemës derlingumas 58 ir 60 balø) kartu su
sodyba Sausgiriø k., Raudonës
sen. (prie miðko). Tel. 8 612
70 770.
Þemës sklypà Dainiø k.
Parduodame dalá þemës klypo,
netoli Dainiø kaimo uþtvankos.
Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.
Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683
69 300.

p e r k a
1 k. butà Jurbarko rajone.
Moteris iðsinuomotø 1-2 k. butà
(su baldais ir buitine technika.
Bendrabuèio tipo nesiûlyti).
Jurbarkas, tel. 8 681 31 074.
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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.
2 k. butà V. Kudirkos g. 26 (I
a., 49 kv. m, VI aukðtø name).
Ieðkome keisti 2 k. butà á 4 k.
butà (I a.). Jurbarkas, tel. +370
647 23 844.

n u o m o j a

Parduoda 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 31184, +370
671 70425.

Panevëþyje ir rajone

p a r d u o d a
3 k. butà Panevëþyje, Nevëþio
g. 35 (II a., 54 kv. m, V aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 24 900
Eur. Namas renovuotas. Ne
kampinis. Patogi, rami vieta).
Panevëþys, tel. 8 600 24 540.

Iðsinuomotø 1 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 604 24 012.

Ðilalëje ir rajone

Kituose miestuose ir
rajonuose

p a r d u o d a
Sodybà (vienkiemis, trifazis,
0,67 a sklypas, 5.60 ha, dauguma þemës prie namø, gyvenvietëje prie pagrindinio kelio,
gera, graþi vieta, 35 000 eurø).
Tel. 8 623 13 698.

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
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 31184, +370
671 70425.

2 k. butà (48 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, 28 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

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 (V
a., su baldais). Tauragë, tel. 8
656 15 779.
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.
3 k. butà Dainavos g. (V a.,
64 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
27 000 Eur. Ðarvuotos lauko
durys. Ástiklintas balkonas ir
dviejø tarifø elektros skaitiklis. Rami vieta). Tauragë, tel.
8 608 65 868.
3 k. butà J.Tumo-Vaiþganto g.
122a (V a., 59 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 680 21 488.
4 k. butà J.Tumo-Vaiþganto g.
144 (V a., 82 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, graþi vieta, 37 000
Eur). Tauragë, tel. +370 687
98 459.
Butà Gintaro g. (su garaþu
ir iðpirkta þeme, visos miesto
komunikacijos, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(galinis, su galimybe prasiplësti patalpà, duobë, elektra,
vanduo, 2 800 Eur). Tauragë,
tel. 8 699 52 113.
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.
Komercinæ aikðtelæ su pastatu
Tauruose, ðalia „Furmedþio“
(netoli pagrindinio kelio.
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Komercinës paskirties patalpas Melioratoriø g. 4 (I a.,
tinka prekybai, biurui, geras
privaþiavimas, automobiliø
stovëjimo aikðtelë, 134 kv. m,
51 000 Eur) arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 639 32 489.
Komercines patalpas 290 kv.
m Pramonës g. 30. Tauragë,
tel. 8 650 25 530.
Miðkà Dauglaukyje (1,04 ha).
Tauragës r., tel. 8 684 61 318.
Mûriná namà (8 arai þemës,
ûkinis, garaþas, 50 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.

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 Dariaus ir Girëno
g. (mûrinis namas, renovuotas, miesto centre su virtuvës ir prieðkambario baldais).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.

p a r d u o d a

Dirbanti mergina iðsinuomotø
1-2 k. butà Jurbarke. Jurbarkas,
tel. 8 676 90 259.

Þemës sklypà Jurbarke (120
Eur). Stambus ûkis iðsinuomotø
þemës ûkio paskirties þemës
sklypus Jurbarko, Pavidaujo,
Erþvilko, Paðaltuonio apylinkëse. Jurbarkas, tel. 8 699
55 146.

2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I
a., 55 kv. m, V aukðtø name, 21
000 Eur. Skubia). Tauragë, tel.
8 646 76 755.

Raseiniuose ir rajone
Namà Vyðniø g. (240 kv. m,
mûrinis, plastikiniai langai,
80 000 Eur, vieno aukðto).
Raseiniai, tel. 8 687 68 811.

Iðsinuomotø 2-3 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 609 90 427.

1 k. butà Gedimino g. 8 (III
a., 30 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 17
000 Eur. Nebrangus ðildymas
langai ið kiemo pusës, vidurinis
butas). Tauragë, tel. 8 600 25
622.
1 k. butà V. Kudirkos g. 47-1
(I a., 37 kv. m, II aukðtø name,
medinis, suremontuotas, 15 000
Eur, vandentiekis, kanalizacija,
vonia, WC, malkinë, darþas).
Tauragë, tel. 8 672 01 117.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 A (II a., 50 kv. m, plytinis namas, ðiltas, su daliniais
baldais, naujas planavimas).
Tauragë, tel. 8 650 60 906.
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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
Sodybà su þeme Vainuto k.
(10,32 ha). Ðilutës r., tel. 8 675
44 096.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (II a., 20 kv. m, II
aukðtø name, medinis, be patogumø, yra palëpë, sandëliukas, darþas). Tauragë, tel. 8
618 37 079.
1 k. butà (ðildomas malkomis,
yra vanduo, duðas, boileris,
WC, 2 malkinës, 10 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 73 778.
1 k. butà miesto centre (II a.,
uþ IKI parduotuvës, 21 kv. m,
13 800 Eur). Tauragë, tel. 8
610 04 633.
1 k. butà miesto centre (remontas, nauji virtuvës baldai).
Tauragë, tel. 8 638 29 783.
1 k. butà Moksleiviø al. (IV
a., mûrinis namas, reikalingas
remontas, 12 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 36 620.
1 k. butà Moksleiviø al. (V a.,
ið penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas balkonas). Tauragë, tel.:
8 654 92 440, +371 296 53 427.
1 k. butà Tauragës dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietu
kuru, radiatoriai, boileris, yra
atliekama mini renovacija)
arba keièia á 1 k. butà Tauragës
mieste su priemoka. Tauragë,
tel. 8 618 20 617.

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. (su baldais).
Tauragë, tel.: 8 649 13 146, 8
638 79 363.
2 k. butà Laisvës g. (I a., 47 kv.
m, daliniai patogumai, garaþas,
ûkinis pastatas, rûsys, sodas ir
darþas). Tauragë, tel.: 8 682 10
236, 8 612 55 771.
2 k. butà Liepø take 19-12 (53
kv. m, 35 000 Eur). Tauragë, tel.
8 698 74 320.
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 Papuðynës 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 Ðilalës g. (II a., 48
kv. m, II a. name, mûrinis, 22
000 Eur, didelis garaþas, yra
þemës, didelis rûsys, vietiniai
patarnavimai). Tauragë, tel. 8
655 82 500.
2 k. butà Tauragës Dvare 2 (II
a., 68 kv. m). Tauragë, tel. 8
643 93 090.
2 k. butà Vytauto g. (V a., bendrabuèio tipo, 11 500 Eur) arba
keièia á sodybà. Siûlyti variantus. Tauragë, tel. 8 658 29 378.

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.

2 k. butà Ateities take 8 (IV
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 21 000 Eur, su baldais, tvarkingas, didelë virtuvë,
balkonas ástiklintas). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
16a (I a., 44 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai. Paðto kieme). Tauragë,
tel. 8 671 67 559.

Mûriná namà 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai,
garaþas, 29 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 688 49 791.
Mûriná namà Dacijonø k.
(6 km uþ Tauragës, yra ûkiniai pastatai, 40 arø þemës
sklypas). Tauragë, tel. 8 687
82 162.
Mûriná namà Norkaièiuose
(yra didelis ûkinis pastatas, 2
garaþai, 22 arai þemës, miesto
vandentiekis, kanalizacija,
netoli upë Jûra, 60 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Mûriná namà Papuðynëje
(13,5 arø þemës sklypas, 2
garaþai, ðiltnamis, miesto
komunikacijos ir kt. privalumai, su visu apstatymu, gali
gyventi 2 ðeimos). Tauragë,
tel. 8 613 43 321.
Namà (68 kv. m, 30 000 Eur,
medinis, su ûkiniu pastatu,
vasarine, sodu, 15 a sklypas.
Netoli upë Jûra. Graþi ir
rami vieta). Tauragë, tel. 8
699 85 517.
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, su 16 arø sklypu)
arba keièiu á 1-2 k. butà su
patogumais, su priemoka.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Namà Pagramanèio mstl.,
15 km nuo Tauragës („alytnamio“ tipo, 134 kv. m). Tel.
8 650 46 160.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16
arø sklypas, prie Akmenos
upës, ûkinis pastatas, trifazis,
atskiras sodas, rami, graþi
vieta. 16 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 658 34 205.
Namà SKUBIAI! Geroje,
graþioje, ramioje vietoje,
miesto centre netoli katalikø
baþnyèios, prie Jûros upës.
NEBRANGIAI! Ateityje
galima nusipirkti visà namà.
Labai patogi vieta. Tauragë,
tel. 8 673 54 501, skambinti
po 18 val.
Namà Pagramantyje, Vakaro
g. 9 (II a., mûrinis, 33 000 Eur,
15 aru sklypas, papildomai
7 hektarai þemës, vanduo,
kanalizacija). Tauragë, tel. 8
655 82 500.

Namà Tauragës r., Maþonø
k., Bijûnø g. (196 kv. m, I a.,
mûrinis, 63 000 Eur, naujai
pastatytas namas, su sklypu.
Name yra vanduo ir elektra.
Garaþas skirtas 2 automobiliams). Tauragë, tel. +370 650
40 459.
Namà Tauragës r., Dacijonø
k. (300 kv. m, II a., mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 50 000
Eur). Tauragë, tel. 8 614 83
688.
Namà Vydûno g. (naujai renovuotas, miesto komunikacijos, graþi vieta, 200 kv. m, 14
arø sklypas, 135 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 639 32 489.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (130
kv. m, I a., mûrinis, 52 500
Eur. Visos miesto komunikacijos. Uþdara, tyli gatvë.
Stiklo paketo langai. Ðarvo
durys. Netoliese NORFA ir
IKI). Tauragë, tel.: 8 699 12
663, 8 689 65 756.
Namo dalá Sodø g. (II a.,
45 kv. m, II aukðtø name,
medinis, plastikiniai langai,
24 000 Eur. Miesto vanduo,
nuotekos, plastikiniai langai,
ðarvuotos durys, iðpirkta þemë
3 a). Tauragë, tel. 8 619 19 557.
Nebrangiai namà Putinø g.,
Butkeliø r. (su 16 arø sklypu)
arba keièiu á nekilnojamàjá
turtà netoli Palangos arba
Klaipëdos, 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.
Pastatà (480 kv. m, raudonø
plytø, su 18 arø þeme, ðalia
Taurø nuotykiø parko, 29 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 99
145, 8 657 95 886.
Sklypà (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.
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Sklypà Tremtiniu kelyje (18
000 Eur, 10 a). Tauragë, tel. 8
655 56 663.
Sklypà Tauragëje (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
12 000 Eur). Parduodamas 10
a. sklypas ramioje ir graþioje
vietoje P. Drevionio g. Aplink
draugiðki ir solidûs kaimynai.
Tauragë, tel. 8 674 88 992.
Sklypà Tauragëje (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 13 000 Eur, 11,96
a) A. Fadino g. 34. Tauragë, tel.
8 635 93 244.
Sklypà Tauragës mieste (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 Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (prie pagrindinio
kelio, atlikti geodeziniai matavimai). Tauragë, tel. 8 652 66
823.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“
bendrijoje (9 arai, medinis
namelis). Þemës sklypà Mariø
g. (10 arø, yra medienos, pamatiniø blokø, atvesta elektra).
Tauragë, tel. 8 681 52 821.
Sodà Tauragëje, Joniðkës soduose, Kæstuèio g. (4 900 Eur, 6 a,
medinis namelis, elektra, lauko
WC, vaismedþiai, prûdelis, ðiltnamis, geodeziniai matavimai,
4 900 Eur). Tauragë, tel. 8 608
65 868.
Sodybà (geras privaþiavimas,
graþi aplinka). Tauragë, tel. 8
655 49 294.
Sodybà arba iðnuomoja dalá
namo 10 km nuo Tauragës,
kaime. Tel. 8 611 84 354.
Sodybà Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
Sodybà Ðakvieèio k. Tauragës r.,
tel. 8 634 98 406.
Sodybà ðalia Lomiø k. (sena,
1,23 ha). Tauragës r., tel. 8 699
55 440.
Sodybà Tauragëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, netoli miesto,
prie upës, graþi vieta, 61 aras).
Tauragë, tel. 8 674 26 063.
Sodo sklypà Bernotiðkës soduose (graþi aplinka, ðalia miðkas,
2 000 Eur, 10 arø, sklypas ribojasi su miðku). Tauragë, tel. 8
681 76 541.
Sodo sklypà Joniðkës k. (5 000
Eur, 12 arø, medinis namelis).
Tauragë, tel. 8 616 50 387.

Þemæ Pameiþiø k., Gaurës
seniûnijoje (þemës ûkio
paskirties, 2 sklypai, 2,42 ha ir
3,53 ha, iki sklypo veda kelias,
graþi vieta, ðalia puðynas, ðalia
teka Meiþës upelis). Tauragës
r., tel. 8 699 55 440.
Þemës sklypà 2 km nuo
Tauragës (1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra leidimas statybai, 25 kW ávadas, 25 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 639 32 489.
Þemës sklypà 4 km nuo
Tauragës (5 ha, yra dalis jauno
miðko). Tel. 8 658 35 232.
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 Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties, 30
ha) Þindaièiø k. 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 aro gyvenamosios teritorijos, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500 Eur). Tauragës r., tel.
8 654 32 759.
Þemës sklypà Tauragëje (komunikacijos, 12 arø, su ûkiniu
pastatu, tinkamu komercinei
veiklai). Tauragë, tel. 8 620
65 131.
Þemës sklypà Tauragës r. (15
ha þemës, geras privaþiavimas.
Naðumo balas 41). Tauragë, tel.
8 616 54 098.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties, 20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g. prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista,
neiðpirkta, þemës gràþinimo
iðvadas, atsiskaitau pirkimo
dienà. Tauragës rajone tel. 8
699 82 177.
2 k. butà Taurage r. 2-3 k. butà
Tauragëje iðsimokëtinai iki 3 m.
Tauragë, tel. 8 605 09 177.
3 k. butà. 3-4 k. butà, siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel.
8 690 60 869.
3-4 k. butà, domina ávairûs variantai. Tauragë, tel. 8 624 12 133.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. 38 B (I ir II a., po
100 kv. m, atskiri áëjimai, tinka
biurui, prekybai, maitinimui).
Tauragë, tel. 8 699 98 097.
+Iðnuomoja patalpas
Norkaièiuose (tinka servisui,
sandëliavimui, gamybai, 640 kv.
m). Tauragë, tel. 8 684 61 318.
Tvarkinga, dirbanti panelë
iðsinuomotø 1 k. butà. Tauragë,
tel. 8 699 79 382.
2 k. butà Taurage r., su patogumais. Tauragë, tel. +370 650
67 878.
Ðeima iðsinuomotø namà
Tauragës r. (ne maþiau 3 kambariø, su patogumais, ilgesniam
laikui, nebrangiai). Tel. 8 634
97 764.

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.
Beveik naujus radiatorius
(22x550x1200, 22x550x1200,
22x550x1400, 21x6x0800. Kaina
nurodyta visø kartu, 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 85 695.
Dujø balionus (50 l, 2 vnt., vieno
kaina - 15 Eur). Jurbarkas, tel.
8 656 17 395.
Iðparduodu daiktus ið namo
(el. krosnelë, 2 televizoriai,
kambarinës gëlë, knygos, indai,
kilimai, stalas ir t.t.). Tel. 8 670
26 507.
Malkas. Berþas, drebulë, uosis,
alksnis. Stambios, supjautos
ràstø atraiþos. Tauragë, tel. 8
658 91 973.
Didájá dujø balionà (uþpildytas,
30 Eur). Tauragë, tel. 8 678
86 262.
Dvi statines, 160 Eur. Tauragë,
tel. 8 634 68 818.
Ávairias supjautas malkas,
pristato. Tel. 8 626 95 625.
Sausas medþio pjuvenas. Tel.: 8
650 48 466, 8 650 18 455.
Valymo árenginá „Traidenis“
(500 l talpykla su siurbliu, 250
Eur). Ðilalë, tel. 8 682 52 816.

k e i è i a
1 k. butà (III a., su balkonu,
neseniai darytas remontas) á 2
k. butà su priemoka. Tauragë,
tel. 8 644 47 346.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (apðiltintas, su baldais ir buitine technika, su visais patogumais,
plastikiniai langai, yra malkø,
kûrenti paèiam). Tauragë, tel.
8 677 13 467.
+Iðnuomoja 1 k. butà (nuosavame name, miesto centre,
vietinis ðildymas). Iðnuomoja
komercines rûsio patalpas (70
kv. m, miesto centre). Tauragë,
tel.: 8 687 93 660, 8 655 49 315.
+Iðnuomoja 2 k. butà tvarkingai ðeimai. Tauragë, tel. 8 651
99 510.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas miesto centre (apie 40 kv. m). Tauragë, tel.
8 699 44 956.

10

p a r d u o d a
Autoklavà (naudotà, „skaièiukø“ ar „Keramikos“ g-bos,
nerûdijanèio plieno). Tauragë,
tel. 8 686 62 128.
Garso stiprintuvà BRIG (50
Eur), garso kolonas (po 100
V, 2 vnt., po 20 Eur), garso
ekvalaizerá (15 Eur). Tauragë,
tel. 8 613 25 179.
Kompiuterius ASUS (maþas ir
didelis 17 cm dela, 120 Eur).
Tauragë, tel. 8 634 18 676.
Ðaldytuvà „Minsk“ (naudotas,
geros bûklës, nebrangiai), dujø
balionus (2 vnt., 25 l talpos) ir
kriauklæ. Jurbarkas, tel. 8 643
52 434.
Televizoriø „Philips“ (geros
bûklës, 100 Eur). Jurbarkas, tel.
8 618 74 316.

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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Sekcijà „Freda“ (su spinta,
galima pirkti dalimis), knygø
lentynà, sofà-lovà. Tauragë, tel.
8 681 52 821.
Sekcijà su drabuþiø spinta (340
x 218), minkðtà kampà, dvivietá

Bulves (paðarinës, 1 kg - 0,06
Eur, valgomosios, 1 kg - 0,15
Eur). Tauragë, tel. 8 638 39 277.
Bulves. Tauragë, tel. 8 652 36
270.
Darbini arklá (6 m.) ir kumelæ
(þemaitukø veislës, 8 m.). Tel.
8 603 48 610.
Dvi karves. Jurbarkas, tel. 8
605 86 709.
Ërienà (1 kg - 5 Eur), avienà (1
kg - 3 Eur). Avis veislei ir mësai.
Tauragë, tel. 8 651 12 816.
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.
Jaunas karves (galima rinktis).
Jurbarko r., tel. 8 674 95 391.

iðtiesiamà fotelá. Tauragë, tel. 8
686 95 781.
Sofà-lovà (gera bûklë, iðtraukiama, rudos spalvos). Tauragë,
tel. 8 650 48 515.
Spintà (4 durø, su antresolëmis), pietø stalà su 6
këdëmis. Tauragë, tel. 8 634
34 682.
Vokiðkà baldø komplektà
(3x1x1x1, veliûras, medinës
tekintos àþuolinës kojos ir
porankiai, 600 Eur), l. geros
bûklës sekcijà (àþuolo masyvas, rankø raiþymo detalës, l.
geros bûklës, 600 Eur), stalà
(àþuoline koja, ovalus, þalias
marmuras, 80 eurø). Tel. 8 618
74 316.
Vokiðkà pianinà RONISCH,
150 Eur. Tauragë, tel. 8 618
37 086.

d o v a n o j a
Bûèiau dëkingas þmogui, padovanojusiam spintà drabuþiams kabinti ir sofà-lovà.
Tauragë, tel. 8 657 86 212.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë),
tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofà-lovà, këdes,
stalus svetainei ir virtuvei.
Jurbarkas, tel.: 8 624 24 477, 8
627 89 361.

Karvæ (6 verðiø, gera, pieninga).
Tauragë, tel. 8 643 96 296.
Karvæ (pirmaverðë, 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 99 136.
Karvæ (vieno verðio, ðvieþiapienë), sukergtas telyèias (verðiuosis spalio mën.). Tauragë, tel.
8 600 96 648.
Kiaulæ (140-150 kg). Tauragës
r., tel. 8 614 90 235.
Kiaulæ (apie 170 kg). Avis ir ëriukus, 19 vnt. Tel. 8 605 39 903.
Kiaules nuo 90-150 kg, galima
rinktis, 1.50 Eur/kg. Jurbarkas,
tel. 8 626 05 999.
Kiaulæ (pjovimui, apie 150 kg).
Tauragë, tel. 8 655 10 490.
Kiaulæ (svoris apie 150-180 kg,
auginu saviems poreikiams,
kaina 1,7 eurø/1 kg). Jurbarko
r., Ðimkaièiø sen., tel. 8 690
30 166.
Dvi geras melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.

p a r d u o d a
Naudotà komplektà (aukðtis
180, ilgis 225 cm. Prie komplekto dovanojama kampinë
spinta, ne ið komplekto, 160
Eur). Ðilalë, tel. 8 612 09 003.
Geros bûklës lovas (kaina 30
Eur). Jurbarkas, tel. 8 618 26
299.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), sofà-lovà, tachtà, lovas
(viengulë, dvigulë), sekcijà,
spintà, stalà, këdes, spinteles
voniai. Tel. 8 627 89 361.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiama
miegama dalis, patalynës dëþë,
230 Eur, geros bûklës), viengulá
fotelá (iðtraukiamas, patalynës
dëþë, geros bûklës, 60 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 74316.

Karvæ (pirmaverðë, verðinga,
700 Eur). Jurbarkas, tel. 8 651
33 567.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá „Tako“ (yra
rankinë vaiko daiktams, lopðys,
neðyklë ir apsauga nuo lietaus,
spalva þalia, 50 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 50 580.
Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu, 30
Eur. Klaipëda, tel. 8 609 53 923.

Kumelaitæ (1,5 m.). Darbiná
arklá (4 m., su pasu). Arba
keièiu darbiná á netinkantá darbui. Tel. 8 641 09 246.
Kumelæ (9 metø). Tauragë, tel.
8 614 31 711.
Kvieèius, mieþius. Jurbarkas,
tel. 8 612 31 475.
Mësinæ miðrûnæ vieno verðio
karvæ ðarole veislës. Tauragës
r., tel. 8 674 01 521.

p a r d u o d a
+Kvieèius, kvietrugius,
mieþius, aviþas. Tauragë, tel. 8
652 36 270.
+Mieþius ir kvietrugius.
Skaudvilë, tel. 8 629 39 112.
+Mieþius. Maistines bulves.
Tauragë, tel. 8 612 81 485.
45 karviø bandà, kontroliuojama, yra ir telyèiø. Tel. 8 615
85 924.
7 metø kumelæ, 730 eurø. Tel.
8 614 90 235.
Bites su aviliais, bitës paruoðtos þiemai, ádëti vaistai nuo
varozës, 120 Eur. Ðilalë, tel. 8
612 34 499.

Mieþius (50 kg - 6 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 608 03 098.
Morkas ir burokëlius, 0,30 eurø.
Auginti ekologiðkai. Taip pat
parduodu paðarinius runkelius.
Jurbarkas, tel. 8 656 26 278.
Kumelaitæ (1 m. 6 mën.,
pravaþinëta, 700 Eur). Tel. 8
616 92 316.
Parduodami graþûs, þaismingi, 2,5 mënesio Siamo veislës
kaèiukai. Jurbarkas, tel. 8 685
29 998.
Parduodami ðiemetiniai rugiai
(50 kg - 6.50 Eur). Tauragë, tel.
8 630 74 306.
3 karves, 550 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 614 91 375.

Parduodu ërienà ir avienà, arba
gyvas avis veisimui ar skerdimui. Skerdþiama skerdykloje
pagal uþsakymà min. kiekis vienas gyvulys, 5 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 650 12 077.
Juodgalviø veislës avis su
kilmës dokumentais. Avytës
veislei. Avinukai skerdimui.
Parduodama visa banda.
Tauragë, tel. 8 656 34 295.
Ramià darbinæ kumelæ (tamsi, jauki, 600 eurø, su pasu).
Tauragës r., Grieþpelkiai, tel. 8
656 17 264.
Sëklinius þieminius kvieèius
Skagen C3, gerai þiemojantys.
Tauragë, tel. 8 650 72 617.
Verðingà telyèià, pieninës veislës, verðiuosis rugsëjo viduryje.
Ðilalë, tel. 8 615 98 714.
Þieminius èesnakus, ekologiðki,
dideli, 2 eurai/kg). Ðiauliai, tel.
8 600 31 714.
Parðelius (spalio 17 d. buvo 6
sav., 65 Eur). Tauragë, tel. 8
631 44 308.
Parðelius. Tauragë, tel. 8 656
36 055.
Parðelius (spalio 17 d. buvo 5
sav., 2 kiaulaitës ir 3 parðiukai,
60 Eur). Jurbarkas, tel. 8 614
40 754.
Parðelius. Jurbarko r., tel. 8
652 48 062.
Parðiukus, 55 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 678 40 284.
Paðarines bulves (pigiai).
Tauragës r., tel. 8 653 23 411.
Paðarinius kvieèius (130 Eur/t).
Tauragë, tel. 8 685 66 531.
Romanovø veislës ërienà, avienà, ekologiðkai uþauginta, 5
Eur. Tauragë, tel. 8 635 45 203.
Rugius (50 kg - 6,5 Eur).
Tauragë, tel. 8 630 74 306.
Sëklinius þieminius kvieèius
Skagen C3 atsëlio. Tauragë, tel.
8 650 72 617.

Dëvëtus rûbus (kilogramais,
parveþtus ið Skandinavijos sakiø). Tauragë, tel. 8 643 36 727.

Ðiø metø dedekles viðtas (11
vnt. po 5 Eur). Tauragë, tel. 8
656 38 876.

Parduoda dëvëtus drabuþius
maiðais (megztiniai, striukës,
kelnës ir t.t., 100 kg – 25 eurø,
atveþame). Jurbarkas, tel. 8
656 38 610.
DOVANOJAMI kaèiukai 1,5
mën. Dovanojami tik atsakingiems ir rûpestingiems ðeimininkams. Jurbarkas, tel. 8
670 30 114.

Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Ðvieþiapienæ karvæ. Tauragë,
tel. 8 675 62 512.
Tekselio ir Romanovø veislës
avinà. Ðilalë, tel. 8 615 48 193.

Dviratá VOLTAGE, SCOTT
(þymëtas policijoje, 110 Eur),
videokamerà PANASONIC
VZ10 (15 videokaseèiø ðiai
kamerai, videomagnetofonas
HITACHI, PANASONIC kasetës adapteris, naujas video
áraðo perkëlimo prietaisas, 170
Eur). Tel. 8 686 40 423.
Eglines, berþines malkas (skaldytos, sausos, paruoðtos kûrenti, 3 m, 40 Eur). Tauragë, tel. 8
641 15 235.
Invalido veþimëlá (geros bûklës,
varomas traukëmis). Altoriukà
su girlianda ir þvakidëmis.
Mezgamàjà maðinà NEVA 6
(rankinë). Ðilalës r., Laukuva,
tel. 8 625 53 330.
Pakabinamà valties variklá
„Suzuki-25“ (2005 m., su rankena, kaina sutartinë). Tel. 8
675 61 643.
Amerikietiðkà klausos aparatà
(maþai naudotas, yra kelios
naujos baterijos, 120 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 47 929.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais 1000 l, baltos, juodos,
skaidrios, 25-50 Eur, kanalizacijai 15 Eur, pûslës be rëmo 6
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63 943.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.

Telyèià (1,5 m., juodmargë).
Tauragë, tel. 8 657 95 012.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus. Pagëgiai, tel. 8 601 05
642.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (75 Eur). Jurbarkas, tel.
8 641 06 095.

p e r k a
Perka pupas, galima pasiimti ið
kiemo Jurbarko r., Tauragës r.,
Ðilutës raj. Tel.: 8 698 03 876, 8
614 13 976.
Ðienà rulonuose ar ryðuliais.
Tauragë, tel. 8 650 55 850.
Superku bebrø kiauðinius. Tel.
8 672 23 826.

d o v a n o j a
Kaèiukus. Jurbarkas, tel. 8 611
72 927.
Taksø miðrûnø ðuniukus.
Tauragë, tel. 8 639 64 025.
Þiurkënus. Tel. 8 638 20 539.

p a r d u o d a
+Statybinæ pjautà medienà.
Galime iðpjauti pagal uþsakymà. Tauragë, tel. 8 614
74 903.
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.
Duðo kabinà (80 x 120 cm).
Tauragë, tel. 8 634 34 682.

NAUJOS IR NAUDOTOS,
VIDAUS IR LAUKO DURYS.
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. PARDUODU
MUZIKOS INSTRUMENTUS
( A K O R D E O N A I ,
ARMONIKOS, BÛGNAI,
PIANINAI). Klaipëda, tel. 8
603 10 867.

Pjautà uosio medienà 5 cm ir
2,5 cm storio. Jurbarkas, tel. 8
686 56 335.
PREKYBA DURIMIS
(NAUJOS IR NAUDOTOS,
VIDAUS IR LAUKO).
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. PARDUODU
MUZIKOS INSTRUMENTUS
( A K O R D E O N A I ,
ARMONIKOS, BÛGNAI,
PIANINAI). Klaipëda, tel. 8
603 10 867.
Puðines duris (naujos, 3 vnt.).
Tauragë, tel. 8 652 19 536.
Rusiðkas naudotas metalo pjovimo stakles, 500 Eur. Tel. 8
676 57 000.
Senovines raudonas plytas,
9000 vnt. ir grindinio akmenis
(taðyti, 300 kv. m). Tel. 8 699
99 395.
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.
Suvirinimo aparatà (pramoninis, kintamos ir pastovios
srovës). El. telferá (keliamoji
galia 2 tonos). Tauragë, tel. 8
682 57 592.
Ðildymo katilà-viryklæ „Kalvis4A“ (naudotas, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 606 09 278.
Ðiltiname sienas á oro tarpus. KONSULTUOJAME,
SUTEIKIAME GARANTIJÀ,
TAIKOME NUOLAIDAS.
http://www.siltasfasadas.lt, tel.
8 608 30 318.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
Telferius (1 t ir 3 t keliamosios
galios). Tel. 8 699 19 621.
Tinkuotus vamzdþius (18 m
ilgio, 25 mm skersmuo, 5 vnt.),
ðiferá (50 vnt., naujas, 123 x
97), centrinio ðildymo krosná
su virykle, ketaus orkaitæ, betonines trinkeles (20x10x5, 300
kv. m, naudotos), masaþinæ
vonià (170x70). Tauragë, tel. 8
686 95 781.
Vandens adatà iðsausëjusiam
ðuliniui (naudojama adatiniam
„Abisinijos“ græþiniui, pigiausiam ir paprasèiausiam bûdui
paèiam ásirengti vandentieká).
Kaunas, tel. 8 601 61 168.
Vidutinio dydþio akmenis (4
t - 40 Eur). Jurbarkas, tel. 8
617 81 236.
Vokiðkas èerpes (1 vnt. - 010
Eur). Naudotà trifazá KEMP
(200 Eur). Skystojo kuro kariðkà ðildymo krosná (galima
ðildyti garaþà ar kt. patalpas,
300 Eur). Tauragë, tel. 8 652
14 680.

p e r k a
Naudotà ðiferá (didþiaisiais lapais). Tauragë, tel. 8 612 69 841.
Pirksiu naudotà ðiferá Tauragës
rajone. Tel. 8 614 81 436.
Statybines atliekas. Tel. 8 646
44 279.

Gelþbetoninius statybos blokelius (labai pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 638 67 675.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas, dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW elektros
stotá. Tauragë, tel. 8 685 69 805.

p a r d u o d a

11

Ketaus radiatorius (sekcija
0,90 Eur), naujas puðines duris
(deðinës, 2,07 x 0,86 m), betono
maiðyklæ. Tauragë, tel. 8 613
25 179.
Lauko akmenis. Tel. 8 617 73
900.
Naujà kietojo kuro katilà
„Defro Optima Komfort“ (15
kW, 800 Eur). Tauragë, tel. 8
686 40 423.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI A6 (1996 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, 92 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, juoda sp. , 4/5, 203 000
km, TA iki 2015-11, draudimas,
1 350 Eur, lieti ratai, tiesioginës
dujos, signalizacija). Jurbarkas,
tel. 8 685 35 296.
AUDI A6 (1999 m., 2400 cm3,
dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, mëlyna sp.)
dalimis. Jurbarkas, tel. 8 683
70 013.

CITROEN

2015 10 23 Nr. 42

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.

FIAT

p a r d u o d a

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 605 (1992 m.,
geros bûklës, draudimas, TA
iki 2016 10 11, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 619 33 737.

RENAULT

p a r d u o d a

FIAT PUNTO (1996 m., 1,1 l,
benzinas, TA iki 2016 m., 250
Eur, priedas þieminës padangos). Tauragë, tel. 8 639 81 207.

RENAULT ESPACE III (1997
m., 2 l, benzinas, dujos, 650
Eur). Tauragë, tel. 8 633 92 805.

FORD

p a r d u o d a

p a r d u o d a

SEAT

FORD GALAXY (1999 m., 1,9
l, 81 kW, dyzelinas, pakeistas
pagrindinis dirþas, ðildomas
priekinis stiklas, tvarkingas, 1
650 Eur). Tauragë, tel. 8 634
18 676.

SEAT CORDOBA (2001 m.,
1,4 l, benzinas, mëlyna spalva,
4 durys, Lietuvoje 2 mën.,
TA iki 2017 08 24, tvarkingas,
Lietuvoje priregistruotas, kaina
1250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 625
29 431.

LADA

SUZUKI

p a r d u o d a

p a r d u o d a

LADA NIVA (1999 m., þalios spl., vaþiuojantis, be TA,
1 000 Eur, kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 679 92 381.

SUZUKI BALENO (1997 07
mën., 1,6 l, benzinas, 73 kW,
automatas, sedanas, 4 durø,
pilka sp., el. langai, el. veidrodþiai, veliûras, TA iki 2017 03
17, draudimas, kaina 550 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MB 320 CDI (2000 m., universalus, automatas, privalumai, 1
750 Eur). Jurbarkas, tel. 8 601
80 858.

TOYOTA

p a r d u o d a

NISSAN ALMERA TINO
(2001 m., 1,8 l, benzinas, 370
Eur). Tauragë, tel. 8 638 61 299.

TOYOTA COROLLA
VERSO (2006 m., 2200 cm3,
dyzelinas, 100 kW, mechaninë
pavarø dëþë, vienatûris, sidabrinë sp., 4/5, 166 000 km,
daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 4 300 Eur).
Raseiniai, tel. 8 611 35 428.

OPEL

VAZ

p a r d u o d a

p a r d u o d a

NISSAN

p a r d u o d a

OPEL FRONTERA (1993 m.,
2 l, benzinas, dujos, TA, draudimas, geros bûklës). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.

VAZ 2003 (1980 m., TA iki
2017 m., draudimas, l. geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 658
05 441.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
GOLF (1994 03 mën., 1,9 l,
dyz, 47 kw, 3 durø, mëlyna sp.,
stoglangis, TA iki 2016 01 09,
tvarkingas, kaina 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
VW CARAVELLE (1992 m.,
2,4 l, dyz., 57 kW, þalias perlamutras, stoglangis, signalizacija,
CD grotuvas, grotuvas, kablys,
TA iki 2016 10, draudimas,
kaina 2 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.
VW PASSAT (1990 m., dyz. 1,9
l, 50 kW, baltos sp., universalus,
liukas, kablys, be TA, kaina
250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
34 670.
VW PASSAT (1998 m., universalus, 1,9 TDI, 66 kW, kaina
1350 Eur). Jurbarkas, tel. 8 601
80 858.
VW PASSAT (karavanas,
1995 m., TDI, kaina 350 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.
VW GOLF (1996 m., 1800 cm3,
dyzelinas, universalus, balta sp.,
4/5, TA iki 2015-11, 500 Eur).
Ðilalë, tel. 8 615 95 752.

VW PASSAT (1992 m., 1,9 l
dyz., 55 kW, TA iki 2017 08
mën., universalus, raudonos
spl., tamsinti langai, stoglangis,
kablys, pusnaujës padangos,
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 679
92 381.
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., dyzelinas, 81 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, mëlyna, 4/5,
270 000 km, TA iki 2017-09,
Lietuvoje neeksploatuotas, 1
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.
VW PASSAT (1999 m., 1,9
l, dyzelinas, karavanas, geras
variklis, TA iki 2017 m., 1 100
Eur). Tauragë, tel. 8 644 47 346.
VW PASSAT (2000 m.,
1800 cm3, dyzelinas, 85 kW,
mechaninë pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë sp., 4/5, 270 000
km, TA iki 2016-09, draudimas,
1 900 Eur, ABS, oro kondicionierius, centrinis uþraktas, oro
pagalvës). Tauragë, tel. 8 611
40 202.

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.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

VW GOLF III (1,8 l, benzinas,
heèbekas, 4 durø, TA iki 2016
m., 550 Eur). Tauragë, tel. 8
674 26 356.

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.

VW GOLF III (1996 m., benzinas, karavanas, þieminës padangos, kà tik ið Vokietijos, 700
Eur). Tauragë, tel. 8 614 98 102.
VW GOLF IV (2000 m. 1,9 l,
TDI, 4 durø). Tauragë, tel. 8
657 86 212.
VW PASSAT (1991 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, raudona sp., 4/5, 207 000
km, TA iki 2015-08, draudimas,
320 Eur). Jurbarkas, tel. 8 600
63 322.

p a r d u o d a

p e r k a
+ 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.
+Brangiai superkame visø
markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8 631
18 800.
+Lengvuosius automobilius ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Skambinkite bet
kuriuo metu. Tel. 8 622 25 997.
AUDI COUPE 80, 90 (1983 m.,
benzinas, dujos, nuo 1983-1987
m.). Jurbarkas, tel. 8 650 10 397.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel.
8 653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai. Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.
Dyzeliná automobilá iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Geriausiomis kainomis perka
automobilius (nesvarbi bûklë,
pasiimame patys, sutvarkome
dokumentus vietoje). Tel. 8
638 44 945.
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Padangas R14/R15/R16 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius, VW GOLF
(1996 m., 1,9 l, dyzelinas ir 1,9
l, TD), RENAULT MASTER
(1994 m., 2,5 l, dyzelinas) dalimis. RENAULT MASTER
galiná varantájá tiltà. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
ROVER 400 (2.0 l, 1997 m.),
FORD MONDEO (1,8 l, 1996
m.) visà ar dalimis. Tauragë, tel.
8 607 38 778.
Pramoniná kompresoriø Y43
102 (5,5 kW el. variklis, 500 l
resyveris, 350 Eur). Padangas
IZORDA R15 (4x4, su aliumininiais diskais, 31x10,5, 4
vnt., 250 Eur). Tauragë, tel. 8
652 14 680.
SEAT ALHAMBRA (1,9 l,
TDi), AUDI A6 (1997 m., 2,5
l, TDi), CITROEN EVASION
(1,9 l, TD), NISSAN
TERANNO (1994 m., 2,4 l,
benzinas, IVECO 35 (1994
m.2,5 l, TD), PEUGOT elektriná siurblá, PEUGEOT 406
(1,9 l, 2,1 TD) dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
SEAT CORDOBA (benzinas,
dujos, 1997 m.) dalimis arba
visà. Tauragë, tel. 8 699 03 446.
Visureigio padangas (5 vnt.,
R15, 1 vnt. - 30 Eur), MAZDA
323 ratus (4 vnt., þieminiai).
Jurbarkas, tel. 8 650 34 670.
Visureigio slenksèio apsaugas (nerûdijanèio metalo
vamzdþiai, 2 vnt. ðoniniai ir
galinis, kaina 150 Eur), dujø
árangà. Jurbarkas, tel. 8 650
34 670.
Þiemines padangas DUNLOP
(likutis protektoriaus 6 mm,
R16/205/55, komplektas - 60
Eur). Tauragë, tel. 8 611 16 886.

p a r d u o d a
225/70 R15C þiemines padangas, (4 vnt.). Jurbarkas, tel. 8
638 55 116.
BMW TDS variklá ir këbulà dalimis. Tauragë, tel. 8 600 15 381.
GAZ 53 paskirstytuvà (kaina
20 Eur), VÐ-50 naujà tepalo
siurblá (kaina 50 Eur), 2 PTS-4
priekabos hidrocilindrà (kaina
100 Eur). Jurbarkas, tel. 8 616
41 686.
Keltuvà maðinø remontui (400
Eur) ir maðinai prekiø keltuvà
(kaina 250 Eur). Jurbarkas, tel.
8 685 80 092.

Þiemines padangas R17 (4
vnt., pirktos ið parduotuvës
ir naudotos tik 2 savaites, uþ
pusæ kainos, 1 vnt. - 48 Eur).
Tauragë, tel.: 8 685 83 473, 8
630 93 069.
Þiemines padangas
UNIROJAL (naudotos, protektoriaus likutis 6 mm, su
ratlankiais, tinka AUDI A4,
R15/195/65, komplektas - 100
Eur). Tauragë, tel. 8 611 16 886.

p e r k a
Automatinæ pavarø dëþæ
OPEL CORSA (1996 m, 1,4 l).
Tauragë, tel. 8 682 39 489.

Lietus ratlankius (4 vnt., R14,
tinka PEUGEOT, CITROEN,
60 Eur). Tauragë, tel. 8 638
61 299.
Lietus ratlankius (tinka AUDI
B4, AUDI 80), VW GOLF IV
(ratlankius su padangomis).
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
Lietus ratlankius R15 (5 skyliø, tinka VOLVO, 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 48 902.

p a r d u o d a
Motociklà DNEPR MT-10
(TA, draudimas, geros bûklës,
vaþiuojantis). Tauragë, tel. 8
658 05 441.

Lietus ratlankius R15 (5 skyliø,
tinka MB, 130 Eur). Tauragë,
tel. 8 671 48 902.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (universalias,
su garantija). Tauragë, tel. 8
655 71 191.

p e r k a
Krovininá automobilá MB 207
arba MB 307. Gali bûti su defektu. Tel. 8 617 36 512.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Reikalingas tolimøjø reisø
vairuotojas darbui LT-EU-LT.
Tauragë, tel 8 698 13 253.
Reikalingas traktorininkas ir
melþëja (-as) (soc. garantijos,
apgyvendiname). Jurbarkas, tel.
8 685 30 887.
Siûlo darbà barmenei-padavëjai. Jurbarkas, tel. 8 650 99 555.

Keturias sëjamàsias
(dvi NORDSTEN, dvi
STEGESTED, su technologinëmis vëþëmis), parkðtuvà HARDI ir tràðø barstytuvà BOGBALLE, parveþti ið
Danijos, 350 Eur. Tauragë, tel.
8 638 82 704.
Lenkiðkà bulviø kasamàjà, 550
Eur. Tauragë, tel. 8 601 23 600
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Atliekame remontà. Suteikiame garantijà.
Atsargines dalys. Dyzeliniai.
Benzininiai. Elektriniai.
Nerûdijanèio plieno kibirëliai.
Tauragë, tel. 8 638 82 704.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Atliekame remontà. Suteikiame garantijà.
Atsargines dalys. Dyzeliniai.
Benzininiai. Elektriniai.
Nerûdijanèio plieno kibirëliai.
Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Parduodu mësines ëringas
avytes, avinukus skerdimui
bei jø skerdienà Jurbarke,
Tauragëje, Ðakiuose. Jurbarkas,
tel. 8 656 58 149.
Plaktukiná grûdø malûnà (7,5
kW galingumas, kaina 300 Eur),
svarstykles 1 t (maþai naudotos,
kaina 130 Eur), plûgà (vokiðkas, 3 korpusø, vartomas).
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji, tvarkinga), volus (3 vnt., po 1 m).
Ðilalë, tel. 8 615 28 934.

p a r d u o d a
6 tonø kratytuvà. Tel. 8 617
15 920.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines jø
detales. Tauragës r., tel.: 8 685
26 204, 8 639 07 345.
Ðienapjovæ FORTSCHRITT
E-302, 4 500 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 685 26 842.
Plûgà (3 korpusø), gyvuliams
veþti priekabà, kultivatoriø
su sunkiosiomis akëèiomis,
ðieno-ðiaudø presà NEW
HOLLAND 257, vagotuvà,
5 vagø. Traktoriø MTZ-80L.
Tel. 8 623 13 698.

Traktoriaus MTZ-80 variklá,
vairo kolonëlæ ir pavarø dëþæ
dalimis. Traktoriø T-40 dalimis.
Kultivatoriø (2,6 m ploèio).
Tauragë, tel. 8 613 34 236.
Traktorius dalimis: T-25,
JUMZ, T-40 AM. Vienos aðies
savivartæ priekabà dalimis, diskinæ sëjamàjà (rusø g-bos, 400
Eur, arba dalimis), traktoriø
MTZ-82 (2 800 Eur). Tel. 8
646 39 686.
Traktorius T-25 (2 200 Eur),
T-16 (1 300 Eur), JUMZ (1 200
Eur). Tel. 8 673 10 530.
Traktoriø BELARUS, MTZ89,2, T-25, priekabà 2PTS-4.
Ðilalë, tel. 8 601 79 917.
Traktoriø MTZ-80, priekabà (4 tonø), lenkiðkà bulviø
kasamàjà. Tauragë, tel. 8 696
30 220.
Traktoriø T-25A (1992 m., TA
iki 2017 m., su tràðø barstytuvu
ir vienaðe priekaba, 3 400 Eur).
Kaunas, tel. 8 638 05 590.

Traktoriø T30-69, pirktas ir
naudotas Lietuvoje, priþiûrëtas,
vieno ðeimininko, 3 800 Eur.
Tel. 8 655 03 350.
Vandens baèkà (1,8 tonos,
geros bûklës, galima naudotis
ið karto). Tauragë, tel.: 8 611 81
757, 8 638 56 953.

p e r k a
Bulviø kombainà E-686 (vokieèiø g-bos), traktoriø T150K,
javø kombainà NIVA SK-5M.
Tel. 8 613 15 940.
Cisternà nuo (2 iki 10 kub.
m), kultivatoriø (4 m), kaupø
uþkasiklá, prikabinamà þolës
smulkintuvà KIR-1,5B. Tel. 8
617 44 713.
Ðieno-ðiaudø presà
FORTSCHRITT 454, ðienoðiaudø rinktuvà (rusø g-bos, 4
vagø bulviø sodinamàjà, metalinæ cisternà ant ratø. Tel. 8
613 98 986.

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
+Robotizuotai fermai reikalingas darbininkas be þalingø
áproèiø. Tel. 8 624 40 417.
+Siûlo perspektyvø darbà tinklinio marketingo kompanijoje.
Tel. 8 677 75 156.
Ieðko þmogaus darbui miðke.
Jurbarkas, tel. 8 699 59 553.
Ieðkoma senesnio amþiaus moteriðkë kartu gyventi ir priþiûrëti ligoná kaime Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 674 01 521.
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 C; E, dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos.
Tel. +370 699 94 302.
Reikalingas darbininkas, darbas su gyvuliais. Mokamas
atlyginimas. Apgyvendinimas.
Maitinimas. Pagëgiai, tel. 8
615 85 742.
Reikalingas miðko kirtëjasbrigadininkas. Reikalingas
vairuotojo paþymëjimas, B
kategorija. Darbas komandiruotë Lietuvoje. Tauragë, tel.
8 630 06 457.

30 m. vyras ieðko bet kokio darbo. Tauragë, tel. 8 653 60 750.
Ieðko apmokamo darbo su gyvenamuoju plotu. Tauragë, tel.
8 603 74 871.
Ieðko darbo, remontuoja kambarius. Tauragë, tel.: 8 655 14
538, 8 630 20 884.
Moteris ieðko darbo (gali
priþiûrëti vaikà). Jurbarkas,
tel. 8 601 52 486.
Moteris ieðko darbo Vokietijoje
priþiûrëti senelius, turi darbo
patirties, moka vokieèiø kalbà.
Tel. +370 651 98 927.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti vaikus, senelius.
Tauragë, tel. 8 637 14 374
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senyvo amþiaus
þmogø. Tauragë, tel. 8 639 76
513.
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 ieðko darbo, daþo, glaisto, tapetuoja, deda laminuotas
grindis, atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 689 25 070.
Vyras ieðko darbo, gali dirbti
pas ûkininkà. Tauragë, tel. 8
637 21 818.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà.
Tel. 8 673 57 197.
Ieðkau darbo: namø tvarkymas,
sodo darbai, vaikø prieþiûra iki
5 val. Esu punktuali, sàþininga,
darbðti, atsakinga. Privalumai
- profesinis iðsilavinimas, B
kategorija. Jurbarkas, tel. 8
690 26 886.
I N O V A T Y V U S
BIOTECHNOLOGAS
IR KOMPETETINGAS
M E D I C I N O S
TECHNOLOGAS IEÐKO
DARBO TYRIMØ,
PASLAUGØ AR GAMYBOS
SRITYJE. Vilnius, tel. 8 651
41 231.
Kokybiðkai klojame trinkeles.
Darbo patirtis 10 m. Dirbom ne
tik Lietuvoje, bet ir uþsienyje.
Tauragë, tel. 8 641 19 189.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Tvarkau buhalterinæ apskaità,
dirbu namuose. Galiu gauti
60 proc. finansavimà ið darbo
birþos neterminuotam laikotarpiui. Jurbarkas, tel. 8 680
47 985.

Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.

+Atlieku metalo tekinimo
darbus. Jurbarko r., tel. 8 687
87 075.
+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.
+Juosiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento
namuose. Tauragë, tel. 8 685
69 805.
+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.
Greitai ir kokybiðkai atliekame
visus statybos darbus. Tiek vidaus, tiek lauko. Pagëgiai, tel.
8 643 66 223.
Lengvojo automobilio su
priekaba paslaugos (7 d. per
savaitæ). Jurbarkas, tel. 8 609
14 252.
Mûriju ið akmenø (namai,
tvoros, þidiniai). Galiu dirbti
su savo medþiagomis. Tel. 8
678 89 653.
Parketo ðlifavimas ir restauravimas. Parketo dëjimas, dalyvavimas, restauravimas. Mediniø
laiptø restauravimas. Jurbarkas,
tel. 8 656 04 641.
Pensinio amþiaus meistras
atlieka smulkius ûkio remonto
darbus. Jurbarkas, tel. 8 699
19 621.

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.

Perveþame krovinius iki 2 tonø
naujausiu MB SPRINTER
Lietuvoje ir Europoje. Tel. 8
698 39 839.

Prancûziðkø automobiliø galinës „torsioninës“ pakabos
remontas. Visø automobiliø
remontas. Jurbarkas, tel. 8 686
68 031.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá.
Yra kranas, kauðas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.
Spaudþiame sultis A.
Giedraièio-Giedriaus g. 4.
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Pakalimai. Karkasiniø
mediniø priestatø statymas.
Mediniø fasadø apdaila.
Laminuotø grindø klojimas.
Jurbarkas, tel. 8 628 52 537.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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p
Šią savaitę būkite atsargesni
su naujomis pažintimis. Neskubėkite patikėti paslapčių net
artimiausiems žmonėms,
mintis apie naujus planus taip pat pasilaikykite
sau. Trečiadienį nedemonstruokite ambicijų, būkite
kuklesni, pakantesni kitų
klaidoms ir silpnybėms.
Savaitgalį daug laimėsite,
pasitelkę humorą.
Nuo pat pirmadienio Jaučiai
bus aktyvūs, impulsyvūs. Galite
įžeisti ramesnio
būdo žmogų. Nepatartina
veržtis pro užrakintas duris,
geriausia, ką galite padaryti - mandagiai pasibelsti.
Savaitės vidury dirbkite
darbus, kuriems įgyvendinti
pakanka vien jūsų pastangų.
Į savaitės pabaigą verčiau
likite šešėlyje, kaupkite
žinias. Venkite naujų pažinčių.

ateinanèiai savaitei (10-26 – 11-01)

Pasinaudokite
palankiomis progomis stabilizuoti asmeninį gyvenimą, pataisyti
santykius su parneriu. Teks
pakovoti dėl asmeninių interesų, antraip galite netekti
to, kas teisėtai jums priklauso. Į savaitės pabaigą sėkmė
ims šypsotis, tad drąsiai
eikite į pokalbius dėl darbo,
dalyvaukite konkursuose.
Savaitgalį derėtų ypatingai
pasistengti dėl tėvų.
Savaitės pradžioje laukia
gausybė rimtų ir
skubių reikalų,
tikrai turėtumėte
užsiimti jais nedelsdamas.
Galite sužinoti didelę svetimą paslaptį - šiukštu niekam
jos neišplepėkite. Antroje
savaitės pusėje daugiau
laiko skirkite asmeniniams
reikalams - pastaruoju metu
juos vis atidėliojote. Savaitgalį - aktyvus poilsis
gryname ore.

Esate savarankiški, savim pasitikintys, tačiau
visgi atkreipkite
dėmesį į aplinkinių žodžius, patarimus. Savaitės vidury gali apsireikšti
seniai matytas giminaitis
ar draugas, iš kurio išgirsite pritrenkiamą naujieną.
Penktadienį nesigirkite nenudirbtais darbais, nežadėkite to, ko greičiausiai negalėsite ištesėti. Savaitgalį
daugiau dėmesio skirkite
namams.
Itin sėkminga
savaitė - triūsite
išsijuosę, nestigs
įkvėpimo, naujų
minčių įdomių sumanymų.
Netrūks naujų galimybių,
kuriomis tiesiog būtina pasinaudoti. Meilės sityje taip
pat sėkmingas, gražus laikas. Savaitgalį prisiminkite
pareigas, ypač moralines
artimiesiems.

Savaitės pradžioje gali būti
sudėtinga įvykdyti kai kuriuos
sumanymus, nekruopščiai
parengti planai tikrai žlugs,
tad imkitės priemonių, kad
taip neatsitiktų. Nesistenkite
būti pats geriausias - nebijokite priimti pagalbos ir pripažinti, kad jos jums reikia.
Penktadienį verslininkams
pavyks sėkmingai investuoti
pinigus. Savaitgalį dauguma
jūsų jausis emociškai išsekę, norėsis tiesiog ilsėtis
namuose ir leisti laiką su
artimaisiais.
Šią savaitę
pasiruoškite ne
kartą kautis dėl
savo nuomonės
ar principų. Apskritai daug kam kliūsite,
tiek kaip sąjungininkas,
tiek kaip varžovas būsite
ne itin patogus. Pasistenkite neeikvoti savo laiko
paskaloms ar jų neigimui.
Įsitraukdamas į žodines
batalijas tik griausite savo
autoritetą. Pasistenkite savo
poziciją išreikšti veiksmais
ir darbais. Antroje savaitės

pusėje - netikėta ir labai
vertinga draugų ar globėjų
parama.
Pirmadienį atsibusite kupas gerų
minčių bei noro
imtis naujų projektų, išbandyti
gyvenime ką naujo. Nepasiduokite dvejonėms, pasitikėkite savimi, ir jums tikrai
pavyks. Juo labiau, kad
aplinkinių palaikymo jums
nestigs. Ketvirtadienį pasaugokite sveikatą - pajutę bent
menkiausią negalavimą,
kreipkitės į gydytoją. Savaitgalį gerai išsimiegokite,
raskite laiko pasivaikščioti
gamtoje.
Savaitės pradžioje aplinkybės susiklostys
ne visai palankiai. Nesikarščiuokite, bandykite padaryti
viską, kas priklauso nuo
jūsų ir laukite palankesnių vėjų. Antradienį nesureikšminkite barnio su
sutuoktiniu, neatsitverkite
vienas nuo kito tylos siena.
Ketvirtadienis - sėkminga
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diena nekilnojamojo turto
įsigijimui, verslo sandorių
pasirašymui. Šeštadienį ir
sekmadienį sulauksite seniai
matytų svečių.
Pirmadienį nesigriebkite visų
susikaupusių
r e i k a l ų i š k a rt o . Tu r ė t u m ė t e
sklandžiai, gal net atsargiai įsijungti į darbo ritmą.
Žvaigždės žada, kad antradienis ir trečiadienis Mergelėms bus itin sėkmingos
dienos, jei tik jos nespės
prisidaryti sau bėdų pirmadienį... Savaitgalį ruoškitės
į svečius pas tėvus, gimines
ar draugus.
Nenorėkite visko gauti iš karto
- daugiau kantrybės, ir jums
bus atlyginta už
pastangas. Finansiniai reikalai taipogi neduos ramybės.
Užuot karštligiškai ieškojęs
greito sprendimo, apribokite
savo išlaidas, atsipalaiduokite, ir tikrai rasite tegu
ne greitą, tačiau protingą
problemos sprendimą. Savaitgalį turėtumėt atgauti
pusiausvyrą.

JUOKAI

41. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Skontas. Gavotas. Argi. Gonas. Ivaritas. Ik. Araukanai. Nara. Anas. Akis.
Pikapas. Is. Las. Maka. Apis. Rekordas. Mielas. Kinas. Agat. Stop. Balai. “Rama”. Avas.
Listas. San. Kaladėlės. Arti. Na. Mosėdis. Eskortas.
Horizontaliai: Paganinis. AM. Voras. Etalo. Ponas. Alovas. Tau. Papadė. Paskalis. Sėd.
Akas. Li. Inis. Kalės. Kovas. Rilis. Ri. Menas. Nei. Pakaitas. Taikos. Ark. Kar. Sto. Sasna.
Dar. Ir. Apsagas. Gira. Samana. Pikaso. Tanas.
Pažymėtuose langeliuose: Parametras.
Laimėtojas: Ilda Pikčiūnienė
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.

62. 48 m., nevedæs, nerûkantis,
negeriantis, gyvenantis kaime
vyras ieðko merginos be þalingø áproèiø, gali turëti vaikø.
63. 48 m., nevedæs, nerûkantis,
negeriantis vyras susipaþintø
su moterimi nuo 30 iki 40 m.
(turi bûti nerûkanti).
64.Senjore, jei esi vieniða,
neliûdëk, paskambink.
Priglausiu, uþjausiu. Nuo 60
m. Tauragë.

*****
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.
*****
Eina ežiukas mišku ir kartoja sau:
- Aš stiprus, aš stiprus, aš labai
stiprus.
Ateina iš priekio meška, pasižiūri į ežiuką ir, kad spirs - tas ir
nuskrido...
Atsistojo ežiukas, nusivalė dulkes ir tarė sau:
- Tačiau labai lengvas, tačiau
labai lengvas...
*****
Nusipirko zuikis maišą morkų.
Paslėpė po krūmu ir paliko raštelį

- „morkų nėra“. Ryte žiūri morkų
tikrai nebėra,o vietoj raštelio paliktas kitas - „ežiukas neėmė“.
*****
Pagyvenusi moteris ėjo link
stoties. Jos širdis verkė, jai buvo
labai liūdna. Ji nenorėjo išvažiuoti.
Ji nežinojo, kada sugrįš, jai buvo
taip sunku išsiskirti su savo dukra,
su anūkais... O aplinkui, nešinas
krepšiais, linksmai šokinėjo žentas.
*****
Vyras pagavo žmonos meilužį
ir pradejo jį koneveikti. Žmona,
puolusi į neviltį, sako jam:
- Paleisk jį, juk jis tavo vaikų
tėvas!
*****
Žmona klausinėja vyro:
- Sakyk, brangusis, ką tu darytum, jei aš skęsčiau?
- Na, tur būt, bėgčiau pagalbos...
- Bet jei tektų toli bėgti?
- Oi, tai visai nesvarbu...
*****
- Tu mano mylimoji....
- Jei būčiau mylimoji, tai paskui
kitas nelakstytum!
- Na... Jei nelakstyčiau paskui
kitas, tai būtum vienintelė... O
dabar -mylimoji...
*****
Gydytojas rašo receptą blondinei:
- Taigi, štai jums receptas, nusipirksite vaistų, gerkite po 2
tabletes, kai einate į lovą.
- Po dvi tabletes...
-Tai kaip čia, 20 tablečių per
dieną?
*****

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
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SPALIO 25 D. 17 VAL. VAKARONĖ. GROJA
„MIESTAS“. Šiaulių kultūros centre.
SPALIO 26 D. 18 VAL. „DOMINO“ TEATRO INTERAKTYVUS ŠOU-KOMEDIJA „2
SMEGENŲ ISTORIJA“. Šiaulių kultūros centre.

RASEINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 23 D. 17 VAL. konkursas „Raseinių
krašto talentingiausia šeima“. Raseinių kultūros
centras.
SPALIO 25 D. 13.30 VAL. Arvydo Vilčinsko
koncertas. Raseinių kultūros centras.

KRETINGOJE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 13 VAL. Lietuvos pensininkų
sąjungos „Bočiai“ Kretingos rajono bendrijos
šventinė popietė. Kretingos kultūros centre.
SPALIO 25 D. 20 VAL. Šokių vakaras „Kam
per 40“. Kretingos kultūros centre.
SPALIO 27 D. 17 VAL. Kretingos rajono kūrėjų vakaras-koncertas „Rudens žiedai - rudens
vardai“ iš ciklo „Kūrybos žydėjimas“. Kretingos
kultūros centre.
SPALIO 27 D. 10 VAL. Informacinis susirinkimas-seminaras rajono kultūros centro darbuotojams. Kretingos kultūros centre.
SPALIO 28 D. 18.30 VAL. Romo Dambrausko
koncertas. Kretingos kultūros centre.

RADVILIŠKYJE IR RAJONE
SPALIO 24 D. 18 VAL. Humoro šventė „Juokis
Aukštaitijoje 2015“. Radviliškio kultūros centre.
SPALIO 28 D. 18 VAL. Anykščių kultūros
centro teatro spektaklis „Margarita“. Radviliškio
kultūros centre.
SPALIO 29 D. 17.30 VAL. Regionų metų
renginys „Gyva gimtinė širdyje“. Radviliškio
kultūros centre.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SPALIO 17 D. 12 VAL. PREMJERA! Lėlių
vaidinimas “Coliukė” (rež. Donatas Savickis).
Vaikams nuo 3 m. Klaipėdos lėlių teatras.
SPALIO 18 D. 12 VAL. lėlių vaidinimas „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“ pagal Kate
DiKamilo (rež. Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams
nuo 4 m. Klaipėdos lėlių teatras.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius, tel. 8 682 15 222, VĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ ūkio dalies vedėjas. Bendrosios
praktikos slaugytojas Jurbarkas, Vydūno g. 56C.
UAB „Spaudos keliais“ spaudos platintojas,
tel. 8 699 92 743. UAB „Lemantė“ barmenas,
tel. 8 601 40 050. UAB „Jurbarko duona“ duonos
kepėjas, tel. 8 659 85 023.
MB „Meridėja“ virėjas, tel. 8 622 05 128.
„A.Žilinskio ir ko“ UAB ekskavatoriaus mašinistas, tel. 8 614 80 151. UAB „Hidromeda“
apdailininkas, tel. 8 607 84 022.
UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ pardavėjas el.p. r.kudarauskas@vilniauskp.lt. UAB
„Švarus miškas“ miško darbininkas, tel. 8 699
59 553.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: A. Jankevičiaus individualiai
įmonei tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas tel. 8 698 44 915,
Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai
specialusis pedagogas, pradinio ugdymo mokytojas, pailgintos dienos grupės auklėtojas tel.
8 620 95 800,
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai priešmokyklinio ugdymo mokytojas tel. 8 682
44 566, UAB „VET1“ veterinarijos vaistininkas
tel. 8 683 73 262,
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus
gimnazijai psichologas tel.: 8 615 46 354, 8
449 55 415, UAB „Pakeliui“ virėjas ir barmenas
padavėjas tel. 8 656 54 130,
UAB „Natanga ir Rovisa“ krovikas tel. 8 449
52 765, UAB „Šimtaratis“ miško medelyno
darbininkas tel. 8 698 70 834, UAB „Avirginida“
skerdikas tel. 8 449 79 072,
UAB „Jozita“ sunkvežimio vairuotojas ir
pardavimo vadybininkas tel. 8 610 40 840,
UAB „Urfas“ sunkvežimio vairuotojas tel. 8
686 09 222.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos sistemų montuotojas,
automechanikas, automobilių poliruotojas,
automobilių šaltkalvis, autovežio vairuotojas,
baldų surinkėjas, barmenai padavėjai, boulingo
operatorius, ekskavatoriaus mašinistas, fasavimo įrenginių operatorius, floristas-pardavėjas,
gamybos cecho darbuotojas, kepėjas, kurjerisvairuotojas ekspeditorius, lakuotojas, medienos
apdirbėjas, operatorius-lažybų tarpininkas,
pagalbinis darbininkas, pakavimo įrenginių
operatorius, pardavimo vadybininkas, pastatų
fasado apdailininkas, prekių atrinkėjas-krovėjas, ratų montuotojas-balansuotojas, skardininkas, stalius, stalius staklininkas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, traktorininkas, vadybininkas, vadovas,
vainikų pynėjas, vairuotojas ekspeditorius,
valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą
užsienyje:
Norvegijoje reikalingi stogdengiai, staliai,
ventiliacijos sistemų montuotojai, staliai-dailidės, klojinių montuotojai, metalinių konstrukcijų montuotojai, komandos lyderis. Jungtinėje
Karalystėje reikalingi slaugytojai, CNC staklių
programuotojai/operatoriai, plieno gamintojai,
CE kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą),
vaiko priežiūros darbuotojai, lanko

JURBARKE IR RAJONE
SPALIO 23 D. 17 VAL. K. Glinskio teatro
aktoriaus Juozapo Abromavičiaus 85 metų kūrybos vakaras „Stop. Teismas eina“. Jurbarko
kultūros centre.
SPALIO 24 D. 12 VAL. Žemdirbių šventė.
Jurbarko kultūros centre.
SPALIO 24 D. 19 VAL. Girdžiuose vakaronė
„Po savo stogu“.
SPALIO 24 D. 21 val. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
mosios priežiūros darbuotojai, CE kategorijos
vairuotojai, sandėlio darbuotojai, krautuvo vairuotojai, slaugytojai (gyventi kartu su klientu).
Vokietijoje reikalingi elektros/mechanikos
technikai, gamyklos darbuotojai, optinių įtaisų
gamintojai, asistentas fizikos laboratorijoje,
elektromechanikai, frezuotojai, suvirintojai,
oro kondicionavimo įrenginių mechanikai/
vamzdynų montuotojai, medienos apdirbimo
staklių operatoriai, mechanikai, elektrikai,
santechnikai. Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai (animatoriai), šokių, fitneso ir sporto
treneriai. Prancūzijoje reikalingos sekretorės
(-iai). Maltoje reikalingi buhalteriai.Lenkijoje
reikalingi šaltkalviai - suvirintojai. Estijoje reikalingi mėsos išpjaustytojai, techniniai klientų
aptarnavimo agentai. Čekijos Respublikoje
reikalingi įdarbinimo konsultantai.
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, mechanikas, kombainininkas, kiemo darbininkas-sandėlininkas,
traktorininkas-vairuotojas, automechanikas,
barmenas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, biologijos
mokytojas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, ričių užmovėjas, gaminių, pusgaminių
ir medžiagų rūšiuotojas, gamybinių patalpų
valytojas, laborantas, statybos inžinierius,
svėrėjas, mechanizatorius, miško ūkio darbininkas, krano operatorius, plataus profilio
statybininkas, statybos projekto vadovas, pardavėjas konsultantas, optometrijos specialistas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas,
rinkodaros specialistas, siūlių klijavimas, sunkvežimio vairuotojas, rinkotyros specialistas,
žiniasklaidos reporteris, virėjas, valytojas,
pagalbinis darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: UAB „LAUKSVA“ apmušėjas
tel. 8 345 60 538, UAB „FLEMING BALDAI“
baldų pramonės darbininkas tel. 8 345 42 236,
Ilguvos socialinės globos namai bendrosios
praktikos slaugytojas tel. 8 345 50 838,
UAB „GELVYBĖ“ degalinės operatorius tel.
8 615 32 300, UAB IDAVANG fermos operatorius tel. 8 685 85 047, UAB „LAUKSVA“
kokybės kontrolierius tel. 8 345 60 538,
UAB „NORFOS MAŽMENA“ mėsininkas
tel. 8 656 52 428, UAB „GULBELĖ“ padavėjas
tel.: 8 345 60 010, 8 696 06 227, Šakių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
psichologas tel. 8 675 09 505,
UAB „FLEMING BALDAI“ siuvėjas tel. 8
345 42 236
,
UAB „LAUKSVA“ stalius tel. 8 345 60
538, Ūkininko ūkis sunkvežimio vairuotojas
tel. 8 685 43 597, UAB „Inteseta“ vairuotojas
ekspeditorius tel. 8 686 57 757,
MB „Vetmeda“ veterinarijos gydytojas tel. 8
609 20 200.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius
sekretorius, apdailininkas, apmušalų siuvėjas,
apsaugos darbuotojas, architektas, asmeninis
padėjėjas {socialinis darbas}, automobilinės cisternos vairuotojas,automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių
plovėjas, automobilių šaltkalvis, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldų apmušėjas, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas,
baseino prižiūrėtojas, bendrosios praktikos
slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
buhalteris, cecho meistras, dailės mokytojas,
darbininkas aukštybininkas, darbų saugos inžinierius, dažytojas atspalvio suteikėjas, degalinės
operatorius, dezinfekuotojas, dyzelinių variklių
inžinierius, drabužių siuvėjas, drabužių sukirpėjas, draudimo agentas, draudimo bendrovės
padalinio vadovas, ekonomistas, ekskavatoriaus
mašinistas, elektrikas, elektrinių komponentų

SPALIO 24 D. 16 VAL. Šakių jaunimo kūrybos
ir sporto centre respublikinis šiaulaikiško šokio
festivalis PAŠĖLUSIU RITMU 2015
TAURAGĖJE IR RAJONE
SPALIO 23 D. 17 VAL. Pagramančio kultūros
namuose – kino vakaras vaikams.
SPALIO 23 D. 18 VAL. Žygaičių universaliame
daugiafunkciame centre - rajoninė vokalinių
ansamblių šventė „Prisiglausk prie skambančios
dainos“.
SPALIO 23 D. 18 VAL. Taurų kultūros namuose
– vakaronė „Jau pilni rudens aruodai“.
SPALIO 23 D. 19 VAL. Pagramančio kultūros
namuose – kino vakaras jaunimui.
SPALIO 25 D. 13 VAL. Batakių kultūros namuose – šventė „Senolių amatai ir dainos“, skirta
Etnografinių regionų metams.
SPALIO 24 D. 17 VAL.Ž. Žvagulio ir grupės
koncertas.
SPALIO 29 D. 18 VAL. Choro „Jauna muzika“
koncertas.
ŠILALĖJE IR RAJONE
SPALIO 23 D. 18.30 VAL. Kino filmas „Slaptoji komanda“. Šilalės kultūros centre.
SPALIO 23 D. 20 VAL. Kino filmas „Edeno
sodas“. Šilalės kultūros centre.
SPALIO 23 D. 21.30 VAL. Kino filmas „Transporteris visu greičiu“. Šilalės kultūros centre.
SPALIO 24 D. 15 VAL. Roko grupių šventė
„Grokrock‘2015“. Šilalės kultūros centre.
surinkėjas, elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos inžinierius, elektronikos ir
telekomunikacijų inžinierius, elektroninės įrangos montuotojas, elektros inžinierius, elektros
įrangos techninės priežiūros elektrikas, elektros
sistemų elektrotechnikas, fasuotojas {maisto
pramonė}, finansų analitikas, fizinės medicinos ir
reabilitacijos slaugytojas, frezuotojas, gamybos
meistras, gatvių valytojas, gydytojas epidemiologas, grafikos dizaineris, greitojo maisto ruošimo
darbuotojas, indų plovėjas (rankomis), interneto
svetainės dizaineris, izoliuotojas, įrenginių
eksploatavimo meistras, įrenginių inžinierius,
kambarinė, kartono dirbinių gamintojas, kasininkas, kelininkas, kelių transporto priemonių
techninių apžiūrų centro kontrolierius, kepėjas,
kiemsargis, kirpėjas, klientų aptarnavimo
skyriaus padėjėjas, kompiuterių technikas,
konditeris, konstruktorius, krano operatorius,
kranininkas, kranto darbininkas, krovikas,
krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas miškų ūkio
darbininkas, laiškininkas, laivo kapitonas, laivo
korpuso remontininkas, laivo vamzdynininkas,
laivų korpusų dažytojas, langų ir (arba) durų
montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas,
logistikos specialistas, logopedas, lopšeliodarželio auklėtojas, lopšelio-darželio auklėtojo
padėjėjas, maisto pusgaminių ruošėjas, matininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikas, mechanikos inžinierius, medicinos
ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas, mėsininkas, metalinių konstrukcijų montuotojas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo
šlifuotojas, muitinės tarpininkas, nekvalifikuotas
atsitiktinių darbų darbininkas, nekvalifikuotas
pastatų statybos darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, optikos reikmenų pardavėjas, padangų montuotojas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas,
pagalbinis virtuvės darbininkas, paieškos ir
gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas,
pakuotojas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo (išskyrus informacinių technologijų
ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas, pardavimo
[realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo
agentas [vadybininkas],pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę)
konsultantas, pastatų statybos inžinierius, pašto
siuntų lydėtojas, plastikinių gaminių surinkėjas,
plataus profilio staklininkas, plataus profilio statybininkas, plytų mūrininkas, pradinio ugdymo
mokytojas, pramonės įrenginių elektroninių
sistemų montuotojas, prekybos brokeris, prekybos salės darbuotojas, produkto vadybininkas,
programuotojas, radiofikavimo ir telefono ryšio
linijos įrenginių elektrikas, restorano valytojas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas,
santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas,
savivarčio vairuotojas, siuvėjas, siuvimo technologas, skardininkas, socialinis darbuotojas,
specialusis pedagogas, stalius, stalius dailidė,
statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius,
statybos inžinierius, statybos projekto vadovas,
stogdengys, stropuotojas, sunkvežimio vairuotojas, sunkvežimių mechanikas, suvirinimo
technologas, suvirintojas, šaldymo įrenginių
technikas, šaltkalvis, šilumos punkto operatorius, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technologijų technikas,
tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas, vairuotojas ekspeditorius, valymo darbų brigadininkas,
valytojas, valytojas (rankomis), variklinės transporto priemonės elektrikas, vėdinimo vamzdyno
montuotojas, verslo konsultantas, veterinarijos
vaistininkas, vidaus santechnikos vamzdynų ir
įrenginių montuotojas, viešbučio valytojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas
(išskyrus namų virtuvę),virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.
ldb.lt
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066

ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, konditeris,
medienos apdirbimo mašinų operatorius,
pardavėjas kasininkas, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], ryšių kabelių montuotojas,
skardininkas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441)
78 048

2015 m.
SPALIS
VILNIAUS KAMERINIO TEATRO GASTROLĖS
23 d. penktadienis 18 val. Moljeras ŠYKŠTUOLIS. Dviejų
dalių komedija. Režisierius Rimantas Teresas. Bilietai: 6 €, 5 €,
su nuolaida - 3 €.
24 d. šeštadienis 18 val. Tenesis Viljamsas GEISMŲ TRAMVAJUS. Dviejų dalių drama. Režisierius Algirdas Latėnas. Bilietai:
9 €, 7 €, su nuolaida - 5 €.
25 d. sekmadienis 12 val. Daiva Čepauskaitė KAŠTONĖ. Vienos
dalies spektaklis visai šeimai pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“. Režisierius Arvydas Lebeliūnas. Bilietai: suaugusiems - 4
€, vaikams - 3 €.
25 d. sekmadienis 18 val. Aleks Tarn DIBUKAS. Dviejų dalių muzikinė meilės istorija. Režisierius Raimundas Banionis.
Bilietai: 9 €, 7 €, su nuolaida - 5 €.
28 d. trečiadienis 16 val. Senjorų diena! Visiems senjorams
bilietai tik – 3 € . Jon Fosse VIENĄ VASAROS DIENĄ. Vienos
dalies drama. Režisierius Albertas Vidžiūnas.
30 d. penktadienis 19 val. LAUROS RIMEIKIENĖS kompaktinės plokštelės „PAŽADAI KAVOS PUODUKUI“ pristatymas.
Dalyvauja: Laura, choras „Chameleonas“ ir gyvo garso grupė.
Bilietus įsigykite visose Ticket Market kasose, www.ticketmarket.
lt ir teatro kasoje.
LAPKRIÈIO MËN. REPERTUARAS
KEISTUOLIØ TEATRO GASTROLËS www.keistuoliai.lt
3 d. antradienis 12 val. GELTONŲ PLYTŲ KELIAS. Muzikinis
spektaklis vaikams Lymano Franko Baumo pasakos „Ozo Šalies
burtininkas“ motyvais. Reþisierius – Aidas Giniotis. Bilietus
platina TIKETA.
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. SPALIS
24 d., šeštadienis, 18.30 val.
Emmerich (Imre) Kalman, Alfred Grünwald, Julius Brammer
„Misteris X“ (Cirko princesė). 2 dalių, 3 veiksmų operetė.
Iki spalio 5 d. bilieto kaina – 9,50 €, vėliau – 12,50 €.
25 d., sekmadienis, 13.00 val. Antanas Kučinskas „Makaronų
opera“. 2 veiksmų opera vaikams. Iki spalio 6 d. bilieto kaina
– 5,00 €, vėliau – 7,00 €.
30 d., penktadienis, 18.30 val. Viačeslavas Ganelinas, Sigitas
Geda „Velnio nuotaka“. 2 veiksmų miuziklas Kazio Borutos
apysakos „Baltaragio malūnas“ motyvais.
Iki spalio 11 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €.
31 d., šeštadienis, 18.30 val. Viačeslavas Ganelinas, Sigitas
Geda „Velnio nuotaka“. 2 veiksmų miuziklas Kazio Borutos
apysakos „Baltaragio malūnas“ motyvais.
Iki spalio 12 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €.
LAPKRITIS
5 d., ketvirtadienis, 18.30 val. Zigmars Liepinš „Adata“
2 dalių muzikinė drama (pagal fonogramą). Rekomenduojama
ne jaunesniems kaip 14 metų.
Iki spalio 16 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 € 6 d.,
penktadienis, 18.30 val. „Beata ir draugai“. 1 dalies koncertas.
Iki spalio 18 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €.
7 d., šeštadienis, 18.30 val. „Divizija“. 2 dalių šokio spektaklis Arūno Daugėlos romano „Divizija“ motyvais.
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
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Naujoje komedijoje žavingai padūkusios moterys
viešai išpažins savo nuodėmes
Spektaklis „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti”
kviečia į masinę juoko terapiją
Naujas spektaklis lavins pilvo raumenis
„Kitoks Teatras” žvarbiais rudens vakarais siūlo išbandyti naują juoko terapiją ir lapkričio
16 d. Tauragės kultūros centre kviečia į pašėlusią komediją - „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu
mylėti” (rež. Ričardas Vitkaitis).
Čia susitiks keturios charizmatiškos, krykštaujančios deivės - Gabija Ryškuvienė, Aušra
Štukytė, Lina Rastokaitė ir Eglė Mikulionytė, pasiruošusios su gigantiška energija praskleisti
savo neįtikėtinas gyvenimo istorijas. Į jų šurmulingą ratą įsilies ir profesionalių juoko terapeutų kvalifikaciją pretenduojantys gauti Džiugas Siaurusaitis ir Ramūnas Šimukauskas.
Tad, spontaniški nevaldomi juoko seansai – garantuoti!
Jausmų vulkanais apipintame, fenomenaliai įtraukiančiame pastatyme keturios skirtingos,
patrakusios herojės, gyvenančios amžiaus tarpsniuose nuo 25 iki 55 m., taps kaip niekad
atviros ir atlapos net slapčiausias širdies kertes. Ech tie santykiai – tikra aukštoji matematika, kvantinė mechanika ir kosmonautika kartu sudėjus! O kur dar moterų iškalbingumas,
juk jei per dieną apsilanko apie 60 tūkst. minčių, moterims būtinai norisi bent dalį (aišku,
maksimalią!) iškalbėti. O vyrai nekalba ir nesiklauso, nors tu ką. Kartais atrodo lengviau
prakalbint mūro sieną! Tad, kaipgi mums vieniems kitus suprasti?! Į pagalbą visada ateis
draugės, turinčios patarimus visais gyvenimo atvejais. Bus linksma, karšta, intymu, o tarpais
net siurrealu!
Komedija atskleis: moteris - tai tūkstančiai veidų ir vaidmenų; žemėje visi keliai veda į
moterį, o ne į Romą; moteris – tai esmių esmė, ji visa ko priežastis ir pasekmė; moteris
tai Dievo išrinktoji, nors jau ir nubausta Jo... Bet kaipgi pasaulis be moterų?! Jo lauktų
pragaištinga pražūtis!
Keturios moterys ir keturios efektingos jų istorijos – išklausę jų įsitikinsite, kad net pačiais
iškalbingiausiais savo gyvenimo fakais – joms net iš tolo neprilygstate.
„(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti“ – tai gyvenimo džiaugsmais, o retkarčiais ir nelauktais
spygliais džiazuojanti komedija, sklidina humoro, dramos, besikalatojančios ironijos, juoko,
ašarų ir aukščiausios prabos nuoširdumo.
Įspėjimas! Pašalinis komedijos poveikis: nenustebkite, jei netikėtai prasivers juoko čakra!.

