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SU SI TI KI MAS

„Ruo šia me ne tik sam do mus dar buo to jus, 
bet ir bū si mus vers li nin kus“

Ge gu žės 6-ąją Plun gės tech no lo gi jų ir vers lo mo kyk lo je (PTVM) mo ki niams, pe da go gams, mo ky mo įstai gų va do vams su teik ta pui ki ga li my bė nie kur ne va žiuo jant iš pir mų lū pų 
iš girs ti apie Alek sand ro Stul gins kio uni ver si te tą (ASU). Su si ti ki mą su ASU va do vy be ir stu den tais or ga ni za vo ab sol ven tų klu bo „ASU alum ni“ Plun gės sky rius.

ĮVER TI NI MAS

Ap do va no ji mai Plun gės me di kams – 
 iš Mi nist ro Pir mi nin ko ran kų

Ba lan džio 27-ąją mi ni ma Lie tu vos me di ci-
nos dar buo to jų die na. Ta pro ga ba lan džio 
24-ąją Na cio na li nė je � l har mo ni jo je Vil niu je 

bu vo su reng ta šven tė, ku rios me tu pa gerb ti ge riau sie ji 
ša lies gy dy to jai ir slau gy to jai. Tarp įver tin tų jų – ir plun-
giš kiai: ne se niai 60-me tį at šven tęs Plun gės li go ni nės di-
rek to rius An ta nas Mar tu se vi čius ir Vi daus li gų sky riaus 
ve dė jas Bo les lo vas Kaz laus kas. Mi nist ras Pir mi nin kas 
Al gir das But ke vi čius abiem gy dy to jams įtei kė 
Vy riau sy bės pa dė kos raš tus. 2p.

Jonas Varkalys, Astrida Miceikienė, Antanas Maziliauskas Žemaičių dailės muziejuje su vyr. rinkinių saugotoja Danute Einikiene (antra iš dešinės).

IŠ TEIS MO SA LĖS

Narpliojamos vagystės 
iš garažų

RIE TA VO KRAŠ TE

Pe lai čių gat vė se – 
duo bių kaip sky lių rė ty je

Vyriausybės padėkos raštu apdovanotas jubiliejų atšventęs ligoninės direktorius Antanas Martusevičius.
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Li na LIŪ NIE NĖ
Per šven tę bu vo pa-

gerb ti ir ap do va no ti nu si pel nę ša lies 
gy dy to jai, ki ti svei ka tos ap sau gos 
dar buo to jai. Šiais me tais įsteig ti ir 

nu si pel niu sio ša lies slau gy to jo ap-
do va no ji mai. Pa si žy mė ju sie siems 
įteik ti gar bės ženk lai, be to, gau sus 
bū rys me di kų ga vo Vy riau sy bės pa-
dė kos raš tus.

Plun gės li go ni nės 
Vi daus li gų sky riaus 
ve dė jui B. Kaz laus kui 
Vy riau sy bės pa dė kos 
raš tas įteik tas už il ga-
me tį są ži nin gą dar bą. 
Mat jo me di ko dar-
bo sta žas – 41 me tai, 
37-erius iš jų ati da vė 
mū sų mies to li go ni-
nei ir plun giš kiams 
pa cien tams.

Gar bin gą ap do va-
no ji mą ga vęs B. Kaz-
laus kas sa kė jau nys-
tė je net ne sva jo jęs 
tap ti gy dy to ju. Jo no-
ras bu vo dirb ti lai vo 
ka pi to nu. „Ka dan gi 
Lie tu vo je aukš to sios 
mo kyk los, ruo šian-
čios jū ri nin kus, ne-
bu vo, pra dė jau gal-

vo ti, kad ga liu sto ti į me di ci ną 
– gal kaip gy dy to jui pa vyks į jū rą 
iš plauk ti“, – pri si mi ni mais da li jo-
si B. Kaz laus kas. Jau nas pa sva lie-
tis taip ir pa da rė – bai gęs vi du ri nę 

mo kyk lą, įsto jo į Kau no me di ci nos 
aka de mi ją. Po še še rių stu di jų me tų 
in ter na tū rai pa si rin ko Plun gę – kad 
bū tų ar čiau jū ros.

Net ru kus jau nas gy dy to jas kar tu 
su dviem drau gais pa ban dė įsi dar-
bin ti lai ve. Ta čiau iš tri ju lės vi zą 
pa vy ko gau ti tik Bo les lo vui. Pir mą-
kart į jū rą lai vu „Ta ry bų Lie tu va“ 
jis iš plau kė 1975 me tų rugp jū čio 5 
die ną – per sa vo gim ta die nį. Lai-
vai, ku riuo se B. Kaz laus kas dir bo 
gy dy to ju, į na mus ne grįž da vo po 
pu sę me tų. Žve jy bi nia me lai vy ne 
me di kas pra lei do ket ve rius me tus, 
ap lan kė Ma ro ką, Mau ri ta ni ją, Se-
ne ga lą, Ka na rų sa las ir daug ki tų 
kraš tų. Po to grį žo į Plun gės li go ni-
nę – to no rė jo ir žmo na, ir tuo me ti-
nis vy riau sia sis li go ni nės gy dy to jas 
Vy tau tas Skri dai la. O ko dėl gy dy to ją 
taip trau kė jū ra? Sa ko no rė jęs pa ke-
liau ti, pa ma ty ti ki tas ša lis, pa žin ti 
jų kul tū rą.

Grį žęs į Plun gę, 1978-ųjų pa bai-
go je, B. Kaz laus kas ke lis mė ne sius 
dir bo Grei to sios me di ci nos pa gal-
bos tar ny bo je, pa skui – vyr. gy dy to jo 

pa va duo to ju lai ki no jo ne dar bin gu-
mo pa žy mė ji mų klau si mais. 1984 
me tais jis pra dė jo dirb ti pa va duo-
to ju gy dy mo rei ka lams, o nuo 1988-
ųjų va do vau ja Vi daus li gų sky riui. 
„Ne bu vau či go nas, ne ke lia vau iš 
li go ni nės į li go ni nę – vi sus 37 me-
tus pra lei dau čia, Plun gė je. Ir kel ti 
spar nų iš čia tik rai ne be ke ti nu“, – 
kal bė jo me di kas.

B. Kaz laus kas pa sa ko jo, kad vai kai 
jo pė do mis ne pa se kė – me di ko ke-
lio ne pa si rin ko: „Ži no da mas, koks 
sun kus ir at sa kin gas yra gy dy to jo 
dar bas, nie ka da sa vo vai kų ir ne-
ska ti nau rink tis me di ci ną. Juo lab 
šiais lai kais, kai gy dy to jas pri ly gin-
tas pa slau gų tei kė jui.“ Vy riau sy-
bės pa dė kos raš tą ga vu sio me di ko 
nuo mo ne, bū ti na keis ti ir po li ti kų, 
ir vi suo me nės po žiū rį į me di ci ną ir 
šios sri ties dar buo to jus. „Jei nie kas 
ne si keis, po de šimt me čio Lie tu vos 
li go ni nė se ne be bus kam dirb ti. Jau-
ni gy dy to jai ke lia spar nus į už sie nį 
– nes ten ir po žiū ris ki toks, ir už 
dar bą pa do riai at ly gi na ma“, – to kia 
B. Kaz laus ko nuo mo nė.

Ba lan dį Plun gės ra jo no sa vi val dy-
bė je už �k suo ti aš tuo ni eis mo įvy kiai, 
vie nas iš jų įskai ti nis – su ža lo tas pės-
čia sis. Ket vir tą jį me tų mė ne sį prie vai ro 
su lai ky ta net 16 ne blai vių vai ruo to jų. 
Nus ta ty ti 73 grei čio vir ši ji mo at ve jai. 
Už �k suo ta 10 sau gos dir žų ne nau do ji mo 
at ve jų, 6 pės tie ji ir 2 dvi ra ti nin kai ne si-
lai kė Ke lių eis mo tai syk lių (KET).

Jo lan ta VA SI LIAUS KIE NĖ

Part ren kė pės čią jį
Ba lan džio 25-ąją 19.24 val. Plun-

gė je, Sto ties gat vė je, mo to cik lo „Su-
zu ki“ vai ruo to jas V. S. (g. 1987 m.) 
par tren kė už pės čių jų pe rė jos per 
va žiuo ja mą ją da lį ėju sį R. L. (g. 1983 
m.). Pir mi niais duo me ni mis, eis mo 

įvy kio da ly viai bu vo blai vūs. Pės čia-
sis pa gul dy tas į li go ni nę.

Stir nos
Ba lan džio 3-ią ją 17.52 val. ke lio 

Mažeikiai–Plungė–Tauragė 34-aja-
me ki lo met re au to mo bi lis „Au di A3“, 
vai ruo ja mas Ak me nės ra jo no gy ven-
to jo E. P. (g. 1990 m.), mir ti nai su-
ža lo jo stai ga į ke lią iš bė gu sią stir ną.

Ba lan džio 8-ąją 6.55 val. au to ma-
gist ra lės Šiauliai–Palanga 111-aja me 
ki lo met re šiau lie čio A. N. (g. 1980 m.) 
vai ruo ja mas „Peu geot“ irgi par tren-
kė ne ti kė tai į ke lią iš šo ku sią stir ną. 
Gy vū nas nu gai šo.

Ba lan džio 26-ąją 21.28 val. au-
to ma gist ra lės Šiauliai–Palanga 104-
aja me ki lo met re su stirna susidūrė 

au to mo bi lis „Opel Za fi ra“, vai ruo-
ja mas R. K. (g. 1955 m.) iš Tel šių. 
Žvė re lis neiš gy ve no.

Bū na ir taip
Ba lan džio 10-ąją 17.54 val. Plun-

gė je, Sto ties g. 7A, plun giš kė V. S. (g. 
1962 m.), ne tu rė da ma tei sės vai ruo-
ti trans por to prie mo nę, mo ky mo si 
aikš te lė je va žia vo au to mo bi liu „VW 
Golf “. Mo te ris ne pa si rin ko sau gaus 
grei čio ir at si tren kė į mo ko mą jį „VW 
Golf “, ku riuo va žia vo ki ta plun giš kė 
J. G. (g. 1972 m.).

Pa si ša li no
Ba lan džio 15-ąją 17.36 val. ke lio 

Mažeikiai–Plungė–Tauragė 56-aja-
me ki lo met re ne nus ta ty to au to mo-
bi lio vai ruo to jas ne pa si rin ko sau gaus 
at stu mo iš de ši nės ir ma ši na at si tren-
kė į ati tva rus. Kal ti nin kas iš įvy kio 
vie tos pa si ša li no. Ap ga din ti vals ty-
bės įmo nei „Tel šių re gio no ke liai“ 
pri klau san tys ke lio ati tva rai.

Ak ci jos
Ko vo 30–balandžio 5 die no mis 

vyk dy ta pės čių jų, dvi ra ti nin kų, va de-
lio to jų kont ro lė. Išaiš kin ti du pės tie ji 
ir dvi ra ti nin kas, pa žei dę KET.

Ba lan džio 7-ąją tik rin tas vai ruo-
to jų blai vu mas. Iš 33 su stab dy tų jų 
ne nus ta ty ta nė vie no iš gė ru sio.

Ba lan džio 1–12 die no mis vyk-
dy ta chu li ga niš ko ir pa vo jin go vai-
ra vi mo kont ro lė. To kių pa žei di mų 

neuž fik suo ta, bet išaiš kin ta 20 ki tų 
KET pa žei dė jų.

To mis pa čio mis die no mis tik-
rin ta, ar vai ruo to jai ir ke lei viai se gi 
sau gos dir žus ar pa gal tai syk les ve-
ža mi vai kai, ar dvi ra ti nin kai nau do ja 
sau gos prie mo nes. Išaiš kin ti du vai-
ruo to jai ir vie nas ke lei vis, ne se gin tys 
sau gos dir žų, taip pat vie nas dvi ra-
ti nin kas ne vil kė jo švie są at spin din-
čios lie me nės.

Ba lan džio 13–19 die no mis tik-
rin tas trans por to prie mo nių grei-
tis. Už fik suo ta 20 grei čio vir ši ji mo 
at ve jų.

Ba lan džio 20–26 die no mis vėl tik-
rin ta, ar eis mo da ly viai se gi sau gos 
dir žus, nau do ja ki tas sau gos prie mo-
nes. Išaiš kin ti du vai ruo to jai, ne se-
gin tys sau gos dir žų.

Plun gės ra jo no po li ci jos ko mi sa-

ria to pa rei gū nai ren gė ir trum pa lai-
kes ak ci jas. Ba lan džio 16-ąją (15–16 
val.) ir 17-ąją (10–11 val.) bu vo tik ri-
na mas  grei tis. Per vie ną va lan dą pir-
mą ją die ną pa kliu vo sep ty ni, ant rą ją 
– pen ki vai ruo to jai, vir ši ję leis ti ną 
grei tį. Ba lan džio 21-ąją pa rei gū nai 
pa tik ri no 82 trans por to prie mo nes, 
KET pa žei dė jų neuž fik sa vo, bet su-
lai kė vie ną pi lie tį, tu rin tį na mi nės 
deg ti nės.

Ba lan džio 28 die ną nuo 14 iki 16 
val. po li ci jos pa rei gū nai pa tru lia vo 
Ša tei kių mies te ly je. Bu vo tik ri na ma, 
ar ne pa žei džia ma vie šo ji tvar ka, ne-
var to ja mas al ko ho lis ar ba psi chot-
ro pi nės me džia gos vie šo je vie to je ir 
pan. Pa žei di mų ne nus ta ty ta, ta čiau 
pa rei gū nai su tei kė pir mą ją pa gal bą 
epi lep si jos prie puo lio iš tik tai mer-
gi nai.
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ĮVER TI NI MAS

Ap do va no ji mai Plun gės me di kams – iš Mi nist ro Pir mi nin ko ran kų

SU VES TI NĖS

Gatvėje partrenktas pėsčiasis

Vyriausybės padėkos raštu pagerbtas ir Vidaus ligų skyriaus vedėjas 
Boleslovas Kazlauskas.
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IŠ POLICIJOS IR UGNIAGESIŲ SUVESTINIŲ

Užs. Nr. S-913

Ge gu žės 5 die ną Plun gės ra jo no 
apy lin kės teis me at vers ta ma žei kiš-
kio Vi ta li jaus Kens ta vi čiaus (g. 1959 
m.) bau džia mo ji by la. Nors po li ci jos 
pa rei gū nai Ma žei kiuo se, kal ti na mo jo 
mo ti nai pri klau san čia me ga ra že, ra do 
vog tų daik tų, anks čiau teis tas vy ras  
sa vo kal tę nei gė.

Da na LU KAUS KIE NĖ

Apip lėš ti trys ga ra žai
Praė ju sių me tų sau sio ir va sa rio 

mė ne siais nuo il ga pirš čių nu ken tė jo 
net trys ga ra žų sa vi nin kai. Ap vog ti 
Plun gės ga ra žų bend ri jo je „Ži bin-
tas“, esan čio je Bi ru tės gat vė je, sa vo 
tur tą lai kan tys žmo nės.

Kaip tei gia ma pro ku ro ro pa gar-
sin ta me kal ti na ma ja me ak te, sau sį 
įsi brau ta į R. L. ga ra žą. Din go aku-
mu lia to rius, trak to ri nė žo liap jo vė, 
įvai rūs įran kiai, elekt ros ka be lis, 
šli fa vi mo dis ke liai, gu mi niai ba tai 
ir ki ti daik tai. Pa da ry ta apie 2 000 
eu rų ža la.

Va sa rį pa tek ta į K. U. ga ra žą. Pa-
vog ta apie 40 ki log ra mų me ta lo 
lau žo, du rų spy na ir kt. Nuos to lis 

– 453 eu rai.
Tą pa tį mė ne sį ap vog tas ir A. R. 

ga ra žas. Pra puo lė  ob lia vi mo, me ta-
lo grę ži mo stak lės, van dens siurb lys, 
elekt ri nis šli fuok lis, aku mu lia to riaus 
įkro vik lis, pail gin tu vas, kon ser vų 
stik lai niai ir kt. Ža la – 1 234 Eur.

Gar baus am žiaus nu ken tė ju sy sis 
K. U. pra šė leis ti ne da ly vau ti pro ce se, 
esą jis to kiems da ly kams ne tu rįs nei 
lai ko, nei svei ka tos, o va gims jo kių 

pre ten zi jų ne reiš kiąs.

Sa kė mo ti nos ga ra žu  
ne si nau do jęs

V. Kens ta vi čius su pa reikš tais kal-
ti ni mais ne su ti ko. Esą jis mo ti nos 
ga ra žu ne si nau do jęs, net bu vę pa-
vog ti šios pa tal pos rak tai, tad pa-
grob tų daik tų ten sau go ti ne ga lė jęs. 
Taip pat ti ki no, kad Rie ta vo tur gu je 
nie ka da nė ra bu vęs.

Anot ma žei kiš kio, po li ci jos pa rei-
gū nai, da ry da mi kra tą, pa tys pa žei-
dė įsta ty mus. „Ko dėl vis ką „ka bi na“ 
man? Aš ne bū čiau pa jė gęs tiek daik-
tų iš neš ti. Jo kių vog tų daik tų ne ma-
čiau ir ne ži nau, ar jie bu vo ga ra že. 
Ma mos ga ra žu nau do tis ga lė jo bet 
kas“, – gy nė si V. Kens ta vi čius.

Tei gė įkro vik lį pir kęs 
Rie ta vo tur gu je

Į teis mo sa lę pa kvies tas liu dy to jas 
A. T., pre kiau jan tis įvai riais nau do-
tais įran kiais, pa sa ko jo, kad vog tą jį 
įkro vik lį nu si pir ko Rie ta vo tur gu je 
už 40 li tų. Kiek vė liau įsi gi jo ge res-
nį, se ną jį nu ve žė par duo ti į turgų. 
Vie nas pir kė jas at pa ži no din gu sį 
sa vo daik tą. Bu vo iš kvies ta po li ci-
ja. Pa rei gū nams A. T. pa si sa kė, kad 
įkro vik lį įsi gi jo iš Vi ta li jaus Rie ta vo 
tur gu je, ir bu vo pa leis tas.

Pa ro dy mus da vė nu ken tė ju sy sis 
R. L. Jis,  nu va žia vęs į bend ri ją, ra do 
lauž tu vu iš lauž tas me di nes ga ra žo 
du ris, ma ši na bu vo iš va ry ta į lau ką. 
Ji ne pa lies ta, nors jos rak te liai bu vo 
pa lik ti vi du je. R. L. iš kvie tė po li ci ją. 
Ra šy da mas pa reiš ki mą pa mi nė jo tik 

stam biau sius din gu sius daik tus, nes 
smul kių jų ne ga lė jęs pri si min ti.

At pa ži no sa vo ran kų 
dar bo stak les

Nu ken tė ju sy sis A. R. ži nią apie iš-
plėš tą ga ra žą ga vo bū da mas dar be. Į 
vi dų pa tek ta per iš griau tą nu ken tė ju-
sio jo K. U. ga ra žo sie ną. Išk vies tiems 
pa rei gū nams pa vog tus įran kius jis 
iš sa miai api bū di no. A. R. bu vo pa-
kvies tas į Ma žei kius at pa žin ti ras tų-
jų daik tų. Jis ap si rik ti ne ga lė jęs, nes 
sve ti ma me ga ra že ras tos jo pa ties 
ran kų dar bo stak lės.

Ne kal tas?
„Aš esu ne kal tas, jo kio ry šio su 

šiais nu si kal ti mais ne tu riu. Gal 
pa ts liu dy to jas A. T. vog tais daik-
tais pre kiau ja?“ – kal bė jo teis me V. 
Kens ta vi čius. Kal ti na ma sis pra šė 
pa kvies ti dau giau liu dy to jų, kad jie 
pa tvir tin tų, jog jis sa vo ma mos ga-
ra žu ne si nau do jęs ir Rie ta vo tur gu-
je ne bū nąs.

Tei sė ja ten ki no ma žei kiš kio pra-
šy mą. Ki tas teis mo po sė dis – ge gu-
žės vi du ry je.

IŠ TEIS MO SA LĖS

Narpliojamos vagystės iš garažų

Dėl su tvar ky tos cent ri nės gat vės, 
pri žiū ri mos ap lin kos Rie ta vas pa lie ka 
gra žaus ir šva raus mies to įspū dį, ta čiau 
to li gra žu ne vi si Rie ta vo kraš to gy ven-
to jai ga li džiaug tis tvar kin go mis gat-
vė mis, ge ra as fal to dan ga. Pe lai tiš kiai 
bai mi na si, kad iš mo kyk los grįž tan čių 
vai kų ne kliu dy tų iš po ma ši nos ra tų at-
le kiąs koks grums tas. Duo bė to je Ban gos 
gat vė je la bai ne sau gu.

Da na LU KAUS KIE NĖ

„Kiau ra“ gat vė
Kaip sa kė pa kal bin ti Pe lai čių gy-

ven to jai, Sa vi val dy bei ši si tua ci ja yra 
ži no ma. Jiems se no kai ža da ma už-
tai sy ti pa grin di nės – Ban gos – gat-
vės duo bes. De ja, pa ža dų iš te sė ji mo 
ten ka lauk ti il gai, o duo bė ta, anot 
pe lai tiš kių, „tra giš ka, ko ne kiau ra“ 
gat ve ve ža mi į mo kyk lą vai kai, gen da 
į Rie ta vo mies tą ap si pirk ti va žiuo jan-
čių jų ma ši nos.

Tie sa, gyvenvietėje yra ir gra žių 
da ly kų. 2012-ųjų spa lį iš kil min gai 
ati da ry tas pės čių jų ir dvi ra čių ta kas, 
jun gian tis Pe lai čius ir Rie ta vą, tad 
su da ry tos są ly gos sau giau su-
si siek ti su mies tu. Re no vuo tas 
bend ruo me nės pa sta tas (bu-
vęs dar že lis), ku ria me ren ka si 
auk sa ran kės mo te rys, ku ria si 
vai kų die nos cent ras, gy ven-
to jai bu ria si ge gu ži nėms pa-
mal doms ir ki to kiai pra smin-
gai veik lai.

Iki at nau jin to pa sta to – 
bend ruo me nės na mų – rei kia 
ke liau ti per duo bes, ta čiau, 
kaip pa sa ko jo pe lai tiš kiai, 
jos dar iš va žiuo ja mos, daug 
pra stes nės Ban gos ir Ma lū no 
gat vės.

„Ko dėl duo bių iki šiol nie kas 
neuž tai sė? Ar pa dė tis pa si keis? 
Kiek il gai tu rė si me taip va ži nė-
ti?“ – tei rau ja si žmo nės.

Nė ra už mirš ta?
Rie ta vo se niū ni jos va do vas 

Ro ma nas Jur čius mi nė jo, kad 
cent ri nė Pe lai čių kai mo gat vė 
nė ra už mirš ta. Pla nuo ja ma 
ją vi siš kai at nau jin ti, nu ties-

ti dvi ra čių ta ką. Se niū no tei gi mu, 
praė ju siais me tais šios gat vės duo-
bėms už tai sy ti iš leis ta apie 27 000 
Lt, o šie met vaiz das toks, lyg nie ko 
ne bū tų da ry ta. Rei kė tų gat vę tvar ky ti 
iš es mės, de ja, tam trūks ta nei daug, 
nei ma žai – apie 6 mi li jo nų li tų.

R. Jur čius pa brė žė, kad su esa ma 
si tua ci ja yra su si pa ži nęs me ras An-
ta nas Čer nec kis, ją ge rai ži no ir Sa-
vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Vie tos 
ūkio sky riaus spe cia lis tai.

„Ne ra cio na lu“
„To kios se nos ir su ski li nė ju sios 

as fal to dan gos duo bes tvar ky ti ne-
ra cio na lu. Už tai sius po pus me čio 
ša lia at si ran da nau jų. Iš lei džia ma 
ne ma žai pi ni gų, o nau da trum pa lai-
kė. Duo bių tai sy mas pa si tei si na tik 
gat vė se, kur as fal to dan ga yra tvir ta 
ir ne sut rū ki nė ju si. Kol ši gat vė ne-
bus ka pi ta liš kai at nau jin ta, pi ni gai, 
pa nau do ti jai tvar ky ti, duos tik lai-
ki ną efektą‘‘, – kal bė jo Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos Vie tos ūkio sky riaus 
ve dė jas Juo zas Al baus kas.

Pa sak ve dė jo, Sa vi val dy bė yra pa-

ruo šu si Pe lai čių gy ven vie tės Ban gos 
ir Ma lū no gat vių re konst ruk ci jos 
tech ni nį pro jek tą. Ja me nu ma ty ta 
įreng ti ap švie ti mą, ša li gat vį, dre na-
žą, re konst ruo ti va žiuo ja mą ją da lį 
ir įruoš ti dvi ra čių ta ko juos tą. Dar 
šie met pla nuo ja ma or ga ni zuo ti vie-
šuo sius pir ki mus ran go vui pa rink ti ir 
ban dy ti pro jek tą įgy ven din ti eta pais, 
kas met, Ke lių prie žiū ros ir plėt ros 
pro gra mos lė šo mis pa gal Rie ta vo se-
niū ni jai ski ria mą fi nan sa vi mą.

Ieš ko ma ir ki tų fi nan sa vi mo ga-
li my bių. Tei kia mos pa raiš kos Lie-
tu vos au to mo bi lių ke lių di rek ci jai 
tiks li nėms lė šoms gau ti. Pro jek tui 
įgy ven din ti la biau siai tik tų Eu ro pos 
Są jun gos lė šos, ta čiau šiuo pla na vi-
mo lai ko tar piu ES pa ra ma vie ti nės 
reikš mės ke liams re konst ruo ti yra 
la bai ri bo ta.

Per mė ne sį pa gal ran gos su tar tį 
Ban gos gat vė je duo bes tu rė tų už tai-
sy ti už da ro ji ak ci nė bend ro vė „Saus-
lau kio sta ty ba“. Ji šiuos dar bus at liks 
ei lės tvar ka, įvyk džiu si ki tus įsi pa rei-
go ji mus. Da bar duo bės tvar ko mos 
Rie ta vo mies to gat vė se.

RIE TA VO KRAŠ TE

Pe lai čių gat vė se – duo bių kaip 
sky lių rė ty je

Vitalijus Kenstavičius (kairėje) teismo salėje savo kaltę neigė.

PLUN GĖS R. 
SA VI VAL DY BĖ JE
Va gys tė
Ge gu žės 7 d. plun giš kis E. V., 

nuė jęs prie sa vo au to bu so, pa lik-
to Sto ties gat vė je, pa ma tė, kad yra 
pra vi ros jo du rys ir pa vog ta vy riš-
ka ran ki nė, ku rio je bu vo 150 eu-
rų ir įvai rūs do ku men tai. Ža la –  
260 eu rų.

Smur ta vo
Ge gu žės 7 d., apie 17.50 val., Pla-

te lių se niū ni jos Gin ta liš kės kai mo 
gy ven to jas P. J., bū da mas ap svai-
gęs nuo al ko ho lio, ne ma žiau kaip 
pen kis kar tus tren kė sa vo ne blai viai 
žmo nai R. J. į vei dą ir gal vą. Vy ras 
su lai ky tas.

Gra si no nu žu dy ti
Ge gu žės 7 d., apie 23 val., šie mu-

liš kis R. B. gra si no nu žu dy ti ta me 
pa čia me kai me gy ve nan tį sa vo bro-
lį T. B. Gra sin to jas su lai ky tas. Pa si-
tik rin ti blai vu mą jis at si sa kė.

Skriau dė ma mą
Ge gu žės 8 d., apie 15.40 val., 

Nau so džio se niū ni jos Prū sa lių 
kai mo gy ven to jas N. N., atė jęs pas 
ma mą V. N., var to jo prieš ją psi cho-
lo gi nį ir fi zi nį smur tą. Net po li ci jos 
pa rei gū nams ma tant spy rė mo ti nai 
į šlau nį. N. N. už da ry tas į il ga lai kio 
su lai ky mo ka me rą.

Įsib ro vė į bib lio te ką
Ge gu žės 9 d. po li ci jai pra neš-

ta, kad, iš lau žus pir mo aukš to 
me di nio lan go rė mą, įsi brau ta į 
Plun gės vie šą ją bib lio te ką, esan čią 
Par ko gat vė je. Nie ko ne pa vog ta, 
nes su vei kė ap sau gos sig na li za ci-
ja. Ob jek tą sau go sau gos tar ny ba 
„Ar gus“.

Ap vo gė lat vius
Ge gu žės 9 d., apie 21.20 val., 

vieš bu ty je „Ber žas“ su lai ky tas 
plun giš kis R. N. (g. 1969 m.), ku ris 
iš neuž ra kin tų kam ba rių per ke lis 
kar tus pa gro bė Lat vi jos pi lie čių 
as me ni nius daik tus: kom piu te-
rius, pi ni gi nes, mo bi lio jo ry šio te-
le fo nus. Pa da ry ta ža la tiks li na ma. 
Įta ria ma sis su vog tais daik tais su-
lai ky tas vieš bu čio ves ti biu ly je. Po-
li ci jos ko mi sa ria te R. N. nu sta ty tas 
1,39 pro mi lės gir tu mas.

Smur ta vo prieš ma mą
Ge gu žės 10 d. Žli bi nų se niū ni-

jos Kap sū džių kai mo gy ven to jas 
E. G. (g. 1987 m.) ki lus konf lik tui 
stū mė sa vo ma mą V. S. (g. 1969 
m.) į du ris. Iš du žęs jų stik las su-
ža lo jo mo te riai de ši nę plaš ta ką. E. 
G. su lai ky tas.

Skriau dė su gy ven ti nę
Ge gu žės 10-ąją plun giš kė I. M. 

(g. 1975 m.) po li ci jai pra ne šė apie 
su gy ven ti nio S. P. (g. 1980 m.) 
smur tą. Vy riš kis tam pė mo te rį už 
plau kų, tren kė jai ran ka, spar dė.

RIE TA VO SA VI VAL DY BĖ JE
Din go
Ge gu žės 7-ąją V. P. po li ci ją in-

for ma vo, kad prieš die ną Rie ta vo 
mies to bib lio te ko je neaiš kio mis 
ap lin ky bė mis din go mo bi lu sis te-
le fo nas.

Smur ta vo
Ge gu žės 10-ąją Pe lai čių kai me 

D. S. tren kė ran ka sa vo tė vui A. 
S. per vei dą. Pra dė tas iki teis mi-
nis ty ri mas.

Pri rei kė me di kų pa gal bos
Ge gu žės 11 d. rie ta viš kė pa pra šė 

kai my nės pa gal bos, nes psi chiš kai 
neį ga lus sū nus ją iš va rė iš na mų, 
gra si no pa deg ti pa sta tą. Grei to sios 
pa gal bos me di kai vy riš kį iš ve žė į 
psi chiat ri jos li go ni nę.

Arturas Kungys susirūpinęs pelaitiškių saugumu.
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Vyk dant 2015 m. va sa rio 27 d. NŽT prie ŽŪM Plun gės ir Rie ta vo 
sky riaus ve dė jo įsa ky mu Nr. 36VĮ-260-(14.36.2.) Tel šių ap skri ties 
Plun gės ra jo no sa vi val dy bės Že mai čių Kal va ri jos ka dast ro vie to-
vės Ro ti nė nų, Kū ba kių, Ber tu lių, De gu čių, Gal vy čių, Že mai čių 
Kal va ri jos kai mų ir jų da lių že mės kon so li da ci jos pro jek tą, 2015 
m. ge gu žės 22 d. 10–12 val. UAB „Kau no in ži ne ri niai ty ri nė ji mai“ 
at liks  skly pų, esan čių Plun gės sav., Že mai čių Kal va ri jos sen., De-
gu čių k., pro j. Nr. 94-2(6877/0005:405) – su pro jek tuo to Jus ti nui 
Krau lei džiui, pro j. Nr. 104-1 (6877/0005:48) – su pro jek tuo to Že-
mai čių Kal va ri jos Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ap si lan ky mo pa ra pi jai, 
ka dast ri nius ma ta vi mus. Rei ka lin gi su de ri ni mai su gre ti mu že-
mės skly pu (kad. Nr. 6877/0005:42 – AL DO NA ADE LĖ ABEL-
KIE NĖ, mi ru si 2008 m. ko vo 3 d.). Įga lio ti as me nys, pa vel dė to jai 
kvie čia mi į ma ta vi mus. Neat vy kus dar bai bus tę sia mi. Pre ten zi jas 
ir pa sta bas pra šo me pa reikš ti per 30 die nų po ma ta vi mų die nos 
(Par ti za nų g. 81D, LT-50310 Kau nas, tel. (8 37) 456790, mob. 8 
652 19680, el. pa štas info@kaunoit.lt).

Užs. Nr. S-936

Ge gu žės 16 d. 12 val. 
šau kia mas so di nin kų bend ri jos 

„Vai vo rykš tė“ na rių su si rin ki mas.
Dar bot var kė je:

1. 2014 m. ata skai ta.
2. Ei na mie ji klau si mai.

Bend ri jos pir mi nin kas S. Ma si liaus kas
Užs. Nr. I-288

Plun gės My ko lo Ogins kio me no mo-
kyk los Cho reog ra � jos sky rius šie met įsi-
min ti nais ren gi niais pa mi nė jo Tarp tau ti nę 
šo kio die ną.
Pa si tik da mi šią šven tę Cho reog ra-

fi jos sky riaus mo ki niai ir mo ky to jai 
su ren gė spal vin gą šo kių kon cer tą, ku-
ria me ga lė jai iš vys ti įvai riau sių sti lių 
cho reog ra fi nių kom po zi ci jų. Tai nė ra 
at si tik ti nu mas. Vai kai, be si mo kan tys 
cho reog ra fi jos šio je ug dy mo įstai go je, 
šo kio ge bė ji mų įgy ja pa gal kruopš čiai 
pa reng tas cho reog ra fi nio ug dy mo pro-
gra mas ir ug dy mo pla nus. Tad jau nie ji 
šo kė jai nuo sek liai ug do kū ry biš ku mą, 
lan ky da mi kla si ki nio (ba le to), lie tu vių 
tau ti nio, pa sau lio tau tų, šiuo lai ki nio ir 
mo der naus šo kio, gim nas ti kos ir ki tas 
pa mo kas įgy ja įvai rių sti lių šo kio ži nių 
ir sce ni nės pa tir ties.

Ypač daug ma lo nių įspū džių Cho-

reog ra fi jos sky riaus mo ki niams pa lie-
ka kon cer ti nės iš vy kos ir da ly va vi mas 
įvai riuo se fes ti va liuo se, meist riš ku mo 
kon kur suo se. Ir šiais me tais mi nė da-
mi Tarp tau ti nę šo kio die ną šie My ko lo 
Ogins kio me no mo kyk los ug dy ti niai 
ir jų mo ky to jai da ly va vo la bai gra žiuo-
se šo kio me no ren gi niuo se Šiau liuo se 
ir Ni do je.

Ba lan džio 29-ąją Ni do je vy ko XI 
res pub li ki nis mu zi kos ir me no mo-
kyk lų cho reog ra fi jos sky rių fes ti va lis 
„Ši tam di de liam bū ry“. Ja me da ly va vo 
450 jau nų jų šo kė jų iš vi sos Lie tu vos. Šį 
gau sų bū rį pa pil dė ir Plun gės My ko-
lo Ogins kio me no mo kyk los šo kė jai, 
ku riuos pa ruo šė vyr. mo ky to jai Ai da 
Braz dei kie nė ir Gied rius Za bors kis. Se-
nas tra di ci jas puo se lė jan čia me, pui kiai 
or ga ni zuo ta me Ni dos fes ti va ly je plun-
giš kiai su pa si se ki mu pri sta tė sa vo pa-

reng tus is to ri nio ir šiuo lai ki nio šo kio 
kon cer ti nius pa si ro dy mus.

Ge gu žės 2 die ną Šiau liuo se su reng tas 
IX tarp tau ti nis šo kio fes ti va lis-kon kur-
sas „Auš ri nė žvaigž dė“. Jis su kvie tė 27 
ko lek ty vus (apie 600 šo kė jų) iš Lie tu-
vos, Lat vi jos ir Ru si jos. Šia me tarp tau-
ti nį pri pa ži ni mą pel niu sia me kon kur se 
vyr. mo ky to jos Lo re tos Vait ku tės pa-
ruoš ti šo kių ko lek ty vai lai mė jo ant rą ją 
vie tą ma žų jų po gru pio no mi na ci jo je 
„Kla si ki nis šo kis“ ir tre čią ją vie tą ma žų-
jų po gru pio no mi na ci jo je „Est ra di nis 
šo kis“, o vyr. mo ky to jos Ai dos Braz dei-
kie nės pa reng ti šo kio ko lek ty vai užė mė 
ant rą ją vie tą vi du ri nių jų po gru pio no-
mi na ci jo je „Est ra di nis šo kis“ ir tre čią ją 
vie tą vi du ri nių jų po gru pio no mi na ci-
jo je ,,Mo der nu sis šo kis“.

Da lia STA SI KĖ LIE NĖ
Plun gės My ko lo Ogins kio me no mo kyk los 

di rek to rės pva duo to ja ug dy mui

PA SIE KI MAI

Me no mo kyk lo je trium fuo ja 
cho reog ra � nių sti lių įvai ro vė

Plun gės My ko lo Ogins kio me no mo kyk los šiuo lai ki nių šo kių ko lek ty vas (vad. Ai da Braz dei kie nė) pa si ro dy mo me tu XI 
res pub li ki nia me mu zi kos ir me no mo kyk lų cho reog ra fi jos sky rių fes ti va ly je „Ši tam di de liam bū ry“ Ni do je.

PAR DUO DA
BU TUS
2 kam ba rių:
* 43 kv. m, bend ra bu ty je Plun gė je (plas ti-

ki niai lan gai, pa keis ta grin dų dan ga). Tel. 8 
671 66067 (po 18 val.).

Plun gė

* III a., Da riaus ir Gi rė no g. 15, Tel šiuo se 
(na mas re no vuo tas, re no va ci jos pa sko la 
su mo kė ta, bu tui rei ka lin gas re mon tas). Tel. 
8 687 46902.

Tel šiai

NA MUS, SKLY PUS
 gy ve na mą jį na mą Žil vi čių g., „Ma žo jo 

ąžuo liu ko“ bend ri jo je, Plun gė je (3 kam-
ba riai, in ter ne tas, nau jas šil dy mo ka ti las, 
mies to van den tie kis, di de lė te ra sa, po vi su 
na mu – rū sys, di de lis ga ra žas, dau giau nei 
7 a že mės, su tvar ky ta ap lin ka, te ri to ri ja ap-
tver ta tvo ra ir ap so din ta tu jo mis). Tel.: 8 676 
39663, 8 676 39664.

Plun gė

 4,15 ha že mės ūkio pa skir ties skly pą 
Kan tau čių ka dast ro vie to vė je, Plun gės r. 
(re gist ro Nr. 68/22399, ša lia ke lio, pa to gu 
pri va žiuo ti, nuo ly dis į pie tų pu sę, ša lia 
elekt ros li ni ja, yra ne di de lis so das, iš kas tas 
tven ki nys, tin ka so dy bai, že mė me lio ruo ta, 
nuo lat dir ba ma). Tel. 8 616 25074.

Plun gė

* so dy bą vien kie my je 3 km nuo „VVARFF“ 
de ga li nės, Plun gė je (yra 1,1 ha že mės, 2 
tven ki niai, so das, 4 pa sta tai). Tel. 8 698 
48157.

.Plun gė

* 1,22 ha že mės ūkio pa skir ties skly pą Glau-
džių k., Plun gės r. Tel. 8 650 89571.

.Plun gė

* 12 ha že mės ūkio pa skir ties skly pą tarp 
Mi ky tų ir Šlik ti nės, Skuo do r. Tel. 8 650 
89571.

.Plun gė

* so dy bą Lo pai čių k., Tve rų sen., Rie ta vo sav. 
(1 ha že mės prie na mų). Tel. 8 626 18463.

Plun gė

* 55 kv. m ko mer ci nes pa tal pas A. Vaiš vi los 
g. 33-110A, Plun gė je (at ski ras įė ji mas). Tel. 
8 686 38465.

*Plun gė

* skly pą „Gan din gos“ so di nin kų bend ri jo je 
Plun gė je (kam pi nis, pa to gus sta ty bai). Tel.: 
8 615 89282, +353 876 752774.

Plun gė

* me di nį na mą Plun gė je (yra ga ra žas, ūki-
nis pa sta tas, 7 a že mės). Tel.: 8 610 65080, 
8 618 66328.

Plun gė

* mū ri nį na mą Kark lė nų k., 10 km iki Plun-
gės (su re mon tuo tas, su pa to gu mais, mū ri nis 
ūki nis pa sta tas, mal ki nė, dar ži nė, stik li nis 
šilt na mis, 39 a že mės). Tel. 8 675 30704.

Plun gė

* bu vu sius Var ka lių kul tū ros na mus 2 km 
nuo Plun gės (5 bu tai, ga li bū ti ko mer ci nės 
pa skir ties, yra 200 kv. m sa lė, 34 a že mės, 
kai na 72 405 Eur). Ar ba kei čia. Tel. 8 611 
40335.

.Plun gė

* 12 a na mų val dos skly pą No riš kių k., Plun-
gės r. (į skly pą at ves tos vi sos ko mu ni ka ci jos). 

Tel. 8 682 38202.
Plun gė

* so dy bą Al sė džių mstl., Plun gės r. (73 a na-
mų val dos skly pas). Tel. 8 604 73810.

Tel šiai

* 2 aukš tų na mą (ko te džą) ant Mas čio eže ro 
kran to, Tel šiuo se (ty li, ra mi vie ta). Tel.: 8 679 
84916, 8 614 42962.

Tel šiai

* so dy bą vien kie my je Paukš ta kių sen., Plun-
gės r. (yra 11,7 ha že mės, kai na po ap žiū ros). 
Tel. 8 620 58819.

Tel šiai

* so dy bą Geg rė nų k., Plun gės r. (7 a že mės, 
3 ha miš ko, 4 me di niai pa sta tai, apie 3 km 
iki plen to). Tel.: (8 448) 43093 (skam bin ti 
va ka re), 8 607 49317.

Tel šiai

* ne bran giai – 2 že mės skly pus – 0,2123 
ha ir 0,1853 ha – Di mai čių g., De gai čių k., 
Tel šių r. (vie nas ša lia ki to, at lik ti ka dast ri-
niai ma ta vi mai, yra vi sos ko mu ni ka ci jos, 
as fal tuo tas pri va žiuo ja ma sis ke liu kas). Tel. 
8 646 40026.

Tel šiai

* 25 a na mų val dos ir 18 a že mės ūkio 
pa skir ties skly pus Ryš kė nų gyv., Tel šių r. 
(skly pai gre ta). Tel. 8 656 78003.

Tel šiai

* 3 ha miš ko Braz dei kių k., Tel šių r. Tel.: 8 672 
65967, (8 444) 70238.

Tel šiai

GY VU LIUS, PAUKŠ ČIUS
* ge ros veis lės te ly čią (ver šiuo sis ge gu žės 

17 d.). Tel. 8 626 00482.
Plun gė

* 5 sav. par šiu kus. Tel. 8 623 24697.
Plun gė

* įvai raus am žiaus mė si nius viš čiu kus, 
an čiu kus, žą siu kus, mė si nius ka la ku čiu kus, 
dės lią sias viš tai tes. Se dos g. 39, Tel šiai. Tel. 
8 608 25955.

Tel šiai

* 5 sav. par še lius, rink tu vą, lau ko ak me nis. 
Tel. 8 675 37680.

Tel šiai

* te ly čią (ver šiuo sis rugp jū čio mėn.), 2 
ver šių kar vę (ver šiuo sis bir že lio mėn.). Tel. 
8 617 37064.

Tel šiai

ŽE MĖS ŪKIO TECH NI KĄ
* nau do tą kil no ja mą jį mel ži mo apa ra tą, 5 

va gų va go tu vą, 3 kub. m van dens cis ter ną 
su ra tais, ja vų kom bai ną CLASS. Tel. 8 682 
62129.

Tel šiai

* būg ni nį pre są CLASS 46-ARO BA LE (12 x 
12). Tel. 8 670 90675.

Tel šiai

STA TY BI NES ME DŽIA GAS
 uo sio len tas (7 cm, 5 cm ir 2,5 cm sto rio). 

Tel. 8 698 29370.
Plun gė

* pi giai – OSB plokš tes (8 mm kai na 7,24 
Eur, 10 mm – 7,82 Eur, 12 mm – 9,26 Eur, 
tu ri įvai rių rū šių), gips kar to nio plokš tes, 
„Pa roc“, „Knauf“, „Iso ver“, „Rock wool“ va tą, 
pu tų po lis ti re ną, įvai rius pro � lius. At ve ža. 
Tel. 8 644 47666.

*Plun gė

tik 1,74 Eur (6 Lt)!
–

Lie tu vos moks lei vių krep ši nio ly gos 
vai kų mer gai čių, gim. 2001–2002 m., čem-
pio na tas „Ma ni ja“ pa sie kė � ni šo tie sią ją. 
Jau ge gu žės 15–16 die no mis Klai pė do je 
vyks � na li nės var žy bos, ku rio se da ly vaus 
Plun gės spor to ir rek rea ci jos cent ro (SRC) 
ko man da, va do vau ja ma Edi tos La pie nės. 
Tai – vie nin te lė ra jo no ko man da, rung ty-
niau jan ti pir ma ja me di vi zio ne.
Re gu lia rų jį se zo ną Plun gės SRC jau-

no sios krep ši nin kės bai gė užė mu sios 
tre čią ją vie tą. Pa si bai gus šiam se zo nui, 
ko man dos pra dė jo at krin ta mą sias var-

žy bas. Šia me eta pe, ku ria me žai džia ma 
iki dvie jų per ga lių, mū siš kės su si ti ko 
su Kau no KM „Ais čiai-I“. Pir mo se 
rung ty nė se per ga lę pel nė Plun gės SRC 
re zul ta tu 64:55. Ant ro se rung ty nė se 
kau nie tėms pa vy ko nu ga lė ti plun giš kes 
re zul ta tu 63:43, ir tai reiš kė, kad bus žai-
džia mos tre čios rung ty nės, ku rios bus 
le mia mos abiem ko man doms no rint 
pa tek ti į fi na li nį ket ver tą.

Tre čio se rung ty nė se Plun gės SRC 
mer gi nos pa ro dė že mai tiš ką cha rak te rį 
ir 56:41 nu ga lė jo kau nie tes. Re zul ta ty-

viau siai šia me eta pe žai dė Lau ra Žu-
raus kai tė, Ag ne sė Gar čins kai tė, Pat ri ci ja 
Bie čiū tė, dėl ka muo lių ge riau siai ko vo jo 
Ag ne sė Gar čins kai tė, Ve ro ni ka Ša ki ny tė 
ir Ras vi ta Ge dei ky tė.

Vi sas ko man dos na res ga li ma pa gir ti 
už ko vin gu mą, nes jos ko vo jo dėl kiek-
vie no ka muo lio ir ne nu vy lė gau siai su-
si rin ku sių sir ga lių...

Fi na li nia me ket ver te kar tu su Plun gės 
SRC dėl me da lių žais ir krep ši nin kės iš 
Vil niaus, Kau no, Klai pė dos ko man dų.

Plun gės SRC inf.

KREP ŠI NIS

Plun gės SRC mer gi nų ko man da – 
� ni šo tie sio jo je
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Vyk dant 2015 m. va sa rio 27 d. NŽT prie ŽŪM Plun gės ir Rie ta vo 
sky riaus ve dė jo įsa ky mu Nr. 36VĮ-260-(14.36.2.) Tel šių ap skri ties 
Plun gės ra jo no sa vi val dy bės Že mai čių Kal va ri jos ka dast ro vie to-
vės Ro ti nė nų, Kū ba kių, Ber tu lių, De gu čių, Gal vy čių, Že mai čių 
Kal va ri jos kai mų ir jų da lių že mės kon so li da ci jos pro jek tą, 2015 
m. ge gu žės 22 d. 10–12 val. UAB „Kau no in ži ne ri niai ty ri nė ji mai“ 
at liks  skly pų, esan čių Plun gės sav., Že mai čių Kal va ri jos sen., De-
gu čių k., pro j. Nr. 94-2(6877/0005:405) – su pro jek tuo to Jus ti nui 
Krau lei džiui, pro j. Nr. 104-1 (6877/0005:48) – su pro jek tuo to Že-
mai čių Kal va ri jos Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ap si lan ky mo pa ra pi jai, 
ka dast ri nius ma ta vi mus. Rei ka lin gi su de ri ni mai su gre ti mu že-
mės skly pu (kad. Nr. 6877/0005:42 – AL DO NA ADE LĖ ABEL-
KIE NĖ, mi ru si 2008 m. ko vo 3 d.). Įga lio ti as me nys, pa vel dė to jai 
kvie čia mi į ma ta vi mus. Neat vy kus dar bai bus tę sia mi. Pre ten zi jas 
ir pa sta bas pra šo me pa reikš ti per 30 die nų po ma ta vi mų die nos 
(Par ti za nų g. 81D, LT-50310 Kau nas, tel. (8 37) 456790, mob. 8 
652 19680, el. pa štas info@kaunoit.lt).

Užs. Nr. S-936

Ge gu žės 16 d. 12 val. 
šau kia mas so di nin kų bend ri jos 

„Vai vo rykš tė“ na rių su si rin ki mas.
Dar bot var kė je:

1. 2014 m. ata skai ta.
2. Ei na mie ji klau si mai.

Bend ri jos pir mi nin kas S. Ma si liaus kas
Užs. Nr. I-288

Plun gės My ko lo Ogins kio me no mo-
kyk los Cho reog ra � jos sky rius šie met įsi-
min ti nais ren gi niais pa mi nė jo Tarp tau ti nę 
šo kio die ną.
Pa si tik da mi šią šven tę Cho reog ra-

fi jos sky riaus mo ki niai ir mo ky to jai 
su ren gė spal vin gą šo kių kon cer tą, ku-
ria me ga lė jai iš vys ti įvai riau sių sti lių 
cho reog ra fi nių kom po zi ci jų. Tai nė ra 
at si tik ti nu mas. Vai kai, be si mo kan tys 
cho reog ra fi jos šio je ug dy mo įstai go je, 
šo kio ge bė ji mų įgy ja pa gal kruopš čiai 
pa reng tas cho reog ra fi nio ug dy mo pro-
gra mas ir ug dy mo pla nus. Tad jau nie ji 
šo kė jai nuo sek liai ug do kū ry biš ku mą, 
lan ky da mi kla si ki nio (ba le to), lie tu vių 
tau ti nio, pa sau lio tau tų, šiuo lai ki nio ir 
mo der naus šo kio, gim nas ti kos ir ki tas 
pa mo kas įgy ja įvai rių sti lių šo kio ži nių 
ir sce ni nės pa tir ties.

Ypač daug ma lo nių įspū džių Cho-

reog ra fi jos sky riaus mo ki niams pa lie-
ka kon cer ti nės iš vy kos ir da ly va vi mas 
įvai riuo se fes ti va liuo se, meist riš ku mo 
kon kur suo se. Ir šiais me tais mi nė da-
mi Tarp tau ti nę šo kio die ną šie My ko lo 
Ogins kio me no mo kyk los ug dy ti niai 
ir jų mo ky to jai da ly va vo la bai gra žiuo-
se šo kio me no ren gi niuo se Šiau liuo se 
ir Ni do je.

Ba lan džio 29-ąją Ni do je vy ko XI 
res pub li ki nis mu zi kos ir me no mo-
kyk lų cho reog ra fi jos sky rių fes ti va lis 
„Ši tam di de liam bū ry“. Ja me da ly va vo 
450 jau nų jų šo kė jų iš vi sos Lie tu vos. Šį 
gau sų bū rį pa pil dė ir Plun gės My ko-
lo Ogins kio me no mo kyk los šo kė jai, 
ku riuos pa ruo šė vyr. mo ky to jai Ai da 
Braz dei kie nė ir Gied rius Za bors kis. Se-
nas tra di ci jas puo se lė jan čia me, pui kiai 
or ga ni zuo ta me Ni dos fes ti va ly je plun-
giš kiai su pa si se ki mu pri sta tė sa vo pa-

reng tus is to ri nio ir šiuo lai ki nio šo kio 
kon cer ti nius pa si ro dy mus.

Ge gu žės 2 die ną Šiau liuo se su reng tas 
IX tarp tau ti nis šo kio fes ti va lis-kon kur-
sas „Auš ri nė žvaigž dė“. Jis su kvie tė 27 
ko lek ty vus (apie 600 šo kė jų) iš Lie tu-
vos, Lat vi jos ir Ru si jos. Šia me tarp tau-
ti nį pri pa ži ni mą pel niu sia me kon kur se 
vyr. mo ky to jos Lo re tos Vait ku tės pa-
ruoš ti šo kių ko lek ty vai lai mė jo ant rą ją 
vie tą ma žų jų po gru pio no mi na ci jo je 
„Kla si ki nis šo kis“ ir tre čią ją vie tą ma žų-
jų po gru pio no mi na ci jo je „Est ra di nis 
šo kis“, o vyr. mo ky to jos Ai dos Braz dei-
kie nės pa reng ti šo kio ko lek ty vai užė mė 
ant rą ją vie tą vi du ri nių jų po gru pio no-
mi na ci jo je „Est ra di nis šo kis“ ir tre čią ją 
vie tą vi du ri nių jų po gru pio no mi na ci-
jo je ,,Mo der nu sis šo kis“.

Da lia STA SI KĖ LIE NĖ
Plun gės My ko lo Ogins kio me no mo kyk los 

di rek to rės pva duo to ja ug dy mui

PA SIE KI MAI

Me no mo kyk lo je trium fuo ja 
cho reog ra � nių sti lių įvai ro vė

Plun gės My ko lo Ogins kio me no mo kyk los šiuo lai ki nių šo kių ko lek ty vas (vad. Ai da Braz dei kie nė) pa si ro dy mo me tu XI 
res pub li ki nia me mu zi kos ir me no mo kyk lų cho reog ra fi jos sky rių fes ti va ly je „Ši tam di de liam bū ry“ Ni do je.

PAR DUO DA
BU TUS
2 kam ba rių:
* 43 kv. m, bend ra bu ty je Plun gė je (plas ti-

ki niai lan gai, pa keis ta grin dų dan ga). Tel. 8 
671 66067 (po 18 val.).

Plun gė

* III a., Da riaus ir Gi rė no g. 15, Tel šiuo se 
(na mas re no vuo tas, re no va ci jos pa sko la 
su mo kė ta, bu tui rei ka lin gas re mon tas). Tel. 
8 687 46902.

Tel šiai

NA MUS, SKLY PUS
 gy ve na mą jį na mą Žil vi čių g., „Ma žo jo 

ąžuo liu ko“ bend ri jo je, Plun gė je (3 kam-
ba riai, in ter ne tas, nau jas šil dy mo ka ti las, 
mies to van den tie kis, di de lė te ra sa, po vi su 
na mu – rū sys, di de lis ga ra žas, dau giau nei 
7 a že mės, su tvar ky ta ap lin ka, te ri to ri ja ap-
tver ta tvo ra ir ap so din ta tu jo mis). Tel.: 8 676 
39663, 8 676 39664.

Plun gė

 4,15 ha že mės ūkio pa skir ties skly pą 
Kan tau čių ka dast ro vie to vė je, Plun gės r. 
(re gist ro Nr. 68/22399, ša lia ke lio, pa to gu 
pri va žiuo ti, nuo ly dis į pie tų pu sę, ša lia 
elekt ros li ni ja, yra ne di de lis so das, iš kas tas 
tven ki nys, tin ka so dy bai, že mė me lio ruo ta, 
nuo lat dir ba ma). Tel. 8 616 25074.

Plun gė

* so dy bą vien kie my je 3 km nuo „VVARFF“ 
de ga li nės, Plun gė je (yra 1,1 ha že mės, 2 
tven ki niai, so das, 4 pa sta tai). Tel. 8 698 
48157.

.Plun gė

* 1,22 ha že mės ūkio pa skir ties skly pą Glau-
džių k., Plun gės r. Tel. 8 650 89571.

.Plun gė

* 12 ha že mės ūkio pa skir ties skly pą tarp 
Mi ky tų ir Šlik ti nės, Skuo do r. Tel. 8 650 
89571.

.Plun gė

* so dy bą Lo pai čių k., Tve rų sen., Rie ta vo sav. 
(1 ha že mės prie na mų). Tel. 8 626 18463.

Plun gė

* 55 kv. m ko mer ci nes pa tal pas A. Vaiš vi los 
g. 33-110A, Plun gė je (at ski ras įė ji mas). Tel. 
8 686 38465.

*Plun gė

* skly pą „Gan din gos“ so di nin kų bend ri jo je 
Plun gė je (kam pi nis, pa to gus sta ty bai). Tel.: 
8 615 89282, +353 876 752774.

Plun gė

* me di nį na mą Plun gė je (yra ga ra žas, ūki-
nis pa sta tas, 7 a že mės). Tel.: 8 610 65080, 
8 618 66328.

Plun gė

* mū ri nį na mą Kark lė nų k., 10 km iki Plun-
gės (su re mon tuo tas, su pa to gu mais, mū ri nis 
ūki nis pa sta tas, mal ki nė, dar ži nė, stik li nis 
šilt na mis, 39 a že mės). Tel. 8 675 30704.

Plun gė

* bu vu sius Var ka lių kul tū ros na mus 2 km 
nuo Plun gės (5 bu tai, ga li bū ti ko mer ci nės 
pa skir ties, yra 200 kv. m sa lė, 34 a že mės, 
kai na 72 405 Eur). Ar ba kei čia. Tel. 8 611 
40335.

.Plun gė

* 12 a na mų val dos skly pą No riš kių k., Plun-
gės r. (į skly pą at ves tos vi sos ko mu ni ka ci jos). 

Tel. 8 682 38202.
Plun gė

* so dy bą Al sė džių mstl., Plun gės r. (73 a na-
mų val dos skly pas). Tel. 8 604 73810.

Tel šiai

* 2 aukš tų na mą (ko te džą) ant Mas čio eže ro 
kran to, Tel šiuo se (ty li, ra mi vie ta). Tel.: 8 679 
84916, 8 614 42962.

Tel šiai

* so dy bą vien kie my je Paukš ta kių sen., Plun-
gės r. (yra 11,7 ha že mės, kai na po ap žiū ros). 
Tel. 8 620 58819.

Tel šiai

* so dy bą Geg rė nų k., Plun gės r. (7 a že mės, 
3 ha miš ko, 4 me di niai pa sta tai, apie 3 km 
iki plen to). Tel.: (8 448) 43093 (skam bin ti 
va ka re), 8 607 49317.

Tel šiai

* ne bran giai – 2 že mės skly pus – 0,2123 
ha ir 0,1853 ha – Di mai čių g., De gai čių k., 
Tel šių r. (vie nas ša lia ki to, at lik ti ka dast ri-
niai ma ta vi mai, yra vi sos ko mu ni ka ci jos, 
as fal tuo tas pri va žiuo ja ma sis ke liu kas). Tel. 
8 646 40026.

Tel šiai

* 25 a na mų val dos ir 18 a že mės ūkio 
pa skir ties skly pus Ryš kė nų gyv., Tel šių r. 
(skly pai gre ta). Tel. 8 656 78003.

Tel šiai

* 3 ha miš ko Braz dei kių k., Tel šių r. Tel.: 8 672 
65967, (8 444) 70238.

Tel šiai

GY VU LIUS, PAUKŠ ČIUS
* ge ros veis lės te ly čią (ver šiuo sis ge gu žės 

17 d.). Tel. 8 626 00482.
Plun gė

* 5 sav. par šiu kus. Tel. 8 623 24697.
Plun gė

* įvai raus am žiaus mė si nius viš čiu kus, 
an čiu kus, žą siu kus, mė si nius ka la ku čiu kus, 
dės lią sias viš tai tes. Se dos g. 39, Tel šiai. Tel. 
8 608 25955.

Tel šiai

* 5 sav. par še lius, rink tu vą, lau ko ak me nis. 
Tel. 8 675 37680.

Tel šiai

* te ly čią (ver šiuo sis rugp jū čio mėn.), 2 
ver šių kar vę (ver šiuo sis bir že lio mėn.). Tel. 
8 617 37064.

Tel šiai

ŽE MĖS ŪKIO TECH NI KĄ
* nau do tą kil no ja mą jį mel ži mo apa ra tą, 5 

va gų va go tu vą, 3 kub. m van dens cis ter ną 
su ra tais, ja vų kom bai ną CLASS. Tel. 8 682 
62129.

Tel šiai

* būg ni nį pre są CLASS 46-ARO BA LE (12 x 
12). Tel. 8 670 90675.

Tel šiai

STA TY BI NES ME DŽIA GAS
 uo sio len tas (7 cm, 5 cm ir 2,5 cm sto rio). 

Tel. 8 698 29370.
Plun gė

* pi giai – OSB plokš tes (8 mm kai na 7,24 
Eur, 10 mm – 7,82 Eur, 12 mm – 9,26 Eur, 
tu ri įvai rių rū šių), gips kar to nio plokš tes, 
„Pa roc“, „Knauf“, „Iso ver“, „Rock wool“ va tą, 
pu tų po lis ti re ną, įvai rius pro � lius. At ve ža. 
Tel. 8 644 47666.

*Plun gė

tik 1,74 Eur (6 Lt)!
–

Lie tu vos moks lei vių krep ši nio ly gos 
vai kų mer gai čių, gim. 2001–2002 m., čem-
pio na tas „Ma ni ja“ pa sie kė � ni šo tie sią ją. 
Jau ge gu žės 15–16 die no mis Klai pė do je 
vyks � na li nės var žy bos, ku rio se da ly vaus 
Plun gės spor to ir rek rea ci jos cent ro (SRC) 
ko man da, va do vau ja ma Edi tos La pie nės. 
Tai – vie nin te lė ra jo no ko man da, rung ty-
niau jan ti pir ma ja me di vi zio ne.
Re gu lia rų jį se zo ną Plun gės SRC jau-

no sios krep ši nin kės bai gė užė mu sios 
tre čią ją vie tą. Pa si bai gus šiam se zo nui, 
ko man dos pra dė jo at krin ta mą sias var-

žy bas. Šia me eta pe, ku ria me žai džia ma 
iki dvie jų per ga lių, mū siš kės su si ti ko 
su Kau no KM „Ais čiai-I“. Pir mo se 
rung ty nė se per ga lę pel nė Plun gės SRC 
re zul ta tu 64:55. Ant ro se rung ty nė se 
kau nie tėms pa vy ko nu ga lė ti plun giš kes 
re zul ta tu 63:43, ir tai reiš kė, kad bus žai-
džia mos tre čios rung ty nės, ku rios bus 
le mia mos abiem ko man doms no rint 
pa tek ti į fi na li nį ket ver tą.

Tre čio se rung ty nė se Plun gės SRC 
mer gi nos pa ro dė že mai tiš ką cha rak te rį 
ir 56:41 nu ga lė jo kau nie tes. Re zul ta ty-

viau siai šia me eta pe žai dė Lau ra Žu-
raus kai tė, Ag ne sė Gar čins kai tė, Pat ri ci ja 
Bie čiū tė, dėl ka muo lių ge riau siai ko vo jo 
Ag ne sė Gar čins kai tė, Ve ro ni ka Ša ki ny tė 
ir Ras vi ta Ge dei ky tė.

Vi sas ko man dos na res ga li ma pa gir ti 
už ko vin gu mą, nes jos ko vo jo dėl kiek-
vie no ka muo lio ir ne nu vy lė gau siai su-
si rin ku sių sir ga lių...

Fi na li nia me ket ver te kar tu su Plun gės 
SRC dėl me da lių žais ir krep ši nin kės iš 
Vil niaus, Kau no, Klai pė dos ko man dų.

Plun gės SRC inf.

KREP ŠI NIS

Plun gės SRC mer gi nų ko man da – 
� ni šo tie sio jo je

5ANTRADIENIS
2015 05 12 / NR. 36 (2201) 

* uo sio, ąžuo lo par ke tą, nau jas uo si nes vi-
daus du ris (2 vnt., tin ka tua le tui, vo niai, 0,8 
x 2 m), uo sio vi daus ir lau ko du ris (įvai rių 
mat me nų), plast ma si nę sta ti nę (600 l tal-
pos), se niai pjau tą treš nės, ąžuo lo me die ną. 
Par ke tą par duo da, de da, šli fuo ja, la kuo ja, 
at nau ji na se ną. Par duo da sek ci ją (nau do ta, 
ge ros būk lės, 4 da lių, kai na 130 Eur / 450 Lt). 
Tel. 8 610 04779.

Plun gė

* ne bran giai – vo kiš ką plie ni nę sto go dan-
gą, įvai rių spal vų skar dą (skar dų lanks ty mas, 
įvai rių lie taus nu te kė ji mo sis te mų mon ta vi-
mas, kon sul ta vi mas, pre kes pri sta to į vie tą), 
įvai raus pjo vi mo me die ną, įvai rių rū šių 
dai ly len tes. Tel. 8 620 94452.

Tel šiai

* ne nau do tas ša mo ti nes ply tas (460 vnt., 1 
vnt. kai na 0,45 Eur), ne nau do tus 9 pa ko pų 
be to ni nius laip tų mar šus (3 vnt., 1 vnt. kai-
na 45 Eur), sta ty bi nį bokš te lį-kel tu vą. Tel. 8 
685 27395.

Tel šiai

TRANS POR TĄ
* FORD FIES TA (2000 m., 1,8 l, dy ze lis, TA iki 

2016 m. lapk ri čio 17 d., kai na 725 Eur). Tel. 8 
648 61370 (skam bin ti po 20 val.).

Plun gė

* CIT ROËN JUM PER (1996 m. lie pos mėn., 
2,4 l, dy ze lis, mik roau to bu sas, su lif tu). Tel. 
8 683 06148.

Tel šiai

* iš Vo kie ti jos: BMW 320 (2003 m., dy ze lis, 
uni ver sa las), BMW 525 (2004 m., dy ze lis, 
se da nas, me cha ni nė pa va rų dė žė), CIT ROËN 
BER LIN GO (2008 m., 1,6 l, dy ze lis, fur go nas, 
kro vi ni nis), DA CIA DUS TER (2011 m., 1,6 
l, ben zi nas, 4 x 4, vi su rei gis), FIAT PUN TO 
(2004 m., 1,3 l, ben zi nas, au to ma ti nė pa va rų 
dė žė), FORD GA LA XY (2001 m., 2,3 l, ben zi-
nas, du jos), FORD MON DEO (2003 m. ir 2002 
m., 2 l, dy ze lis, uni ver sa las), FORD MON DEO 
(2001 m., 1,8 l, ben zi nas, heč be kas), HYUN-
DAI I30 (2012 m., 1,4 l, ben zi nas), HYUN DAI 
I20 (2012 m. ir 2013 m., 1,4 l, ben zi nas), 
MAZ DA CX-7 (2007 m., 2,3 l, ben zi nas, 4 x 4, 
vi su rei gis), MAZ DA 3 (2007 m., 1,6 l, dy ze lis), 
MB C180 (2002 m., ben zi nas, au to ma ti nė 
pa va rų dė žė), OPEL AST RA (2005 m., 1,7 l, 
dy ze lis, uni ver sa las), OPEL VECT RA (2004 
m., 1.8 GTS, ben zi nas), NIS SAN QASHQAI+2 
(2009 m., 2 l, dy ze lis, 4 x 4, vi su rei gis, au-
to ma ti nė pa va rų dė žė), PEU GEOT 407 SW 
(2006 m., 2.0 HDI, dy ze lis), SEAT IBI ZA (2007 
m., 1,4 l, dy ze lis), ŠKO DA OC TA VIA (2011 m., 
1.2 TSI, ben zi nas), TOYO TA AVEN SIS (2007 
m., 2 l, ben zi nas, au to ma ti nė pa va rų dė žė), 
TOYO TA CO ROL LA (2014 m., 1,6 l, ben zi nas, 
nau jau sias mo de lis), TOYO TA AU RIS (2013 
m., 1,6 l, ben zi nas, au to ma ti nė pa va rų dė žė), 
VW GOLF PLUS (2006 m., 1,4 l, ben zi nas), 
VW PAS SAT COM BI (2003 m. ir 2005 m., 1,9 
l, dy ze lis). Ga li keis ti į ne kil no ja mą jį tur tą. 
Tel. 8 698 86088.

Tel šiai

* leng vo jo au to mo bi lio prie ka bą. Tel. 8 
614 74408.

Tel šiai

* NIS SAN AL ME RA TI NO (2001 m., 2,2 l, ką 
tik iš Vo kie ti jos, TA iki 2017 m., tvar kin gas 
au to mo bi lis, si dab ri nės spal vos). Tel. 8 699 
80859.

Tel šiai

* BMW 525 (1997 m., 2.5 TDS, tur bo dy ze lis). 
Tel. 8 686 00285.

Tel šiai

* HYUN DAI LANT RA (2003 m. ge gu žės 
mėn., 2 l, dy ze lis, ri da 135 000 km, heč be kas, 
vyš ni nės spal vos, ge ros būk lės, ne ga lu ti nė 
kai na 1 450 Eur). Tel. 8 614 33076.

Tel šiai

BAL DUS
* ąžuo li nių lau ko bal dų komp lek tą (sta las 

1,60 x 0,83 m, 2 il gi ir 2 trum pi suo lai, kai na 
410 Eur). Tel. 8 682 36131.

Plun gė

BUI TI NĘ TECH NI KĄ
* iš Vo kie ti jos: skal byk les, šal dy tu vus, šal-

dik lius, dra bu žių džio vyk les, šal do mą sias 
dė žes. Su tei kia ga ran ti ją. Tel. 8 699 36291.

Plun gė

* nau do tą bui ti nę tech ni ką iš Šve di jos. Su-
tei kia ga ran ti ją. Tel. 8 605 33798.

Plun gė

KI TAS PRE KES
 dvi ra tį (7–11 m. vai kui). Tel. 8 683 81633.

Plun gė

 pia ni ną „Ri ga“ (kai na 200 Eur), ra šo mą jį 
sta lą (40 Eur), biu ro spin tą (tin ka vai kų kam-
ba riui, 40 Eur). Tel. 8 698 81227.

Plun gė

* bal ta ru siš kus dur pių bri ke tus, me džio 
gra nu les, ak mens ang lis, la puo čių ar spyg-
liuo čių bri ke tus. Pris ta to. Tel. 8 622 29083.

*Plun gė

* ga min to jas pi giai – ber žo pju ve nų bri ke-
tus, me džio gra nu les. Pris ta to jums pa to giu 
lai ku. Tel. 8 644 49333.

*Plun gė

* jei ka na li za ci jos dar bas su tri ko, at si ra do 
ne ma lo nus kva pas, su ma žė jo pra lai du mas, 
pa dės bio lo gi nės bak te ri jos – „Deb lo quont-
Reac ti vant“ (1 kg kai na 29,99 Eur). http://
buksvarus.lt, tel. +370 677 26777.

Plun gė

* sėk li nes bul ves ‘Ro san ta’, ‘Vi ne ta’, val-
go mą sias, pa ša ri nes bul ves (ga li at vež ti), 
pre suo tą šie ną. Tel.: (8 448) 79100, 8 648 
82710.

*Plun gė

* ak mens ang lis, la puo čių pju ve nų bri ke-
tus, bal ta ru siš kus dur pių bri ke tus. At ve ža. 
Tel. 8 674 24111.

Plun gė

* sau sas skal dy tas la puo čių mal kas, alks nio 
mal kas trin ke lė mis, sau sas pjaus ty tas la puo-
čių ša kas. Tel. 8 687 18435.

*Plun gė

* nau do tus: ąžuo lo ma sy vo vi daus du ris su 
stak to mis (6 vnt.), įvai rių mat me nų me di nius 
lan gus, pia ni ną „Ri ga“. Tel. 8 687 81788.

Plun gė

* ber žo ir ki tų la puo čių mal kas rąs tais po 3 
m, su pjau tas trin ke lė mis ir su ka po tas. At ve-
ža. Tel. 8 670 20457. www.jo no mal kos.lt.

Plun gė

* 3 du rų spin tą (kai na 30 Eur), vir tu vės sta lą 
(6 Eur), te le vi zo riaus sta liu ką (6 Eur), vir tu vės 
spin te lę (2 aukš tų, 15 Eur), 2 vai kiš kas lo ve les 
(po 15 Eur),  šal dy tu vus „Minsk-15“ ir „Snai-
gė-10“ (po 15 Eur), puoš nią su kne lę (il gis 
102 cm, per krū ti nę 42 cm, per lie me nį 36 
cm, 15 Eur), vais ti nį je ro ni mą (nuo 1,50 iki 3 
Eur). Ga li ma de rė tis. Tel. 8 608 68766.

Plun gė

* trak to rių T-40 (2 til tų, su fron ta li niu 
krau tu vu ir kau šu prie ky je), grė bia mą ją (5 
žvaigž du čių), plū gą (3 kor pu sų), leng vo jo 
au to mo bi lio prie ka bą (TA iki 2017 m.), 1 
ver šio kar vę (ver šiuo sis ge gu žės pa bai go je), 
mė si nę te ly čią su ver še liu, 150 kg mė si nį par-
šą. Tel.: (8 448) 47613, 8 626 72418.

Plun gė

* iš va ly tus kvie čius, kviet ru gius, mie žius, 
avi žas, mi ši nius, žir nius, pe lė žir nius (bei-
cuo ja, at vyks ta į na mus), dau gia me čių žo lių 
sėk lą. At ve ža. Tel. 8 601 29389.

Tel šiai

* ber žo ir mai šy tas at rai žas, su pjau tas po 
33 cm, ber žo, uo sio, ąžuo lo, alks nio mal kas, 
su skal dy tas ar ba trin ko mis. Per ka miš ką. Tel.: 
8 617 05035, 8 606 67031.

Tel šiai

* sėk li nius grū dus (va sa ri niai mie žiai, avi-
žos, kviet ru giai), pa ša ri nius grū dus (ru giai, 
avi žos, grū dų mi ši niai). Tel. 8 620 36292.

Tel šiai

* iš Vo kie ti jos: skal bi mo mil te lius „Per sil“ 
(pra mo ni nė pa kuo tė, 10 kg kai na 15 Eur), 
skys tą skal bik lį „Per sil“ (pra mo ni nė pa kuo tė, 
10 l – 18 Eur), skys tą skal bik lį „Al pin Weiss“ 
(3 l – 11 Eur), minkš tik lį „Le nor“ (kon di cio-

nie rius, pra mo ni nė pa kuo tė, 10 l – 16 Eur); 
uni ver sa lų va lik lį iš Ita li jos (750 ml – 4 Eur, 5 l 
– 15 Eur). Už sa ko. At ve ža. Tel. 8 647 85809.

Tel šiai

* sėk li nes, val go mą sias bul ves. Tel. 8 615 
63724.

Tel šiai

* tri fa zius elekt ros va rik lius (nuo 0,9 kW 
iki 2,2 kW, ne nau ji), bu ro kė lių sė ja mą ją (5 
va gų, vo kiš ka), ark li nį plū gą, akė čias, se no-
vi nius ob lius ir kt. se no vi nius daik tus. Tel. 8 
699 36260.

Tel šiai

* grū dų va ly mo įren gi nį (elekt ri nis, per 1 
val. iš va lo 2 t grū dų). Tel. 8 606 20119.

Tel šiai

* sėk li nes ir val go mą sias bul ves. Tel. 8 602 
27901.

Tel šiai

PER KA

* Da ni jos bend ro vė – miš kus, že mę ir iš va-
das vi so je Lie tu vo je. Tel. 8 690 11000, el. p. 
sutartims@gmail.com.

Plun gė

* sku biai – au to mo bi lius. Įfor mi na do ku-
men tus, at si skai to vie to je. Pa sii ma sa vo 
trans por tu. Dir ba be poil sio die nų. Tel. 8 
635 11550.

Plun gė

* au to mo bi lius, mik roau to bu sus, mo to-
cik lus, trak to rius iki 3 000 Eur, tvar kin gus, 
dauž tus, ang liš kus, ne va žiuo jan čius. Pa sii-
ma pa tys, su tvar ko do ku men tus, at si skai to 
iš kar to. Dir ba be poil sio die nų. Tel.: 8 654 
76477, 8 675 91686.

.Plun gė

* miš ką. Ga li bū ti su bend ra tur čiais nea ti-
da ly tas iš bend ros nuo sa vy bės. Pa de da su-
tvar ky ti do ku men tus, taip pat pa vel dė ji mo. 
Tel. 8 644 55355.

Plun gė

* nau do tus leng vuo sius au to mo bi lius, 
sunk ve ži mius. Ga li bū ti ne va žiuo jan tys, su 
de fek tais, ang liš ki. Sut var ko do ku men tus, 
at si skai to iš kar to, mo ka bran giai, pa sii ma 
sa vo trans por tu. Per ka aku mu lia to rius. Tel. 
8 627 53604.

Plun gė

* gin ta rą, se nus gin ta ro ka ro lius, gin ta ro 
apy ran kes, sa ges, gin ta ro su ve ny rus, ga ba-
lus. Tel. 8 608 08147.

*Plun gė

* grėb lį-var ty tu vą DO BI LAS, iš ver čia mą 
trak to riaus prie ka bą, ne bran giai – leng vo jo 
au to mo bi lio prie ka bą su do ku men tais. Tel. 
8 671 71776.

Plun gė

* mie žius, kvie čius, ru gius, kviet ru gius, 
avi žas, mi ši nius, žir nius, pe lė žir nius. Tel. 8 
671 52660.

Tel šiai

* au to mo bi lius, mik roau to bu sus, sun kų jį 
trans por tą, trak to rius, kom bai nus, prie ka-
bas, įvai rius pa dar gus (ga li bū ti ne be nau do-
ja mi, su de fek tais). Pa sii ma sa vo trans por tu. 
Tel. 8 623 55702.

Tel šiai

* ūki nin kė – įvai raus am žiaus ir įmi ti mo 
ark lius, nuo 200 kg bu liu kus au gin ti, nuo 
500 kg mė si nes ir miš rū nes te ly čias. Tel.: 8 
698 78374, 8 611 47793.

Tel šiai

* stam bus ūki nin kas bran giai – įvai raus 
bran du mo miš ką ir dir ba mą že mę (ga li bū ti 
su ne tvar kin gais do ku men tais, iš nuo mo ta). 
Tar pi nin kams, pa tei ku siems pa siū ly mą, mo-
kės su tar ti nį mo kes tį. Tel. 8 645 16063.

Tel šiai

* stam bus ūki nin kas bran giai – dir ba mą 
že mę ir įvai rų miš ką (ga li bū ti su sko lo mis, 
ne tvar kin gais do ku men tais, iš nuo mo ta). 
Tar pi nin kams mo kės 30 Eur ir dau giau už 1 
ha. Tel. 8 615 16617.

Tel šiai

* miš ką (be tar pi nin kų). Tel. 8 656 99549.
Tel šiai

* iki 15 kW elekt ros va rik lius (vei kian čius ir 
ne vei kian čius, 1 kW kai na nuo 5 iki 10 Eur). 
Pa sii ma pa tys. Tel. 8 603 21526.

Tel šiai

SIŪ LO DAR BĄ

* au to ser vi sas – au to mo bi lių šalt kal viui. 
Tel.: 8 684 71023, 8 679 33795.

.Plun gė

* miš ko pjo vė jams. Tel. 8 605 24281.
Plun gė

* au to ser vi sas – au to mo bi lių šalt kal viui. 
Tel. 8 698 44669.

.Plun gė

* fa sa dų dar buo to jams (po lis ti re nas, ar-
ma vi mas, de ko ras). Vi sos ga ran ti jos. Tel. 8 
677 36548.

Plun gė

* mo te riai pri žiū rė ti se ny vo am žiaus mo te rį 
Plun gės r. Tel. 8 618 04313.

Plun gė

* pie no ūky je – dar bi nin kui. Ap gy ven di-
na, su tei kia so cia li nes ga ran ti jas. Tel. 8 605 
46585.

Plun gė

* sta ty bos dar bi nin kams (fa sa di nin kams, 
ply te lių kli juo to jams, da žy to jams). Tel. 8 
611 40335.

.Plun gė

* stog den giams, fa sa di nin kams ir pa gal bi-
niams dar bi nin kams dirb ti Skan di na vi jo je. 
Tel. +370 601 20932.

Plun gė

* ūky je – dar bi nin kui. Tel. 8 620 60808.
Plun gė

* dar bi nin kui-trak to ri nin kui dirb ti ūky je. 
Ga li ap gy ven din ti. Tel. 8 682 79788.

Tel šiai

PAS LAU GOS

 at lie ka vi sus trin ke lių klo ji mo dar bus. 
Tel. 8 604 90675. Plun gė

* be to nuo ja grin dis. Il ga me tė pa tir tis. Tel.: 
8 611 32040, 8 611 32044.

.Plun gė

* įren gia be to ni nius pa ma tus (ant po lių, 
juos ti nius), sta to at ra mi nes ir ki to kias tvo-
ras, kar vi des, at lie ka ki tus sta ty bos dar bus. 
Tel. 8 677 87368.

.Plun gė

* fa sa dų, pa ma tų šil ti ni mas, de ko ra ty vi nės 
„sa ma nė lės“ už dė ji mas, ce men ti nio „briz go“ 
purš ki mas, sie nų pa ma tų res tau ra vi mas, tin-
ka vi mas, me di nių na mų da žy mas, dai ly len čių 
ka li mas, vi daus ap dai la. Tel. 8 684 97614. .Plun gė

* pa mink lų ga my ba, ka pa vie čių res tau ra vi-
mas, pa ma tų py li mas, rai džių ka li mas. Ne mo-
ka ma kon sul ta ci ja. Tai ko mos nuo lai dos. Tel.: 
8 685 48790, (8 448) 48681.

Plun gė

* ve ža žmo nes, siun ti nius marš ru tu Lietu-
va–Vokietija–Lietuva (2 vai ruo to jai). Tel. 8 
653 94299.

*Plun gė

* klo ja trin ke les, mon tuo ja lie taus ka na li-
za ci ją. Dar bus at lie ka su sa vo ar už sa ko vo 
me džia go mis. Tel. 8 673 15323.

Plun gė

* LAIP TŲ pro jek ta vi mas, ga my ba, mon ta vi-
mas. At vyks ta, kon sul tuo ja ne mo ka mai. Tel. 
8 612 18199.

Plun gė

* ates tuo tas elekt ri kas ko ky biš kai at lie ka 
vi sus elekt ros ins ta lia ci jos mon ta vi mo dar-
bus. Nau jos ins ta lia ci jos įren gi mas, se nos 
tai sy mas, ge di mų ša li ni mas. Re mon tuo ja 
elekt ros prie tai sus, au to ma ti zuo tus įren gi-
nius. Tel. 8 629 03510.

*Plun gė

* elekt ros ins ta lia ci jos mon ta vi mo dar bai. 
Tel. 8 659 12855.

*Plun gė

* grei tai ir ko ky biš kai pjau na, skal do mal kas 
šve diš ka tech ni ka. Tel. 8 672 22199.

*.Plun gė

* bri ga da grei tai ir ko ky biš kai klo ja trin ke les. 
Dir ba su sa vo ar ba už sa ko vo me džia go mis. 
Su tei kia ga ran ti ją. Tel. 8 629 99975.

Plun gė

* ka sa ir va lo tven ki nius, at lie ka že mės ly-
gi ni mo dar bus vikš ri niu eks ka va to riu mi. Tel. 
8 687 18448.

Plun gė

* at lie ka mū ro, be to na vi mo ir ki tus sta ty bos 
dar bus. Tel. 8 613 10225.

Plun gė

* klo ja trin ke les (nau do ja sa vo ir už sa ko vo 
me džia gas), tan ki na pa grin dą 200–500 vib-
ra ci niu tan kin tu vu. „Bob cat“ ir sa vi var čio su 
kra nu nuo ma. Tel. 8 615 96708.

Plun gė

* mi ni eks ka va to riu mi ka sa tran šė jas ka na-
li za ci jai, dre na žui, van den tie kiui, elekt ros 
li ni joms, pa ma tų duo bes, mon tuo ja va ly mo 
įren gi nius (nau do ja sa vo ar ba už sa ko vo me-
džia gas). Tel. 8 688 38880.

Plun gė

* vi daus ap dai la: gips kar to-
nio dar bai, įtem pia mo sios lu bos, 
la mi na to klo ji mas, įvai rūs di zai no 
spren di mai, ne stan dar ti nės lu bos. 
Tel. 8 604 51804.

Plun gė

Užs. Nr. S-929

* In ži ne ri nių tink lų įmo nė „Eu-
ro sis te ma ir ko“, plė to jan ti vers lą 
ir ple čian ti dar bų apim tį, nuo la ti nį 
ir ge rai mo ka mą dar bą siū lo dar bų 
va do vui. Tel šių g. 115D, Plun gė. 
Tel. 8 612 98013, el. p. vygandas@
eurosistema.lt. .Plun gė

Užs. Nr. S-729

Užs. Nr. S-926

Te gul Jus ly di pa guo da ir dva sios stip ry bė. Šią sun kią 
ne tek ties va lan dą dėl Ma mos mir ties nuo šir džiai už-
jau čia me Plun gės ra jo no sa vi val dy bės me rą Aud rių 
KLI ŠO NĮ.

VšĮ „Kre tin gos mais tas“

Te ly di Jus pa guo da ir dva sios stip ry bė šiuo sun kiu ne-
tek ties me tu. Dėl bran gios Ma mos mir ties nuo šir džiai 
už jau čia me Plun gės ra jo no sa vi val dy bės me rą Aud rių 
KLI ŠO NĮ ir jo ar ti muo sius.

Plun gės kul tū ros cent ro ko lek ty vas

Skau džią ne tek ties ir liū de sio va lan dą nuo šir džiai už-
jau čia me Plun gės ra jo no sa vi val dy bės me rą Aud rių 
KLI ŠO NĮ ir ar ti muo sius dėl my li mos Ma mos mir ties.

„Vi čiū nų“ įmo nių gru pė
Liu das Skie rus

 vi rė jos pa dė jė jai pra mo gų  
cent re „Por to“. Tel. 8 610 63585.Plun gė

* ap sau gi nės ir prieš gais ri nės sig na-
li za ci jos pa sta tams, te ri to ri jų pe ri met ro 
ap sau gos sis te mos, skait me ni nės vaiz do 
ste bė ji mo sis te mos, ste bė ji mas in ter ne tu 
kom piu te ry je ir te le fo ne. Tu ri ates ta tą, su-
tei kia ga ran ti ją. Tel. 8 686 44841.

.Plun gė

* ker ta ir va lo krū mais ir me džiais 
ap žė lu sias pie vas, ka na lus, pa ke-
les. Dar bus at lie ka Tel šių, Plun-
gės, Kre tin gos, Ma žei kių, Skuo do, 
Klai pė dos, Ši la lės, Šiau lių r. Tel.  
8 620 76253. Tel šiai

Ne mo ka mai, grei tai, 
ko ky biš kai ker ta me, 

va lo me me džiais ir krū mais 
apau gu sias tik di de les 

te ri to ri jas, esan čias 
vie no je vie to je. Išp jau tą 

me die ną ir krū mus 
iš si ve ža me sa vo trans por tu. 

Ne mo ka mą pa slau gą tei kia me 
vi sa me Že mai ti jos re gio ne.
Kreip tis tel. 8 683 84226.

Užs. Nr. I-258

Užs. Nr. S-859

U
žs

. N
r. 

S-
73
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* glais to, da žo, ta pe tuo ja pa pras tai siais ir 
skys tai siais ta pe tais, klo ja la mi na tą. Tel. 8 
615 98909.

Plun gė

* sta to kar ka si nius, rąs ti nius pa sta tus, at-
lie ka me di nių pa sta tų re no va ci ją (kei čia ir 
at nau ji na se nus rąs tus, at nau ji na fa sa di nes 
len tas, kei čia nau jo mis) ir ki tus me džio dar-
bus tiek vi du je, tiek lau ke. Tel. 8 603 93205.

Plun gė

* res tau ra vi mo, tin ka vi mo dar bai. Sie nų, 
pa ma tų šil ti ni mas, de ko ra vi mas. Vi daus ir 
išo rės ap dai los dar bai. Tel. 8 646 16058.

.Plun gė

* mon tuo ja lan gus, du ris, ka la dai ly len-
tes, mon tuo ja gips kar to nį, de da grin dis, 
at lie ka vi sus ki tus re mon to dar bus. Tel. 8 
608 09957.

Plun gė

* at lie ka vi sus sto gų den gi mo dar bus. Pa-
de da įsi gy ti me džia gų. Su tei kia ga ran ti ją. 
Il ga me tė pa tir tis. Tel. 8 679 47306.

Tel šiai

* den gia sto gus, pa ka la pa sto ges, mon tuo-
ja stog lan gius, lie taus sis te mas. At lie ka skar-
di ni mo dar bus. Dar bus at lie ka ko ky biš kai ir 
lai ku. Tel. 8 621 31262.

Tel šiai

* den gia sto gus. At lie ka vi sus skar di ni mo 
dar bus. Pa de da ap si rū pin ti me džia go mis. 
Dar bus at lie ka są ži nin gai ir tvar kin gai. Ga li 
pa ro dy ti at lik tų dar bų. Tel. 8 602 32025.

Tel šiai

* den gia sto gus vi so mis dan go mis, re-
no vuo ja se nus ar ba sta to nau jus sto gus. 
At lie ka vi sus skar di ni mo dar bus. Lie taus 
sis te mų mon ta vi mo dar bai, pa ka los. Klien tui 
pa de da įsi gy ti me džia gų. Su tei kia ga ran ti ją. 
Tel. 8 683 77121.

Tel šiai

* grei tai ir ko ky biš kai at lie ka vi sus ap dai los 
dar bus, sta to kar ka si nius na mus, šil ti na fa-
sa dus. Dir ba vi so je Že mai ti jo je ir ne tik. Tel.: 
8 646 70713, 8 647 34426.

Tel šiai

* grei tai ir ko ky biš kai at lie ka vi sus ka pa vie-
tės dar bus – nuo pa ma tų be to na vi mo iki 
gė lių pa so di ni mo. Že mai ti jo je ir ne tik. Tel.: 
8 646 70713, 8 647 34426.

Tel šiai

* klo ja trin ke les (nau do ja sa vo ir už sa ko vo 
me džia gas). Di de lė pa tir tis. Su tei kia ga ran-
ti ją. Tel. 8 614 15993.

Tel šiai

* ga li su teik ti pa sko lą. Užs ta tas – ne kil no-
ja ma sis tur tas. Tel. 8 679 59405.

Tel šiai

* mi ni eks ka va to riu mi at lie ka įvai rius že mės 
ka si mo dar bus. Mon tuo ja ka na li za ci ją, van-
den tie kį, dre na žą, va ly mo įren gi nius. Dar bus 
at lie ka su sa vo ar ba už sa ko vo me džia go mis. 
Tel. 8 678 01423.

Tel šiai

* įvai riais kie kiais at ve ža žvy ro, smė lio 
(si jo to), juo dže mio, skal dos, mal to be to no. 
Iš ve ža grun tą, sta ty bi nį lau žą. Įvai rios tech-
ni kos nuo ma. Tel. 8 647 40944.

Tel šiai

* at lie ka že mės ka si mo dar bus 3,5 t eks ka-
va to riu mi: ka be lių, van den tie kio, nuo te kų, 
lie taus sis te mų, dre na žo klo ji mas, skly pų 
ly gi ni mas, pa ma tų ka si mas, va ly mo įren-
gi nių mon ta vi mas, kel mų ro vi mas. Dar bus 
at lie ka tri jų dy džių – 30 cm, 60 cm ir pla ni-
ruo jan čiu 120 cm – kau šais. Ka si mo gy lis 3 
m. Tel. 8 606 12623.

Tel šiai

* at lie ka vi sus že mės ka si mo dar bus. Klo ja 
ka na li za ci ją, dre na žą, van den tie kį. Par duo-
da ir mon tuo ja va ly mo įren gi nius. Iš nuo mo-
ja mi ni eks ka va to rių. Tel. 8 677 29748.

Tel šiai

* pi la gręž ti nius pa ma tus su sa vo ar ba 
už sa ko vo me džia go mis. Dar bus at lie ka 
ko ky biš kai. Tel. 8 606 31279.

Tel šiai

* bri ga da grei tai ir ko ky biš kai klo ja trin ke-
les. Nau do ja sa vo ar ba už sa ko vo me džia gas. 
Su tei kia 5 m. ga ran ti ją. Tel. 8 606 31279.

Tel šiai

* kro vi nių ve ži mas ir per kraus ty mas: bal dų 
ve ži mas, iš rin ki mas, sta ty bi nių me džia gų, 
bui ti nės tech ni kos ve ži mas, se nų bal dų, 
bui ti nės tech ni kos iš ve ži mas uti li zuo ti. 
Su da ro su tar tis su įmo nė mis. Tel. 8 672 
26449.

Tel šiai

* pjau na me die ną kil no ja muo ju ga te riu 
klien tų na muo se. Tel. 8 674 12763.

Tel šiai

* ka mi nų įdėk lų mon ta vi mas iš rūgš tims 
at spa rios skar dos. Kon sul ta vi mas ir at vy ki-
mas ne mo ka mas. An gų di di ni mas. Ka mi nų 
va ly mas. Tel. 8 655 48983.

Tel šiai

* bal dų pro jek ta vi mas ir jų ga my ba. 
Ga mi na stan dar ti nius ir ne stan dar ti nius 
bal dus: vir tu vės, prieš kam ba rio, vai ko 
kam ba rio bal dus, spin tas, lo vas ir kt. Tel. 
8 684 55218.

Tel šiai

* ve ža žvy rą, smė lį. Nuo mo ja sa vi var čius, 
pusp rie ka bes. Iš ve ža sta ty bi nį lau žą. Tel. 8 
647 12181.

Tel šiai

* ka sa, va lo tven ki nius. Nuo mo ja eks ka-
va to rius. Ruo šia pa grin dą, tvar ko ke lius, 
ta ke lius, de da trin ke les. „Tra lu“ ve ža iki 35 
t kro vi nius. Tel. 8 647 12181.

Tel šiai

* griau na mū ri nius, be to ni nius, me di nius 
na mus, fer mas. Ar do be to ni nes, as fal tuo tas 
aikš te les. Ma la be to no lau žą. Par duo da be-
to no skal dą. At ve ža. Prii ma be to no, as fal to 
lau žą. Tel. 8 647 12181.

Tel šiai

* grę žia įvai raus skers mens po lius, be-
to nuo ja. Nuo mo ja grę ži mo, be to na vi mo 
įran gą. Tel. 8 647 12181.

Tel šiai

* ve ža žvy rą, juo dže mį, durp že mį, smė-
lį. Trans por to pa slau gos. Že mės ka si mo, 
stum dy mo dar bai. Tel. 8 685 87163.

Tel šiai

* šil ti na na mus eko va ta, po liu re ta nu ir kt. 
me džia go mis. Už pil do oro tar pus. Tel.: 8 
606 59953, 8 671 13114.

Tel šiai

* bri ga da pi la juos ti nius ir gręž ti nius pa-
ma tus (sa vo ar ba už sa ko vo me džia gos). 
Tel. 8 604 97250.

Tel šiai

* su tei kia pa sko lą už už sta tą (už sta tas 
– že mės ūkio pa skir ties že mė, miš kas, 
so dy ba, bu tas, na mas). Pa lan kios są ly gos. 
Tel. 8 619 65682.

Tel šiai

* ve ža žvy rą, smė lį, juo dže mį, skal dą, 
mal tą be to ną. Tvar ko ke lius, ruo šia kie-
mus, aikš te lių pa grin dą, ka sa, va lo tven ki-
nius. Eks ka va to rių, sa vi var čių pa slau gos. 
Tel. 8 608 38485.

Tel šiai

* ne bran giai ir ko ky biš kai at lie ka įvai rius 
lau ko ir vi daus ap dai los dar bus, šil ti na 
fa sa dus, de ko ruo ja, ka la dai ly len tes. Tel. 
8 672 62574.

Tel šiai

* mon tuo ja ka mi nų įdėk lus, pri sta to mus, 
ap šil tin tus ka mi nus. Ar do ka mi nų per-
tva ras, di di na an gas. At lie ka skar di ni mo 
dar bus. Tel. 8 679 27337.

Tel šiai

* bri ga da den gia sto gus, sta to kar ka si-
nius pa sta tus, te ra sas, tvo ras. Tel.: 8 679 
06033, 8 684 50431.

Tel šiai

* šu li nių ka si mas, va ly mas, gi li ni mas, 
res tau ra vi mas. Su ran da van de nį te les-
ko pi nė mis vir gu lė mis. Ren ti nius at si ve ža 
pa tys. Tel. 8 600 27526.

Tel šiai

* klo ja grin di nio trin ke les, mon tuo ja lie-
taus su rin ki mo sis te mas, be to nuo ja at ra-
mi nes sie ne les, klo ja ak mens grin di nius. 
Dar bus at lie ka su sa vo ar ba už sa ko vo 
me džia go mis. Va žiuo ja ir į ma žus ob jek-
tus. Tel.: 8 609 73179, 8 601 87998.

Tel šiai

* pro fe sio na lūs san tech ni kos, ven ti-
lia ci jos dar bai. Su tei kia ga ran ti ją. Tel. 8 
645 91099.

Tel šiai

* šul nia ka sys ka sa šu li nius, su ran da van-
dens ša ką, va lo, gi li na. Tel.: 8 699 02063, 
8 699 02074.

Tel šiai

* gro ja pi giai ir pro fe sio na liai. Re per-
tua ras ga li bū ti de ri na mas. Tel. 8 621 
97267.

Tel šiai

* ka sa nau jus, va lo se nus van dens tel ki-
nius, tven ki nius. At lie ka grun to ly gi ni mo 
dar bus bul do ze riu. Il ga me tė pa tir tis. Tel. 
8 608 31135.

Tel šiai

* pjau na ve ją ir žo lę. Va lo pa ke les, pa-
miš kes, ka na lus. Pri žiū ri so dy bas, įmo nių 
ža liuo sius plo tus. Dir ba su ve jap jo ve, 
trak to riu ku, žo liap jo ve. Tel.: 8 618 34181, 
8 615 79724.

Tel šiai

* stum do, ly gi na že mę, tvar ko tven ki nius 
po iš ka si mo. Par duo da skly pus na mams 
sta ty ti Ryš kė nuo se. Tel. 8 686 80168.

Tel šiai

* sta to kar ka si nius na mus, ap ka la, da žo, 
šil ti na, den gia sto gus, skar di na, pa ka la 
pa sto ges. Su tei kia ga ran ti ją, ko ky bę. Tel. 
8 619 35131.

Tel šiai

* at lie ka mū ro, pa ma tų ir ki tus sta ty bos 
dar bus. Tel. 8 618 61838.

Tel šiai

* bri ga da grei tai ir ko ky biš kai at lie ka 
fa sa dų šil ti ni mo dar bus. Ar muo ja, šil ti na 
po lis ti re nu, va ta, tin kuo ja de ko ra ty vi niu 
tin ku. Tu ri sa vo pa sto lius. Dir ba vi so je Že-
mai ti jo je ir ne tik. Tel. 8 648 25758.

Tel šiai

* grei tai ir ko ky biš kai at lie ka fa sa dų šil-
ti ni mo dar bus va ta, po lis ti re nu. Ar muo ja, 
tin kuo ja de ko ra ty vi niu tin ku. Už sa ko vo 
pa gei da vi mu pa de da įsi gy ti me džia gų. 
Tu ri sa vo pa sto lius. Tel. 8 608 93077.

Tel šiai

* den gia sto gus pri ly do mo mis dan go-
mis. Su tei kia ga ran ti ją. Iš ra šo są skai tas. 
Tel. 8 618 69940.

Tel šiai

* res tau ruo ja se nus pa sta tus. At lie ka ki tus 
sta ty bos dar bus su sa vo ar ba už sa ko vo me-
džia go mis. Ga mi na lau ko ir pir ties bal dus, 
te ra sas, pa vė si nes. Tel. 8 614 74408. Tel šiai

* pjau na žo lę, tvar ko ir pri žiū ri ap lin ką. At lie-
ka ki tus na mų ūkio dar bus. Tel. 8 604 80909.

Tel šiai

IŠ NUO MO JA
* 20 kv. m kam ba rį Plun gė je (bend ra vir tu vė, 

su pa to gu mais). Pa gei dau ja mas vien gun gis 
(-ė). Tel.: (8 448) 52642, 8 670 49810.

*Plun gė

* au to mo bi lių nuo ma. Tel.: 8 615 23772, 8 
686 25894.

*.Plun gė

* au to mo bi lių nuo ma Tel šiuo se. Tel. 8 672 
26449.

Tel šiai

IŠ SI NUO MO TŲ
* ūki nin kas – pie vos ar dir ba mos že mės 

Plun gės r. ir Rie ta vo sav. (1 ha kai na 100 Eur). 
Tel. 8 616 92948.

.Plun gė

* že mės Rie ta vo ir Plun gės sav. Tel. 8 636 
09628.

*Plun gė

* tvar kin ga, dir ban ti, be au gin ti nių, mo ki 
šei ma il ges niam lai kui – 1,5, 2, 3 kam ba rių 
bu tą ar na mą su pa to gu mais Plun gė je. Siū ly ti 
įvai rius va rian tus. Tel. 8 645 32792.

Plun gė

ĮVAI RŪS
* par duo da su mon tuo tą pre ky bos įran gą, 

skir tą pre kiau ti dra bu žiais, ka sos apa ra tą, 2 
ma ne ke nus. Iš nuo mo ja pa tal pas par duo tu vei 
Vy tau to g., Plun gės cent re. Tel. 8 682 30089.

.Plun gė

* miš ka ve žio pa slau gos. Per ka ap va lią ją 
me die ną (rąs tus, plon rąs čius, po pier me-
džius). Ve ža žvy rą, smė lį, grun tą ke liams. Tel. 
8 607 07555.

Tel šiai

SKU BŪS
PAR DUO DA ** mie žius, kvie čius, ru gius, 

pre są, šie nap jo vę, sė ja mą ją, fre zą, pa ma tų 
blo kus, per dan gos plokš tes Plun gė je. Tel. 
8 618 10293.

*
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P A Ž I N T Y S

** 50 m. mo te ris su-
si pa žin tų su 50–55 m. 
vy riš kiu rim tai bend-
rau ti Tel šių r. Ve du sie ji, 
ne truk dy ki te. Tel. 8 626 
15278.

*

Be pietų pertraukos!

Skelbimai ir reklamos priimami 
J. Tumo-Vaižganto g. 28A, I a., skelbimų skyriuje, 

nuo 8 iki 17.30 val.

Skambučio kaina 1,74 Eur
(6 Lt).

SKELBIMAI VISĄ PARĄ TELEFONU 
(8 900) 75002 

Skam bin ti galite visą parą iš TEO tinklo. Naujiena! 
Nuo šiol skambinti gali ir išankstinio mokėjimo 

kortelių „Ežys“ („Omnitel“) ir „Labas“ („Bitė“) turėtojai.

SIŪ LO DAR BĄ * vie na iš di džiau-
sių Lie tu vos drau di mo įmo nių ple čia 
sa vo veik lą Plun gė je. Ga ran tuo ja ap-
mo ky mus, pro fe sio na lų pa ruo ši mą 
dar bui. Ge riau siems siū lo pui kias 
kar je ros ga li my bes. Su si do mė ju-
sius pa siū ly mu pra šo me skam bin ti 
dar bo die no mis 8–17 val. tel. 8 611 
27616. Plun gė

 PER KA * 2–3 ha že mės Var ka lių 
k., Plun gės r. Tel. 8 670 83075.

Plun gė

BRAN GIAI 
PER KA ME MIŠ KĄ. 
AT SIS KAI TO ME IŠ KAR TO.

TEL. 8 625 37286.Užs. Nr. I-162

Bran giai per ka 
miš ką Že mai ti jo je. 

At sis kai to iš kar to.
Tel. 8 602 15122.Užs. Nr. I-224

Užs. Nr. I-268

U
žs

. N
r. 

I-
27

2

U
žs

. N
r. 

I-
27

3

U
žs

. N
r. 

I-
27

6

Užs. Nr. S-935

Įmo nė ieš ko 

skar di nin kų ir
 fa sa dų šil tin to jų.

Kreip tis tel. 8 686 74871.
Užs. Nr. I-291

L o  š i  m o  Nr. 
996

2015 05 10
Vi sa len te lė – 7 

167 (1 x 7 167) 
Eur / 24 746 (1 x 
24 746) Lt

Įst ri žai nės – 3,40 Eur (11,74 Lt)
Ei lu tė – 1 Eur (3,45 Lt)
Ke tu ri kam pai – 1,30 Eur (4,49 

Lt)
44 37 21 23 56 19 36 50 73 34 74 

03 12 63 46 26 27 06 64 16 31 38 
22 08 49 58 30 68 70 33 15 25 28 20 
13 – ke tu ri kam pai

59 14 51 54 48 – ei lu tė
57 11 60 09 01 – įstri žai nės
71 24 53 75 – vi sa len te lė
Pa pil do mi pri zai:
Au to mo bi lis „Peu geot 208“ (TV) 

– Ma ry tė Žim ku vie nė
Au to mo bi lis „Re nault Clio“ (TV) 

– Ri ma Za ka raus kie nė
Au to mo bi lis „Ško da Ra pid“ – bil. 

Nr. 0380841
Kvie ti mai į TV lai dą: 038*697, 

026*214, 049*981
Tel. 1634 (ge gu žės 4 d.):
1 500 Eur – Vi ta li ja Paš vies tie nė 

iš Šiau lių
1 500 Eur – Ar tū ras Bla žys iš 

Klai pė dos
1 500 Eur – Al bi nas Na vic kas iš 

Ša kių r.
1 500 Eur – An ta nas Le ka vi čius 

iš Tel šių
1 500 Eur – Ju ly ta Dau gi lie nė 

iš Kau no
1 500 Eur – Juo za pas Ra gai nis iš 

Klai pė dos
1 500 Eur – Mo ni ka Zig man tie nė 

iš Ma ri jam po lės r.
Prog no zė: Auk so puo de bus 

175 000 Eur (604 000 Lt).
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* glais to, da žo, ta pe tuo ja pa pras tai siais ir 
skys tai siais ta pe tais, klo ja la mi na tą. Tel. 8 
615 98909.

Plun gė

* sta to kar ka si nius, rąs ti nius pa sta tus, at-
lie ka me di nių pa sta tų re no va ci ją (kei čia ir 
at nau ji na se nus rąs tus, at nau ji na fa sa di nes 
len tas, kei čia nau jo mis) ir ki tus me džio dar-
bus tiek vi du je, tiek lau ke. Tel. 8 603 93205.

Plun gė

* res tau ra vi mo, tin ka vi mo dar bai. Sie nų, 
pa ma tų šil ti ni mas, de ko ra vi mas. Vi daus ir 
išo rės ap dai los dar bai. Tel. 8 646 16058.

.Plun gė

* mon tuo ja lan gus, du ris, ka la dai ly len-
tes, mon tuo ja gips kar to nį, de da grin dis, 
at lie ka vi sus ki tus re mon to dar bus. Tel. 8 
608 09957.

Plun gė

* at lie ka vi sus sto gų den gi mo dar bus. Pa-
de da įsi gy ti me džia gų. Su tei kia ga ran ti ją. 
Il ga me tė pa tir tis. Tel. 8 679 47306.

Tel šiai

* den gia sto gus, pa ka la pa sto ges, mon tuo-
ja stog lan gius, lie taus sis te mas. At lie ka skar-
di ni mo dar bus. Dar bus at lie ka ko ky biš kai ir 
lai ku. Tel. 8 621 31262.

Tel šiai

* den gia sto gus. At lie ka vi sus skar di ni mo 
dar bus. Pa de da ap si rū pin ti me džia go mis. 
Dar bus at lie ka są ži nin gai ir tvar kin gai. Ga li 
pa ro dy ti at lik tų dar bų. Tel. 8 602 32025.

Tel šiai

* den gia sto gus vi so mis dan go mis, re-
no vuo ja se nus ar ba sta to nau jus sto gus. 
At lie ka vi sus skar di ni mo dar bus. Lie taus 
sis te mų mon ta vi mo dar bai, pa ka los. Klien tui 
pa de da įsi gy ti me džia gų. Su tei kia ga ran ti ją. 
Tel. 8 683 77121.

Tel šiai

* grei tai ir ko ky biš kai at lie ka vi sus ap dai los 
dar bus, sta to kar ka si nius na mus, šil ti na fa-
sa dus. Dir ba vi so je Že mai ti jo je ir ne tik. Tel.: 
8 646 70713, 8 647 34426.

Tel šiai

* grei tai ir ko ky biš kai at lie ka vi sus ka pa vie-
tės dar bus – nuo pa ma tų be to na vi mo iki 
gė lių pa so di ni mo. Že mai ti jo je ir ne tik. Tel.: 
8 646 70713, 8 647 34426.

Tel šiai

* klo ja trin ke les (nau do ja sa vo ir už sa ko vo 
me džia gas). Di de lė pa tir tis. Su tei kia ga ran-
ti ją. Tel. 8 614 15993.

Tel šiai

* ga li su teik ti pa sko lą. Užs ta tas – ne kil no-
ja ma sis tur tas. Tel. 8 679 59405.

Tel šiai

* mi ni eks ka va to riu mi at lie ka įvai rius že mės 
ka si mo dar bus. Mon tuo ja ka na li za ci ją, van-
den tie kį, dre na žą, va ly mo įren gi nius. Dar bus 
at lie ka su sa vo ar ba už sa ko vo me džia go mis. 
Tel. 8 678 01423.

Tel šiai

* įvai riais kie kiais at ve ža žvy ro, smė lio 
(si jo to), juo dže mio, skal dos, mal to be to no. 
Iš ve ža grun tą, sta ty bi nį lau žą. Įvai rios tech-
ni kos nuo ma. Tel. 8 647 40944.

Tel šiai

* at lie ka že mės ka si mo dar bus 3,5 t eks ka-
va to riu mi: ka be lių, van den tie kio, nuo te kų, 
lie taus sis te mų, dre na žo klo ji mas, skly pų 
ly gi ni mas, pa ma tų ka si mas, va ly mo įren-
gi nių mon ta vi mas, kel mų ro vi mas. Dar bus 
at lie ka tri jų dy džių – 30 cm, 60 cm ir pla ni-
ruo jan čiu 120 cm – kau šais. Ka si mo gy lis 3 
m. Tel. 8 606 12623.

Tel šiai

* at lie ka vi sus že mės ka si mo dar bus. Klo ja 
ka na li za ci ją, dre na žą, van den tie kį. Par duo-
da ir mon tuo ja va ly mo įren gi nius. Iš nuo mo-
ja mi ni eks ka va to rių. Tel. 8 677 29748.

Tel šiai

* pi la gręž ti nius pa ma tus su sa vo ar ba 
už sa ko vo me džia go mis. Dar bus at lie ka 
ko ky biš kai. Tel. 8 606 31279.

Tel šiai

* bri ga da grei tai ir ko ky biš kai klo ja trin ke-
les. Nau do ja sa vo ar ba už sa ko vo me džia gas. 
Su tei kia 5 m. ga ran ti ją. Tel. 8 606 31279.

Tel šiai

* kro vi nių ve ži mas ir per kraus ty mas: bal dų 
ve ži mas, iš rin ki mas, sta ty bi nių me džia gų, 
bui ti nės tech ni kos ve ži mas, se nų bal dų, 
bui ti nės tech ni kos iš ve ži mas uti li zuo ti. 
Su da ro su tar tis su įmo nė mis. Tel. 8 672 
26449.

Tel šiai

* pjau na me die ną kil no ja muo ju ga te riu 
klien tų na muo se. Tel. 8 674 12763.

Tel šiai

* ka mi nų įdėk lų mon ta vi mas iš rūgš tims 
at spa rios skar dos. Kon sul ta vi mas ir at vy ki-
mas ne mo ka mas. An gų di di ni mas. Ka mi nų 
va ly mas. Tel. 8 655 48983.

Tel šiai

* bal dų pro jek ta vi mas ir jų ga my ba. 
Ga mi na stan dar ti nius ir ne stan dar ti nius 
bal dus: vir tu vės, prieš kam ba rio, vai ko 
kam ba rio bal dus, spin tas, lo vas ir kt. Tel. 
8 684 55218.

Tel šiai

* ve ža žvy rą, smė lį. Nuo mo ja sa vi var čius, 
pusp rie ka bes. Iš ve ža sta ty bi nį lau žą. Tel. 8 
647 12181.

Tel šiai

* ka sa, va lo tven ki nius. Nuo mo ja eks ka-
va to rius. Ruo šia pa grin dą, tvar ko ke lius, 
ta ke lius, de da trin ke les. „Tra lu“ ve ža iki 35 
t kro vi nius. Tel. 8 647 12181.

Tel šiai

* griau na mū ri nius, be to ni nius, me di nius 
na mus, fer mas. Ar do be to ni nes, as fal tuo tas 
aikš te les. Ma la be to no lau žą. Par duo da be-
to no skal dą. At ve ža. Prii ma be to no, as fal to 
lau žą. Tel. 8 647 12181.

Tel šiai

* grę žia įvai raus skers mens po lius, be-
to nuo ja. Nuo mo ja grę ži mo, be to na vi mo 
įran gą. Tel. 8 647 12181.

Tel šiai

* ve ža žvy rą, juo dže mį, durp že mį, smė-
lį. Trans por to pa slau gos. Že mės ka si mo, 
stum dy mo dar bai. Tel. 8 685 87163.

Tel šiai

* šil ti na na mus eko va ta, po liu re ta nu ir kt. 
me džia go mis. Už pil do oro tar pus. Tel.: 8 
606 59953, 8 671 13114.

Tel šiai

* bri ga da pi la juos ti nius ir gręž ti nius pa-
ma tus (sa vo ar ba už sa ko vo me džia gos). 
Tel. 8 604 97250.

Tel šiai

* su tei kia pa sko lą už už sta tą (už sta tas 
– že mės ūkio pa skir ties že mė, miš kas, 
so dy ba, bu tas, na mas). Pa lan kios są ly gos. 
Tel. 8 619 65682.

Tel šiai

* ve ža žvy rą, smė lį, juo dže mį, skal dą, 
mal tą be to ną. Tvar ko ke lius, ruo šia kie-
mus, aikš te lių pa grin dą, ka sa, va lo tven ki-
nius. Eks ka va to rių, sa vi var čių pa slau gos. 
Tel. 8 608 38485.

Tel šiai

* ne bran giai ir ko ky biš kai at lie ka įvai rius 
lau ko ir vi daus ap dai los dar bus, šil ti na 
fa sa dus, de ko ruo ja, ka la dai ly len tes. Tel. 
8 672 62574.

Tel šiai

* mon tuo ja ka mi nų įdėk lus, pri sta to mus, 
ap šil tin tus ka mi nus. Ar do ka mi nų per-
tva ras, di di na an gas. At lie ka skar di ni mo 
dar bus. Tel. 8 679 27337.

Tel šiai

* bri ga da den gia sto gus, sta to kar ka si-
nius pa sta tus, te ra sas, tvo ras. Tel.: 8 679 
06033, 8 684 50431.

Tel šiai

* šu li nių ka si mas, va ly mas, gi li ni mas, 
res tau ra vi mas. Su ran da van de nį te les-
ko pi nė mis vir gu lė mis. Ren ti nius at si ve ža 
pa tys. Tel. 8 600 27526.

Tel šiai

* klo ja grin di nio trin ke les, mon tuo ja lie-
taus su rin ki mo sis te mas, be to nuo ja at ra-
mi nes sie ne les, klo ja ak mens grin di nius. 
Dar bus at lie ka su sa vo ar ba už sa ko vo 
me džia go mis. Va žiuo ja ir į ma žus ob jek-
tus. Tel.: 8 609 73179, 8 601 87998.

Tel šiai

* pro fe sio na lūs san tech ni kos, ven ti-
lia ci jos dar bai. Su tei kia ga ran ti ją. Tel. 8 
645 91099.

Tel šiai

* šul nia ka sys ka sa šu li nius, su ran da van-
dens ša ką, va lo, gi li na. Tel.: 8 699 02063, 
8 699 02074.

Tel šiai

* gro ja pi giai ir pro fe sio na liai. Re per-
tua ras ga li bū ti de ri na mas. Tel. 8 621 
97267.

Tel šiai

* ka sa nau jus, va lo se nus van dens tel ki-
nius, tven ki nius. At lie ka grun to ly gi ni mo 
dar bus bul do ze riu. Il ga me tė pa tir tis. Tel. 
8 608 31135.

Tel šiai

* pjau na ve ją ir žo lę. Va lo pa ke les, pa-
miš kes, ka na lus. Pri žiū ri so dy bas, įmo nių 
ža liuo sius plo tus. Dir ba su ve jap jo ve, 
trak to riu ku, žo liap jo ve. Tel.: 8 618 34181, 
8 615 79724.

Tel šiai

* stum do, ly gi na že mę, tvar ko tven ki nius 
po iš ka si mo. Par duo da skly pus na mams 
sta ty ti Ryš kė nuo se. Tel. 8 686 80168.

Tel šiai

* sta to kar ka si nius na mus, ap ka la, da žo, 
šil ti na, den gia sto gus, skar di na, pa ka la 
pa sto ges. Su tei kia ga ran ti ją, ko ky bę. Tel. 
8 619 35131.

Tel šiai

* at lie ka mū ro, pa ma tų ir ki tus sta ty bos 
dar bus. Tel. 8 618 61838.

Tel šiai

* bri ga da grei tai ir ko ky biš kai at lie ka 
fa sa dų šil ti ni mo dar bus. Ar muo ja, šil ti na 
po lis ti re nu, va ta, tin kuo ja de ko ra ty vi niu 
tin ku. Tu ri sa vo pa sto lius. Dir ba vi so je Že-
mai ti jo je ir ne tik. Tel. 8 648 25758.

Tel šiai

* grei tai ir ko ky biš kai at lie ka fa sa dų šil-
ti ni mo dar bus va ta, po lis ti re nu. Ar muo ja, 
tin kuo ja de ko ra ty vi niu tin ku. Už sa ko vo 
pa gei da vi mu pa de da įsi gy ti me džia gų. 
Tu ri sa vo pa sto lius. Tel. 8 608 93077.

Tel šiai

* den gia sto gus pri ly do mo mis dan go-
mis. Su tei kia ga ran ti ją. Iš ra šo są skai tas. 
Tel. 8 618 69940.

Tel šiai

* res tau ruo ja se nus pa sta tus. At lie ka ki tus 
sta ty bos dar bus su sa vo ar ba už sa ko vo me-
džia go mis. Ga mi na lau ko ir pir ties bal dus, 
te ra sas, pa vė si nes. Tel. 8 614 74408. Tel šiai

* pjau na žo lę, tvar ko ir pri žiū ri ap lin ką. At lie-
ka ki tus na mų ūkio dar bus. Tel. 8 604 80909.

Tel šiai

IŠ NUO MO JA
* 20 kv. m kam ba rį Plun gė je (bend ra vir tu vė, 

su pa to gu mais). Pa gei dau ja mas vien gun gis 
(-ė). Tel.: (8 448) 52642, 8 670 49810.

*Plun gė

* au to mo bi lių nuo ma. Tel.: 8 615 23772, 8 
686 25894.

*.Plun gė

* au to mo bi lių nuo ma Tel šiuo se. Tel. 8 672 
26449.

Tel šiai

IŠ SI NUO MO TŲ
* ūki nin kas – pie vos ar dir ba mos že mės 

Plun gės r. ir Rie ta vo sav. (1 ha kai na 100 Eur). 
Tel. 8 616 92948.

.Plun gė

* že mės Rie ta vo ir Plun gės sav. Tel. 8 636 
09628.

*Plun gė

* tvar kin ga, dir ban ti, be au gin ti nių, mo ki 
šei ma il ges niam lai kui – 1,5, 2, 3 kam ba rių 
bu tą ar na mą su pa to gu mais Plun gė je. Siū ly ti 
įvai rius va rian tus. Tel. 8 645 32792.

Plun gė

ĮVAI RŪS
* par duo da su mon tuo tą pre ky bos įran gą, 

skir tą pre kiau ti dra bu žiais, ka sos apa ra tą, 2 
ma ne ke nus. Iš nuo mo ja pa tal pas par duo tu vei 
Vy tau to g., Plun gės cent re. Tel. 8 682 30089.

.Plun gė

* miš ka ve žio pa slau gos. Per ka ap va lią ją 
me die ną (rąs tus, plon rąs čius, po pier me-
džius). Ve ža žvy rą, smė lį, grun tą ke liams. Tel. 
8 607 07555.

Tel šiai

SKU BŪS
PAR DUO DA ** mie žius, kvie čius, ru gius, 

pre są, šie nap jo vę, sė ja mą ją, fre zą, pa ma tų 
blo kus, per dan gos plokš tes Plun gė je. Tel. 
8 618 10293.

*

Laikraščio steigėjas ir leidėjas 
UAB „VVARFF“

Leidžiamas nuo 1994 m. kovo 11 d.

Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. 
Straipsnių autorių mintys gali nesutapti su 

redakcijos nuomone. Rankraščių negrąžiname. 
Anoniminių autorių straipsnių nespausdiname.

LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS 
ANTRADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS.

Tiražas 3 000 egz.

Spausdino UAB Vakarų spaustuvė,
Vytauto g. 161, Kretinga.

J. Tumo-Vaižganto g. 28A
Tel.: 73070, 73071, 73072, 73073

Faks. 72216
El. paštas redakcija@laikrastisplunge.lt

Redaktorė 
Rūta ADAMONIENĖ

Tel.: 73070, 8 686 06213
redaktorius@laikrastisplunge. lt

Korespondentai:
Lina LIŪNIENĖ

Dana LUKAUSKIENĖ 
Jolanta VASILIAUSKIENĖ

Tel.: 73071, 73072
redakcija@laikrastisplunge.lt

Fotografas-
reklamos vadybininkas

Saulius NARKUS
Tel. 8 686 55928

s.reklama@laikrastisplunge.lt

Korektorė
Rasa DEVYŽIENĖ

Tel. 73073
Maketuotojas

Mindaugas ŠIMKUS 
Tel. 73073

reklama@laikrastisplunge.lt

Reklama, skelbimai, prenumerata:
Ingrida JONAUSKIENĖ

Tel.: 72220, 8 614 83730
info@laikrastisplunge.lt

www.laikrastisplunge.lt

P A Ž I N T Y S

** 50 m. mo te ris su-
si pa žin tų su 50–55 m. 
vy riš kiu rim tai bend-
rau ti Tel šių r. Ve du sie ji, 
ne truk dy ki te. Tel. 8 626 
15278.

*

Be pietų pertraukos!

Skelbimai ir reklamos priimami 
J. Tumo-Vaižganto g. 28A, I a., skelbimų skyriuje, 

nuo 8 iki 17.30 val.

Skambučio kaina 1,74 Eur
(6 Lt).

SKELBIMAI VISĄ PARĄ TELEFONU 
(8 900) 75002 

Skam bin ti galite visą parą iš TEO tinklo. Naujiena! 
Nuo šiol skambinti gali ir išankstinio mokėjimo 

kortelių „Ežys“ („Omnitel“) ir „Labas“ („Bitė“) turėtojai.

SIŪ LO DAR BĄ * vie na iš di džiau-
sių Lie tu vos drau di mo įmo nių ple čia 
sa vo veik lą Plun gė je. Ga ran tuo ja ap-
mo ky mus, pro fe sio na lų pa ruo ši mą 
dar bui. Ge riau siems siū lo pui kias 
kar je ros ga li my bes. Su si do mė ju-
sius pa siū ly mu pra šo me skam bin ti 
dar bo die no mis 8–17 val. tel. 8 611 
27616. Plun gė

 PER KA * 2–3 ha že mės Var ka lių 
k., Plun gės r. Tel. 8 670 83075.

Plun gė

BRAN GIAI 
PER KA ME MIŠ KĄ. 
AT SIS KAI TO ME IŠ KAR TO.

TEL. 8 625 37286.Užs. Nr. I-162

Bran giai per ka 
miš ką Že mai ti jo je. 

At sis kai to iš kar to.
Tel. 8 602 15122.Užs. Nr. I-224

Užs. Nr. I-268

U
žs

. N
r. 

I-
27

2

U
žs

. N
r. 

I-
27

3

U
žs

. N
r. 

I-
27

6

Užs. Nr. S-935

Įmo nė ieš ko 

skar di nin kų ir
 fa sa dų šil tin to jų.

Kreip tis tel. 8 686 74871.
Užs. Nr. I-291

L o  š i  m o  Nr. 
996

2015 05 10
Vi sa len te lė – 7 

167 (1 x 7 167) 
Eur / 24 746 (1 x 
24 746) Lt

Įst ri žai nės – 3,40 Eur (11,74 Lt)
Ei lu tė – 1 Eur (3,45 Lt)
Ke tu ri kam pai – 1,30 Eur (4,49 

Lt)
44 37 21 23 56 19 36 50 73 34 74 

03 12 63 46 26 27 06 64 16 31 38 
22 08 49 58 30 68 70 33 15 25 28 20 
13 – ke tu ri kam pai

59 14 51 54 48 – ei lu tė
57 11 60 09 01 – įstri žai nės
71 24 53 75 – vi sa len te lė
Pa pil do mi pri zai:
Au to mo bi lis „Peu geot 208“ (TV) 

– Ma ry tė Žim ku vie nė
Au to mo bi lis „Re nault Clio“ (TV) 

– Ri ma Za ka raus kie nė
Au to mo bi lis „Ško da Ra pid“ – bil. 

Nr. 0380841
Kvie ti mai į TV lai dą: 038*697, 

026*214, 049*981
Tel. 1634 (ge gu žės 4 d.):
1 500 Eur – Vi ta li ja Paš vies tie nė 

iš Šiau lių
1 500 Eur – Ar tū ras Bla žys iš 

Klai pė dos
1 500 Eur – Al bi nas Na vic kas iš 

Ša kių r.
1 500 Eur – An ta nas Le ka vi čius 

iš Tel šių
1 500 Eur – Ju ly ta Dau gi lie nė 

iš Kau no
1 500 Eur – Juo za pas Ra gai nis iš 

Klai pė dos
1 500 Eur – Mo ni ka Zig man tie nė 

iš Ma ri jam po lės r.
Prog no zė: Auk so puo de bus 

175 000 Eur (604 000 Lt).
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Vis ne su lauk da ma ke lio Mažeikiai–
Plungė–Tauragė  re konst ruk ci jos, ku rios 
me tu bū tų įreng tos sta cio na rios gy vū nų ap-
sau gos prie mo nės, Že mai ti jos na cio na li nio 
par ko di rek ci ja šį pa va sa rį ėmė si ini cia ty vos 

gel bė ti mig ruo jan čius var lia gy vius ruo že ties 
Pauoš niais, Užu piais. (Pla čiau apie tai ra šy ta 
straips ny je „Iš gel bėk var liu ką!“)
Pas ku ti nė mis ko vo die no mis ke lio 

ap sau gos zo no je, prie Uoš nos ir Bab-

run go upių, bu vo įreng ti dau giau nei 
600 m il gio lai ki ni plas ti ki niai už tva rai, 
ne lei džian tys var lia gy viams pa tek ti į 
va žiuo ja mą ją da lį. Gre ta įreng tos gau-
dyk lės – į že mę įkas ti ki bi rai, į ku riuos 
tu rė jo pa pul ti pa lei už tva rą rėp lio jan tys, 
šo kuo jan tys var lia gy viai.

Vi są var lia gy vių mig ra ci jos lai ko tar pį 
Na cio na li nio par ko dar buo to jai į gau-
dyk les pa puo lu sias var les, tri to nus, ru-
pū žes 2–3 kar tus per die ną per ne ši nė jo 
į ki tą ke lio pu sę – į nerš ta vie tes. Re zul-
ta tai džiu gi na, nes per dau giau kaip dvi-
de šimt ba lan džio die nų bu vo per neš ta 
apie du tūks tan čius var lia gy vių. Do mi-
na vo pie vi nės var lės. Be jų, į gau dyk les 
pa puo lė ir bu vo per neš tos 39 pil ko sios 
ru pū žės, 6 pa pras tie ji ir 1 skiau te rė ta sis 
tri to nas. Pas ta ro ji var lia gy vių rū šis yra 
įra šy ta į Lie tu vos rau do ną ją kny gą. In-
ten sy viau sia mig ra ci ja vy ko pa lei Uoš-
nos upę. Ba lan džio 16 die ną per ke lią 
per neš tas gau siau sias lai mi kis. Vyk da mi 
iš Plun gės į dar bą, ryt me ti nio už tva rų 
pa tik ri ni mo me tu, Že mai ti jos na cio na-
li nio par ko di rek to rius Ra mū nas Ly dis 

ir Kraš tot var kos ir in for ma ci jos sky riaus 
vyr. spe cia lis tė Edi ta Ly die nė  ra do 840 į 
gau dyk les pa te ku sių var lia gy vių! Bu vo 
ge ra ryt me ti nė gal vos ir kū no mankš ta 
su skai čiuo ti ir su gau dy ti į lais vę sprun-
kan čius var liu kus.

Var lia gy vių pa va sa ri nės ke lio nės bai-
gė si. Su gu žė ję į van dens tel ki nius, jie 

iš ner šė ir pa li ko gau sy bę pa li kuo nių. 
Džiau gia mės ga lė ję to kį gau sų šių gy-
vū nų bū rį ap sau go ti nuo ne vi sa da sėk-
min gų žy gių per ke lią ir taip pri si dė ti prie 
bio lo gi nės įvai ro vės gau si ni mo.

Gitana SIDABRIENĖ
ŽNP direkcijos Gamtos skyriaus 

vyr. specialistė

Nend rė iš grai kų kal bos iš ver tus 
reiš kia au ga lą, tin ka mą tvo roms tver ti. 
Lie tu vo je au ga pa pras to ji nend rė ir oku-
puo ja sek lias van dens tel ki nių pa kran-
tes. Pla te lių eže ro pa kran tės – ne išim tis. 
In ten sy vus trą šų nau do ji mas, di de lis bio-
ge ni nių me džia gų kie kis ska ti na van dens 
tel ki nių užau gi mą nend rė mis.
Jau nos nend rės tu ri daug bal ty-

mų, cuk ri nių me džia gų ir gy vu liai 
jas mėgs ta. Ta čiau vė liau šių au ga-
lų mais tin gu mas smar kiai krin ta. 
Šiurkš čių nend rių stie bai tin ka mi 
sto gams deng ti, py ni mo dar bams. 
Ga li ma nau do ti kaip ku rą. Ru de nį 
nend rė mis ap ri ša mi me de liai sau gant 
nuo žvė re lių da ro mos ža los.

Ba lan džio 27–29 die no mis Že mai-
ti jos na cio na li nia me par ke (ŽNP) vie-

šė jo pro jek to „Baltic@your ser vi ce“ 
dar bo gru pė. Pro jek to par tne riai iš 
Šve di jos (Hioro sa vi val dy bės, Stok-
hol mo uni ver si te to), Es ti jos (Tar tu 
uni ver si te to), Da ni jos (Ale rodo sa vi-
val dy bės) ir Lie tu vos (Klai pė dos uni-
ver si te to) su si pa ži no su Pla te lių eže ro 
apy lin kė mis, te ri to ri jos ver ty bė mis ir 
jų ap sau gos pro ble ma ti ka.

Už sie nio eks per tai svars tė ne tik 
žu vu sių nend rių stie bų vo lų pa nau-
do ji mo klau si mą, bet ir eže ro in ta kų 
van dens ste bė se nos (mo ni to rin go) 
vyk dy mą. In di vi dua lių nuo te kų va-
ly mo įren gi nių vei ki mo kont ro lė 
– vie nas svar biau sių dar bų. Be to, 
bū ti na gy ven to jus in for muo ti apie 
ap va ly tų ar ne va ly tų nuo te kų pa te ki-
mo į upe lius, eže rą ža lą. Bu vo pri sta-

ty ta ir ap lin ko sau gos ak ci ja „Šva rus 
eže ras“. Už sie nie čiai mie lai da li jo si 
pa tir ti mi, kaip ti ria mi var lia gy viai, 
vė žių po pu lia ci jos, kaip įren gia mi 
gy vū nų mig ra ci jos ko ri do riai. Ap-
tar ti nau jau si van dens tar šos ty ri mo 
me to dai, bio lo gi nės įvai ro vės nu sta-
ty mas nau do jant DNR ty ri mą. Už sie-
nio eks per tus ste bi no Pla te lių eže ro 
van dens skaid ru mas, sie kian tis iki 7 
met rų gy lio.

Pro jek to dar bo gru pė ruo šia nau ją 
pa raiš ką ES lė šoms gau ti. Pla nuo ja ma 
įgy ven din ti konk re čias veik las ban-
do mo sio se te ri to ri jo se, tarp jų – ir 
Pla te lių eže ro ba sei ne.

Edi ta LY DIE NĖ
ŽNP di rek ci jos Kraš tot var kos ir in for ma ci jos 

sky riaus vyr. spe cia lis tė

Eu ro pos par kų die nai pa mi nė ti 
Že mai ti jos na cio na li nio par ko di rek ci ja 
or ga ni zuo ja Šei mų die ną.
Ge gu žės 23-ią ją, šeš ta die nį, ir 

suau gu sie ji, ir vai kai lau kia mi Eko-
lo gi nio ug dy mo cent re (bu vęs ka ri nis 
mies te lis prie Šal to jo ka ro eks po zi-
ci jos). Die ną pra dė si me mankš ta. 

Plun gės ra jo no sa vi val dy bės vi-
suo me nės svei ka tos biu ro at sto vės 
skai tys pra ne ši mą apie grū di ni mą si, 
sau gų el ge sį van de ny je. Vyks vai kų 
pie ši nių kon kur so „Pla te lių eže rą 
ma tau to kį...“ nu ga lė to jų ap do va no-
ji mo ce re mo ni ja. Jū sų lau kia įvai rūs 
jud rūs žai di mai, gam tos lo bių paieš-
ka. Rei ka lin ga ap ran ga, tin kan ti leis ti 
lai ką gam to je.

Gai vie ji gė ri mai ir už kan džiai – pa-
gal po rei kį. Kep si me ant lau žo ci na-
mo ni nes ban de les, tad tu rė ki te pei-
liu ką pa si ruoš ti me džio ša ke lei.

Išt ver min giau sie ji ke liaus prie Pi-
le lio šal ti nio (gam tos pa mink lo), tad 
pa siim ki te tuš čios ta ros van de niui.

Edi ta LY DIE NĖ
ŽNP di rek ci jos Kraš tot var kos ir in for ma ci jos 

sky riaus vyr. spe cia lis tė

Tel.: (8 448) 49337, 8 684 92042
El. p. 
edi ta.lydiene@zemaitijosnp.lt
www.ze mai ti josnp.lt

Nuo šių me tų ge gu žės 15 die nos 
vyks tan tie ji į sau go mas Lie tu vos te ri to ri-
jas jau ga lės įsi gy ti lan ky to jo bi lie tą. Jis, 
kaip ir bu vo ža dė ta, ne pri va lo mas, ta čiau 
ti ki ma si, kad lan ky to jai ne vengs jo pirk ti 
ir taip pa rems sau go mas te ri to ri jas.
Ap lin kos mi nist ras Kęs tu tis Tre-

čio kas sa vo įsa ky mu pa tvir ti no tvar-
kos ap ra šą, ku riuo nu sta ty ta, kad nuo 
ge gu žės 15-osios sau go mo se te ri to-
ri jo se įve da mas ne pri va lo mas lan-
ky to jo bi lie tas. Vien kar ti nis bi lie tas 
lan ky tis Že mai ti jos na cio na li nia me 
par ke pen kioms die noms kai nuos 
eu rą, mė ne siui – 5 eu rus, vi so se sau-
go mo se te ri to ri jo se – 10 eu rų. Už 
20 eu rų bus ga li ma įsi gy ti ir me ti nį 
bi lie tą, ga lio sian tį vi so se Lie tu vos 
sau go mo se te ri to ri jo se, bei me ti nį 
bi lie tą šei mai (dviem ar dau giau as-
me nų, kai ne ma žiau kaip vie nas iš jų 
yra vai kas iki 18 me tų) – už 25 eu rus. 
Juos nu si pirk ti bus ga li ma lan ky to-
jų cent ruo se, ap lin ko sau gos lei di mų 
sis te mo je in ter ne tu, „Per lo“ ter mi na-
luo se, „Ti ke tos“ ka so se. Svars to ma, 
kad atei ty je tai gal būt bus ga li ma pa-
da ry ti ir nau do jant spe cia lią ap li ka ci ją 
iš ma niuo siuo se te le fo nuo se.

Kas met sau go mo se te ri to ri jo se 
ap si lan ko apie 3,3 mln. lan ky to jų – 
Ap lin kos mi nis te ri ja ti ki si, kad bent 
10–15 pro c. jų įsi gis bi lie tą. Tei gia-
ma, kad su rink ti pi ni gai bus ski ria mi 
vals ty bi nių par kų ap sau gai, tvar ky-
mui, prie žiū rai, edu ka ci nei, švie čia-
ma jai veik lai, sau go mų komp lek sų 

bei ob jek tų ap sau gai ir lan ky mui 
pro pa guo ti, pa žin ti niam tu riz mui 
or ga ni zuo ti.

Lan ky to jo bi lie tai bus pla ti na mi 
ir Že mai ti jos na cio na li nio par ko di-
rek ci jos Pla te lių lan ky to jų cent re (Di-
džio ji g. 8, Pla te liai).

In for ma ci ją pa ren gė ŽNP di rek ci jos Pla te lių 
lan ky to jų cent ro ad mi nist ra to rė 

Auš ra BRAZ DEI KY TĖ

Auš ros BRAZ DEI KY TĖS nuo tr.

Nuo ge gu žės 15-osios – 
lan ky to jo bi lie tas 
sau go mo se te ri to ri jo se

Kvie čia me svei kai pra leis ti die ną 
Na cio na li nia me par ke!

Ci na mo ni nes ban de les ke pa sau go mų te ri to ri jų spe cia lis tai. 

Pla te lių eže ras eks per tų aki mis

Žū ties po ma ši nų ra tais iš ven gė apie 2 000 var lia gy vių

Varliagyvių gelbėjimo operacijoje dalyvavo ir ŽNP direkcijos 
vyr. specialistas Saulius Sidabras. Autorės nuo tr.

Vie nas iš iš gel bė tų jų – skiau te rė ta sis tri to nas. Marijos JAN KAUS KIE NĖS nuo tr.
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SKELBIMAI, 
REKLAMA
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J. Tumo-Vaižganto g. 28A, I a.
Darbo laikas: 8–17.30 val.

Jo lan ta 
VA SI LIAUS KIE NĖ

Kaip sa kė PTVM di rek-
to rius Aud rius Mi siū nas, į su si ti ki mą 
su bu vu siais ir gal būt bū si mais  stu-
den tais at vy ko ASU rek to rius pro f. 
An ta nas Ma zi liaus kas, Eko no mi kos 
ir va dy bos fa kul te to de ka nė pro f. dr. 
Ast ri da Mi cei kie nė, „ASU alum ni“ 
vi cep re zi den tas Ri man tas Dap kus ir 
bū re lis stu di juo jan čių jų šio je aukš to-
jo je mo kyk lo je.

A. Ma zi liaus kas džiau gė si, kad ga li 
uni ver si te tą pri sta ty ti Plun gė je. Juo-
lab kad net dve jus me tus ab sol ven tų 
klu bui va do va vo plun giš kis, už da ro-
sios ak ci nės bend ro vės „Plun gės Jo-

nis“ vers lo plėt ros di rek to rius Jo nas 
Var ka lys. „Alum ni – šei ma, ku rią su-
da ro uni ver si te tą bai gę ab sol ven tai“, – 
kal bė jo rek to rius. Pa sak jo, klu bo 
Plun gės sky riu je yra net 48 na riai, 
o va do vau ja jam Že mai ti jos na cio-
na li nio par ko di rek to rius Ra mū nas 
Ly dis. A. Ma zi liaus kas pa si džiau gė ir 
tuo, kad tarp tau ti niai eks per tai pa-
skel bė, jog ASU tech no lo gi jų moks lo 
sri ty je – pirmasis. Net 67 pro cen tai 
stu di jų pro gra mų ak re di tuo ta še še-
riems me tams, o tai pui kus įver ti-
ni mas. Be to, pa tys stu den tai ge rai 
ver ti na uni ver si te to mo ky mo ba zę, 
au di to ri jas, gi ria dės ty to jus...

Apie ga li my bes stu di juo ti ASU 

pa pa sa ko jo bu vęs 
stu den tų at sto vy bės 
pre zi den tas An ta-
nas Gir čys. Jo tei-
gi mu, uni ver si te tas 
tu ri uni ka lias stu-
di jų pro gra mas, be 
to, čia mo ky tis nau-
din ga ir fi nan siš kai. 
Vi sų pir ma dėl to, 
kad praė ju siais me-
tais net 40 pro cen tų 
pa di din tas vals ty bės 
fi nan suo ja mų vie-
tų skai čius. Kas met 
net 60 pa žan giau sių 
ir ak ty viau sių ASU 

stu den tų gau na 50 pro c. stu di jų įmo-
kos nuo lai dą, 30 ge riau siais ba lais 
įsto ju sių jų mo ka ma ly de rio sti pen-
di ja nuo pir mos stu di jų die nos. Kaip 
pa brė žė A. Gir čys, ASU dau giau sia iš 
vi sų Lie tu vos uni ver si te tų tu ri tiks-
li nio fi nan sa vi mo vie tų, o tai pui ki 
ga li my bė „lai mė ti“ ne mo ka mas stu-
di jas. Stu di juo jant ASU su tau po ma 
ir būs to iš lai dų: sep ty niuo se bend-
ra bu čiuo se vie tos už ten ka vi siems, 
o mo kes tis ge ro kai ma žes nis nei 
nuo mo jan tis bu tą.

Pa čios tiks liau sios ži nios – iš girs tos 
iš pir mų lū pų. O kas ge riau siai apie 
stu di jų pro gra mas ga li pa pa sa ko ti, 
jei ne pa tys stu den tai? Tad jie ir bu-
vo pa kvies ti su si rin ku siuo sius „pa-
ve džio ti“ po ASU fa kul te tus, stu di jų 
pro gra mas.

Rink tis bū si mie ji stu den tai tik rai 
tu ri iš ko: uni ver si te te pen ki fa kul te-
tai, juo se net 27 stu di jų pro gra mos. 
Kaip sa ko ma, kiek vie nam pa gal 
po rei kį ir po mė gį. Kiek vie nas ASU 
stu den tas, kal bė da mas apie sa vo 

pa si rink tą stu di jų pro gra mą ir fa-
kul te tą, džiau gė si, kad pa si rin ko šį 
uni ver si te tą, kad, be teo ri nių ži nių, 
įgy ja pra kti kos, lai ko pa kan ka ir 
moks lams, ir ki tai mėgs ta mai veik lai. 
Tad ne nuos ta bu, jog ir apie stu di jas 
svars tan čius vie nuo lik to kus ir dvy-
lik to kus ra gi no rink tis ASU. „Ruo-
šia me ne tik sam do mus dar buo to jus, 
bet ir bū si mus vers li nin kus“, – sa kė 
Eko no mi kos ir va dy bos fa kul te to 
de ka nė A. Mi cei kie nė.

Pri si mi ni mais apie sa vo stu di jas 
šia me uni ver si te te pa si da li jo J. Var-
ka lys, Plun gės ra jo no sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci jos di rek to rius Al ber tas 
Krau lei dis. Anot J. Var ka lio, ASU – 
tai mo kyk la, ku ri lau kia vai kų iš re-
gio nų, ku rio je ma lo ni ir drau giš ka 
ap lin ka.

Per su si ti ki mą ap tar tos uni ver si te-
to ir Plun gės mo kyk lų bend ra dar bia-
vi mo ga li my bės, sve čiams pri sta ty ta 
PTVM. Na, o pa bai go je sve čiai ir šei-
mi nin kai su si run gė nuo tai kin ga me 
„Pro tų mū šy je“.

SU SI TI KI MAS

„Ruo šia me ne tik sam do mus dar buo to jus, bet ir 
bū si mus vers li nin kus“

Apie ASU studijų programas pasakojo studentai.

Rektorius profesorius Antanas Maziliauskas.

Bu vęs il ga me tis gar sio jo „Su-
var tu ko“ an samb lio šo kė jas 65 
me tų An ta nas Zė rin gis, drau gų 
šau kia mas To niu, sa ve va di na 
eže rų žve ju. Per Mo ti nos die ną jis 
su ga vo tris di džiu les ly de kas.

Kos tas SLIVS KIS
Anot An ta no, šiuo me tu 

gam tos įsta ty mai to kie, kad 
de šim ti mis ly de kų jau ne-
va lia su žve jo ti, nors jos ga li 
kib ti vie na po ki tos. Da bar 
žve jui lei džia ma per die ną 
su gau ti tik tris šias žu vis (se-
niau leidžiama norma bu vo 5 
ki log ra mai).

Tai dar ne vis kas. Ant daž no 
žve jo val ties irk lo yra įpjau ta 
45 cm žy ma (kad ne rei kė tų 
ve žio tis cen ti met ro), va di-
na ma „ma zu ron ke“. To kį ly-
de kos il gį, kaip tei gia žve jai, 
su ma nė bu vęs ap lin kos mi-
nist ras Va len ti nas Ma zu ro nis. 

Tai gi, su ga vai ly de ką, 
pri dė jai prie irk lo, jei 
il ges nė kaip žy ma, ga li 
džiaug tis lai mi kiu, jei 
trum pes nė – pri va lai 
pa leis ti.

„Aš šie met jau ke lias 
pa lei dau. Tas su ma ny-
mas gal bū tų ir nie ko, 
bet ne vie na ly de ka kab-
liu ką įry ja gi liai į pil vą 
ir jį tie siog ten ka iš plėš-
ti. To kia žu vis nu gaiš-
ta, ir taip mes še ria me 
in va zi nius ame ri kie tiš-
kus vė žius“, – pik ti na si 
žve jys.

Sėk mė A. Zė rin giui 
nu si šyp so jo prie Ka ra-
lie nės sa los val ti mi tam-
pant ant spi nin go va lo 
pri ka bin tą ly de kiu ką 
pri me nan tį gu mi nu-
ką. Ly de ka gu mi nu ką 
grie bė ke lio li kos met rų 

gel mė je. Nea be jo ju, kad tuo mo-
men tu To nio šir de lė tran kė si kaip 
rei kiant, nes jis pa ju to, kad ly de ka 
neei li nio dy džio – žuvis svė rė še šis 
ki log ra mus.

Pa si džiau gė lai mi kiu ir vėl už irk-
lų. Net ru kus – smū gis, trum pa ko va, 
ir val ty je at si dū rė be veik tri jų ki log-
ra mų ly dys. Net ru kus dar pa na ši 
už ki bo, ir te ko už baig ti žūk lę.

Sa ve A. Zė rin gis va di na tik Pla-
te lių eže ro žve ju. Žmo nai Vi ta li jai 
(ir gi bu vu siai „Su var tu ko“ šo kė jai) 
yra užsiminęs, kad, kai nu mirs, jį 
su de gin tų ir pe le nus iš bars ty tų virš 
Pla te lių eže ro. Ne ži nia, kiek rim tai 
An ta nas kal bė jo, bet ta da Vi ta li ja 
pa si tei ra vo, kur to kiu at ve ju per 
Vė li nes rei kė tų už deg ti žva ku tę. Šis 
at sa kęs, kad prie jachtk lu bo.

Jei taip bus iš tik rų jų, tai tik rai 
ne greit. Mat žve jai ir me džio to jai 
gy ve na il giau už ki tus žmo nes vien 
to dėl, kad ne ma žai lai ko pra lei džia 
gam to je ir ne pa ti ria jo kio stre so.

PO MĖ GIS

Sėkmė nusišypsojo prie Karalienės salos

Ir to liau – per mai nin gi 
orai

Ant ra die nį su stip rės aukš tes nio 

slė gio lau kas. Lie taus ti ki my bė taps 
mi ni ma li. Nak tį kai ku rio se vie to se 
ma to mu mą su ma žins su si for ma-
vęs rū kas.

Tem pe ra tū ra nak tį nu kris iki 
2–7 laips nių ši lu mos, kai kur, ypač 
Že mai ti jo je, ti kė ti nos 0–3 laips-
nių šal nos. Die ną vė jas pa si suks 
iš piet va ka rių ir at gins šil tes nį 
orą, tad pa le pins jau 17–22 laips-
nių ši lu ma.

Tre čia die nio nak tis nu ma to ma 
sau sa ir šil ta – 7–12 laips nių ši lu-

mos. Die ną ga li mas trum pas lie tus 
su per kū ni ja. Oras įšils iki 17–22 
laips nių.

Ket vir ta die nį per mū sų kraš tą 
ke liaus lie tin gas at mos fe ros fron-
tas, iš stum sian tis ši lu mą.

Šian dien sau lė te kė jo 5.21 val., 
lei sis 21.11 val., die nos il gu mas – 
15.50 val.

Ant ra die nį var do die ną šven čia 
Achi las, Vai du tis, Vil gai lė, Ne rė-
jas, Nė rys, Ne ri jus.
Pa reng ta pa gal „Lie tu vos ry tą“, www.day.lt

JUO KO VI TA MI NAI
Gy dy to jas klau sia pa cien to:
– Na, kaip, ge riau gir di te su 

nau juo ju klau sos apa ra tu?
– O taip! Gir džiu tie siog pui-

kiai, aš jau tris kar tus pa kei čiau 
sa vo tes ta men tą!

*   *   *
Uni ver si te to rek to rius su si rin-

ku siems pir ma kur siams aiš ki na 
moks lo įstai gos tai syk les:

– Į mer gi nų bend ra bu tį drau-
džia ma įei ti vai ki nams. Į vai ki-

nų bend ra bu tį drau džia ma įei ti 
mer gi noms. Bet kas, pa žei dęs 
šią tai syk lę, pir mą kar tą bus 
bau džia mas 20 eu rų bau da. Pa-
žei dęs ant rą kar tą bau džia mas 
60 eu rų bau da. Tre čią kar tą pa-
žei dus tai syk les gre sia 120 eu rų 
baus mė.

Vie nas pir ma kur-
sis neiš ken čia:

– O kiek kai nuo ja 
vi so pus me čio abo-
ne men tas?


