2015 01 16 Nr. 2 (1554)/ PENKTADIENIS

w w w.pliusas.lt

Kitokios euro zonos šalių
monetos stebina ir
prekybos centrų kasininkes
Lazda visada turi du galus, medalis ar moneta dvi
skirtingas puses. Net ir euro.
Rodos, tai pirmieji suprato
viešojo transporto vairuotojai,
atsisakę priimti euro monetas,
nepapuoštas skulptoriaus Antano Žukausko Vyčiu. Kitokios euro zonos šalių monetos
stebina ir prekybos centrų kasininkes, kurios atidžiai studijuoja dar joms nematytus ženklus
ir herbus tarsi klausdamos, gal moneta netikra? Greičiausiai
jos net nenutuokia, kad kai kurias euro monetas aukcionuose
galima parduoti ir už jų mėnesio atlyginimą viršijančias sumas.
Euro monetų įvairovė
Lietuva nusprendė ant visų nominalų euro monetų pavaizduoti
Vytį, tačiau kitos šalys pasielgė šiek tiek kitaip – dirbantiems
su grynaisiais pinigais teks išmokti atpažinti ne vieną dešimtį
monetų. Tikėtina, kad, pavyzdžiui, 2 milijonai nukaldintų lietuviškų dviejų eurų nominalo monetų susimaišys su 30 mln.
cirkuliuojančių vokiškų ar prancūziškų, o dienos, kai gaudami
grąžą galime džiaugtis mūsų širdį glostančiu simboliu, taps
praeitimi. Vytis vėl „išjos“ į Europą. Tačiau ką ten sutiks?
Ant latviškų monetų (1 ir 2 euro) galima išvysti tautiškais drabužiais pasipuošusią merginą. Jos atvaizdas buvo naudojamas
ir ant 1929 metais išleistos penkių latų monetos. Ant monetų
briaunos užrašyta „Dieve, palaimink Latviją“. Ant latviškų 50,
20 ir 10 euro centų monetų pavaizduotas Latvijos herbas, o ant
trijų mažiausiojo nominalo monetų – mažesnė herbo versija.
Estai, prie euro zonos prisijungę 2011 metais, ant visų savo
euro monetų pavaizdavo šalies reljefą.
Ant vokiškų monetų, kurių iškalta daugiausia, vaizduojamas
erelis (1, 2 eurai), Brandenburgo vartai (10, 20, 50 centų),
ąžuolo šakelė (1, 2, 5 centai).
Ąžuolo šakelė buvo naudojama ir kaldinant vokiškus pfenigus. Vokiečiai euro monetas pažymi tam tikromis raidėmis.
Pavyzdžiui, jei ant monetos puikuojasi raidė J, ji priklauso
Hamburgui, jei A – Berlynui, jei D – Miunchenui ir t. t.
Ant prancūziškų euro monetų (1, 2 eurai) galima pamatyti Joaquimo Jimenezo sukurtą medį, kuris simbolizuoja gyvenimą,
tęstinumą ir klestėjimą, o ant smulkiausiųjų monetų – moters
atvaizdas.
Dar originalesni norėjo būti italai – jie visų nominalų euro
monetas sukūrė skirtingas. Ant dviejų eurų monetos išvysite
Dantės portretą, sukurtą Rafaelio. Žiūrėdami į 1 euro itališką
monetą, galėsite pasitikrinti savo kūno proporcijas, nes ant jos
vaizduojamas garsusis Leonardo da Vinci piešinys.
Savo eurus turi ir kai kurios ne euro zonos šalys
Verta paminėti, kad savo euro monetas turi ir keletas euro
zonai nepriklausiančių šalių – Andora, Vatikanas, San Marinas,
Monakas, todėl nereiktų nusiminti grąžą gavus šių valstybių
eurais. Priešingai – reikėtų trinti rankomis.
Šių valstybių euro monetos yra vertinamos kolekcininkų,
nes jų nukalama tik po 100–200 tūkstančių. Pavyzdžiui, už
kai kurių metų Vatikano eurų monetas kolekcininkai siūlo net
200–300 eurų.
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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Permainos ES politikoje: Lietuva
galės pati nuspręsti drausti ar leisti
GMO produkcijos auginimą
Pavasarį kiekviena Europos Sąjungos
(ES) šalis, taip pat ir Lietuva, turės galimybę pati nuspręsti, ar auginti genetiškai
modifikuotus organizmus (GMO).
Europarlamentarai antradienį patvirtino
šį Europos Komisijos pasiūlymą, kuriam
buvo pritarta Europos Parlamento derybose su ES Taryba.
Šiuo metu ES teritorijoje leidžiama auginti tik genetiškai modifikuotus
kukurūzus Mon810. Jie auginami penkiose ES valstybėse: Čekijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje.
Devynios ES šalys (Vokietija, Prancūzija, Italija, Austrija, Graikija, Liuksemburgas, Lenkija, Vengrija, Bulgarija) uždraudė GMO kukurūzų auginimą.
ES maisto saugos tarnyba įvertino, kad šie draudimai nėra moksliškai pagrįsti.
Kai kuriose šalyse teismai nusprendė leisti atšaukti draudimus.
Lietuvoje GMO neauginami. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
nuolat atnaujina ir tikslina Lietuvos rinkoje esančių maisto produktų, kurių
sudėtyje yra GMO, sąrašą.

TAURAGIŠKIAI TURĖS LEDO ARENĄ
Tauragėje Pilies aikštėje įrenginėjama ledo arena, jau montuojama jos
tvora. Čiuožykla bus vandeniu užpilama, tad kada ir kiek tauragiškiai šią
žiemą galės ja naudotis priklausys nuo oro sąlygų.
Ledo arenos įrengimu rūpinasi Tauragės rajono savivaldybės Sporto centro
vadovas Gediminas Sakalauskas. Prie tvoros gamybos prisidėjo ne tik Tauragės sporto centras, bet ir UAB „Dunokai“, miesto seniūnijos darbuotojai.
Tauragiškiai ir miesto svečiai arena galės naudotis nemokamai. Tik pačiūžas bereiks atsinešti.
700 kv. metro ploto čiuožykla bus išklota tentu, kad vanduo nesugadintų
Pilies aikštės trinkelių. Preliminari čiuožyklos įrengimo kaina virš 7000 eurų. Būrelis tauragiškių yra įregistravę
ledo ritulininkų klubą, treniruotis jie vyksta į Šiaulių „Akropolio“ ledo areną.

JURBARKAS

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
Laisvės gynėjų dieną jurbarkiečiai rinkosi prie Jurbarko kultūros centro uždegti
atminimo žvakeles ir kartu pagerbti Sausio 13-osios žuvusiuosius.
Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ (vad. M. Tautkuvienė) kartu su susirinkusiais giedojo Lietuvos himną, skambėjo dainos apie laisvę.
Minėjime dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška, mero pavaduotojas Kazimieras Šimkus, administracijos direktorius Petras Vainauskas, Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Jurbarko skyriaus nariai, Jurbarko šaulių sąjungos
nariai, Sausio 13-osios dalyviai, savanoriai parlamento gynėjai, gausus jaunimo būrys.
Susirinkusieji klausėsi moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė) dainų, turėjo galimybę pamatyti lietuviško filmo premjerą „Mes dainuosim“
(rež. R. Mullanas).

LRT nebeliko komercinės reklamos
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija nuo šių metų
finansuojamas tik iš valstybės biudžeto, todėl jame nebelieka komercinės reklamos.
LRT finansavimas nuo šiol susietas su biudžeto įplaukomis iš dviejų mokesčių. Šiemet įstaiga gaus beveik 30
mln. eurų.
Seimas yra nutaręs, kad LRT asignavimai kasmet sudarys 1,5 proc. praėjusių
metų gyventojų pajamų mokesčio pajamų ir 1,3 proc. akcizų.
Tačiau 2015 metais LRT biudžetas suformuotas pagal 2012 metų valstybės
biudžeto pajamas iš šių mokesčių ir visais ateinančiais metais LRT skiriamų
lėšų apimtis negalės būti mažesnė.
Iki šiol metinis LRT biudžetas siekė apie 22,6 mln. eurų.

Žvyrkelių asfaltavimu rūpinsis dvi
ministerijos
Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos šiandien oficialiai susitarė nustatyti
būtinus rekonstruoti valstybinės reikšmės rajoninius kelius (žvyrkelius) ir
skirti Europos Sąjungos paramos bei kitų finansavimo šaltinių lėšas šių kelių
atnaujinimo projektams įgyvendinti. Tai pirmasis toks dviejų ministerijų
susitarimas Lietuvoje, kuriuo siekiama pagerinti susisiekimo galimybes
kaimo vietovėse.
Šiuo metu Lietuvoje yra 7225 km valstybinės reikšmės žvyrkelių, kurių didžioji dalis (87 proc.) neatitinka minimalių reikalavimų. Dėl prastos jų būklės
2014 m. pavasario polaidžio metu eismas buvo ribojamas 9 proc. didesnėje
valstybinės reikšmės žvyruotų kelių dalyje, nei 2013 m. tuo pačiu metu.

Kitą šildymo sezoną du trečdaliai
šilumos – iš vietinio kuro
2015–2016 metų šildymo sezono
metu, kai pradės veikti virš 60 šiuo
metu statomų biokuro jėgainių, iš
vietinio kuro Lietuvoje bus pagaminama du trečdaliai centralizuotai
tiekiamos šilumos, teigiama Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos
(LŠTA) pranešime.
Asociacijos duomenimis, kito
šildymo sezono metu šilumos tiekimo įmonių katilinėse ir kogeneracinėse
elektrinėse bus suvartota apie 512 tūkst. tne (tona naftos ekvivalento) biokuro
ir 278 tūkst. tne gamtinių dujų. 2013 metais buvo sunaudota 308 tūkst. tne
biokuro ir 634 tūkst. tne dujų.
LŠTA teigia, kad 2014 m. pabaigoje šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų naudojami biokuro įrenginiai su kondensaciniais
ekonomaizeriais sudarė 1182 MW instaliuotos šiluminės galios į tinklą, o jau
2015 m. pabaigoje sieks beveik 1621 MW galingumo. Naujų biokuro katilų
suminė šiluminė galia sieks beveik 440 MW.

EP įvardijo, kas surengė ataką prieš
D. Grybauskaitę
Europos Parlamentas įvardijo, kas gruodį visiems europarlamentarams
išdalijo Lietuvos prezidentės biografiją iškreipiančią knygą „Red Dalia“ –
tarp dalinusiųjų ir rusiška pavardė, ir sąsajos su atvirai Briuselyje Vladimirui
Putinui advokataujančia Prancūzijos radikale Marine Le Pen.
Peržiūrėjus vaizdo įrašą matyti, kad knygas į EP narių pašto dėžutes deda
trys asmenys – maltietis Kevinas Ellul Bonici, EFDD (Euroskeptikų frakcija
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“) sekretoriato narys, kartu su
Rusijos piliečiu ir Lenkijos piliečiu, gimusiu Maskvoje.
Knygas iš viso dalino keturi asmenys. Ketvirtojo identitetas kol kas nėra
nustatytas. EFDD frakcijai Europos Parlamente priklauso Lietuvos politikai
Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis.
Šaltinis: Delfi.lt

ŠILALĖ

PRADĖJO VEIKTI SPECIALIZUOTOS PAGALBOS
CENTRAS
Nuo sausio mėn. 1d. Šilalėje pradėjo veikti Specializuotos pagalbos centras ( SP centras), kurio tikslas – operatyvi ir efektyvi PAGALBA nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims ir vaikams, tapusiais smurto
artimoje aplinkoje liudininkais ar gyvenančiais aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.
Jei žinote, kad Jūsų aplinkoje yra nukentėjusių asmenų nuo fizinio, psichologinio, seksualinio, ekonominio
ir pan. smurto, prašome mums pranešti arba paviešinti mūsų kontaktus nuo smurto nukentėjusiems asmenims,
rizikos šeimoms.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS KRAŠTAS PAMINĖJO DIDŽIOSIOS
LIETUVOS DIENĄ
Sausio 15 d. Šilutėje vyko 1923 m. 15d. įvykiams atminti Klaipėdos dienos
paminėjimas.
Dalyvavo: Šilutės mišrus choras „Pamario aidas“, Šilutės šaulių kuopa, Lietuvos
kariuomenės KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 305 pėstininkų kuopa
ir Šilutės gimnazijų moksleiviai.
Vyko parodos „Eksponatai – laikmečio liudininkai”, kurioje eksponuojamos
2014 m. muziejui dovanotos ir įsigytos muziejinės vertybės, atidarymas.
Padėkų įteikimas visiems dovanojusiems muziejui eksponatus. Kraštotyrinės
ekspedicijos metu sukurto filmo „Lietuvininkų krašto spalvos: tarp praeities ir
dabarties“ peržiūra.

ŠAKIAI

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI ŠAKIŲ VAIKŲ
GLOBOS NAMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTAS
VšĮ Šakių vaikų globos namai buvo įkurti 2005 m. Šakių evangelikų liuteronų
bažnyčios, kuriuose gyvena našlaičiai, tėvų palikti ar apleisti vaikai. Vaikų namų
įkūrėjas ir vadovas Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Virginijus Kelertas visą
savo energiją ir laiką skiria vaikų gerovės kūrimui. Nuo globos namų įkūrimo čia
yra gyvenę apie 300 įvairaus amžiaus mergaičių bei berniukų.
Bėgant laikui ir keičiantis požiūriui į vaikų globos organizavimo principus, buvo
susidurta su problema – globos namai įkurti pastate, kuris dėl planavimo yra netinkamas gyvenimui šeimynose.
Dėl šios priežasties imtasi modernizuoti vaikų namus, įgyvendinant projektą „VšĮ Šakių vaikų globos namų
modernizavimas“. 2011 m. lapkričio mėn. buvo pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis ir
pradėtas Projekto įgyvendinimas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų
kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“.

RASEINIAI

IŠKELDINS IŠ SOCIALINIŲ BŪSTŲ
Savivaldybės administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, Ekonomikos ir
ūkio plėtros departamento direktorė Indrė Antanaitienė, Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyriaus vedėjas Robertas Pareigis ir šio skyriaus vyresnioji specialistė
Jolita Pamedytytė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Rima Kedavičienė kartu su „Raseinių butų ūkio“ direktoriumi Vygaudu Šeimiu
svarstė iškeldinimo iš socialinių būstų klausimus.
Socialiniuose būstuose yra ir tokių, kurie metų metais nemoka už nieką ir yra
įsiskolinę už šildymą bei kitas komunalines paslaugas šimtais tūkstančių eurų.
Dalis skolininkų jau perduoti teismui, kiti bus perduoti artimiausiu metu. Tokiais atvejais, jei šeimose yra mažamečių vaikų ar bus kitų aplinkybių, neleidžiančių šeimos išprašyti į gatvę, jiems bus suteiktas kitas gyvenamasis
plotas kaimiškose vietovėse, tarkim, Vosiliškyje, kur nebeaugs įsiskolinimai.
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MARIJAMPOLĖ

„20 PRANCŪZŲ DIZAINO IKONŲ“
Sausio 14 d. 17 val. Marijampolės kultūros centre atidaroma garsių prancūzų dizaino
meistrų kūrinių paroda „20 Prancūzų dizaino ikonų“ .
Parodoje bus galima pamatyti pačius ryškiausius XX ir šiame šimtmetyje sukurtus
prancūzų dizainerių dirbinius, įėjusius į pasaulinio dizaino istoriją. Tai prancūzų dizainerių - Le Corbusier, Jeano Prouve, Philippe‘o Starcko, Ronano Bouroullec ir kitų dizaino
meistrų sukurti kultiniai dizaino objektai, kurie prilyginami meno kūriniams. Kai kurie
ekspozicijoje rodomi dizainerių kūriniai yra šiuolaikinio meno muziejaus Niujorke dalis.
Parodą pristato Prancūzų institutas Lietuvoje. Marijampolės kultūros centro II aukšte
paroda veiks iki vasario 8 d.

KAUNAS

APDOVANOTAS KAUNO MENININKAS 2014
Ketvirtadienį Kauno menininkų namuose vykusios iškilmingos ceremonijos
metu pagerbtas Įsimintiniausiu Kauno menininku 2014 išrinktas aktorius Dainius
Svobonas.
Aktoriaus vardas buvo įrašytas Stasio Žirgulio sukurtą skulptūrą „Sparnuotoji
kolona“, kurioje jau yra 25-ių Įsimintiniausių Kauno menininkų vardai. Per 2014
metus reikšmingus darbus sukūrusius menininkus siūlė Kauno kūrybinės sąjungos,
savo nuomonę pareiškė ir neabejingi menui miestiečiai. Įsimintiniausią Kauno
menininką išrinko Kauno menininkų namų Meno kolegija.
Aktoriaus ypatingu kūrybiniu apogėjumi galima vadinti Jono Jurašo režisuotus
spektaklius „Balta drobulė“ (2012 m.) bei „Barbora“ (2014 m.), kuriuose Garšvos ir Žygimanto Augusto įkūnyti personažai parodo aktoriaus ekscentriškumą,
ekspresyvumą, įtaigą, paremtą gyvu ir betarpišku vaidmenų kūrimu. Paskutinis
ir taip pat ryškus D. Svobono sukurtas pagrindinis vaidmuo yra Kiurmanas Gintaro Varno režisuotame spektaklyje
„Biografija: vaidinimas“.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI JAU VALOMI
Didžioji dalis savaitgalį praūžusios audros „Feliksas“ nuniokotų Klaipėdos
miesto paplūdimių teritorijos turėtų būti išvalyta dar šią savaitę, teigia Klaipėdos
miesto meras Vytautas Grubliauskas.
„Šiuo metu svarbiausia išvalyti paplūdimius nuo šiukšlių – vėjo nulaužytų
medžių šakų, sulaužytų laiptų, takų dalių ir kopų pynimui naudotų žabtvorių.
Antraip nuolaužas užneš smėlis ir jas išvalyti bus dar sunkiau, - spaudos konferencijoje trečiadienį sakė V. Grubliauskas.
Antradienį, biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojų ir savanorių pastangomis pradėti valyti
Smiltynės paplūdimiai. Taip pat Melnragės ir Girulių paplūdimius pradėjo valyti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Butigeidžio dragūnų bataliono kariai.“
Taip pat šeštadienį 12 val. visi klaipėdiečiai kviečiami į mero vardu organizuojamą paplūdimių valymo talką. Miestiečiai kviečiami rinktis II-oje Melnragėje (prie gelbėjimo stoties). Čia jie bus aprūpinti šiukšlių maišais ir pirštinėmis.

PALANGA

PALANGOJE ĖMĖ KIBTI GINTARINĖS ŽUVYS
Likus mėnesiui iki garsiosios Stintų šventės, Palangoje ne tik pakvipo šia
agurkais kvepiančia žuvimi, bet ir pradėjo kibti gintarinės stintos. Šią ir kitas
artėjančios šventės, visus į Palangą sukviesiančios vasario 14 d., naujoves pristatė
šventei intensyviai besirengiantys Stintų ordino riteriai.
Susirinkę Stintų ordino pilyje – kavinėje „Molinis ąsotis“, ordino riteriai ne tik
svėrė nuo jūros tilto sugautas gintarines stintas, kepė bei ragavo šviežiai iškeptą
būsimos šventės „kaltininkę“, bet ir pradėjo oficialią jau dvyliktosios Stintų šventės
dalyvių registraciją. Jau šiandien aišku, kad tarp svečių bus ne tik atvykusieji iš
kitų mūsų šalies miestų pramogautojai, bet ir oficialios delegacijos iš Palangos
miestų-partnerių užsienyje: Bergeno miesto Riugeno saloje (Vokietija), Svetlogorsko (Rusija, Kaliningrado sritis),
Jūrmalos (Latvija), Bučos (Ukraina). Kaip ir kasmet, Stintų šventėje netrūks atrakcijų – vyks linksmos sportinės
rungtys, žvejiškos varžytuvės, skambės liaudiškos melodijos, savo dirbinius pristatys geriausi šalies tautodailininkai.

ŠIAULIAI

ĮGYVENDINAMA JAUNIMO VERSLUMO
SKATINIMO PROGRAMA
Praėjusiais metais Šiaulių miesto savivaldybė iš savo biudžeto skyrė 150 tūkstančių litų jaunimo verslumui ugdyti.
Kartu su Šiaulių verslo inkubatoriumi inicijuojamame projekte dalyvavo jaunimas ne tik iš Šiaulių, Telšių, Mažeikių,
bet ir iš Kauno, Rokiškio.
Viena iš programos veiklos sričių – Šiaulių miesto jaunimo verslo idėjų konkurso turnyras, kurį sudarė aštuoni etapai. Turnyro metu dalyviai pristatė savo verslo idėjas, klausė lektorių paskaitų, imitavo verslo įmonės veiklą. Verslo
inkubatoriaus direktorius džiaugėsi ir dar vienu pavykusiu projektu – „habo“ įkūrimu Šiauliuose.
„Habas“ (hub) – tai bendra erdvė, kurioje dirba skirtingų specialybių specialistai. Vietoj darbo namuose jie savo
veiklą organizuoja bendroje aplinkoje, kurioje gali bendrauti, keistis informacija. Tokios erdvės jau veikė Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje“, – pasakojo A. Valys.

PLUNGĖ

MERAS PASVEIKINO TV PROJEKTO „LIETUVOS
BALSAS“ SUPERFINALO DALYVIUS
Sausio 12 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis savo kabinete pasveikino LNK TV muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ superfinalo dalyvius - plungiškį
Donatą Čižauską ir jo kolegą Donatą Balvočių iš Viekšnių (Mažeikių raj.) už šaunų
pasirodymą TV muzikiniame projekte bei Plungės krašto garsinimą. Susitikime taip pat
dalyvavo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis
bei Kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė Lolita Vaitkevičienė. Dainininkams meras įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanas.
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PASAULYJE

ES aktyvins kovą su Rusijos
propaganda
Lietuva, Didžioji Britanija, Danija ir Estija
kreipėsi į Europos Komisiją, ragindamos
parengti veiksmų planą kovai su Rusijos
propagandos kampanija.
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ sakė,
jog Europos Sąjungos veikla informaciniame lauke turėtų būti žymiai aktyvesnė:
„Mes norime, kad mūsų veikla informaciniame lauke būtų aktyvesnė,
proaktyvi, o ne besiginanti ir paaiškinanti skleidžiamas nesąmones ir
melą. Norime, kad mūsų piliečiams, ypač rusakalbiams tai aktualu, nes jie
daugiausia dabar maitinami ta Rusijos valstybinių kontroliuojamų kanalų
informacija, būtų pateikta daugiau alternatyvų ir būtų tam tikra atsakomybė už skleidžiamą melą“, – kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras.

B. Obama ir D. Cameronas: Rusijai
pasiuntėme signalą
JAV prezidentas Barackas Obama ir Didžiosios Britanijos premjeras Davidas Cameronas pareiškė esą tvirtai pasiryžę priešintis
Rusijos agresijai Ukrainoje.
Savo poziciją jie išdėstė straipsnyje „Mes neleisime nutildyti
laisvės balso“, kurį išspausdino
laikraštis „The Times“.
Dviejų valstybių lyderiai įsipareigojo palaikyti diplomatinį spaudimą
Rusijai. „Jeigu leisime, kad tokie fundamentalūs tarptautinės teisės pažeidimai nesulauktų bausmės, mes visi nukentėsime nuo nestabilumo, kuris
bus to padarinys“, – pabrėžė B. Obama ir D. Cameronas.
Pasak jų, priešinantis Rusijos politikai buvo parengta „stipri ir solidari
reakcija“. Vakarai „pasiuntė nedviprasmišką signalą, jog tarptautinė bendrija nestovės nuošalyje, žiūrėdama, kaip Rusija mėgina destabilizuoti
Ukrainą“, – pabrėžė JAV ir Didžiosios Britanijos lyderiai.

Dėl kruvino išpuolio prisiėmė
atsakomybę
Jemene veikianti tarptautinio teroristų tinklo „al Qaeda“ grupuotė prisiėmė atsakomybę dėl praeitą savaitę įvykdytos atakos prieš Prancūzijos
satyrinį savaitraštį „Charlie Hebdo“, portale „YouTube“ paskelbtame
vaizdo įraše pareiškusi, kad tai buvo kerštas už musulmonų pranašo Muhammado įžeidinėjimą.
„Kalbant apie palaimintą mūšį Paryžiuje, mes, organizacija „al Qaeda
al Jihad“ Arabijos pusiasalyje, prisiimame atsakomybę dėl tos operacijos,
keršijant už Dievo pasiuntinį“, – tame vaizdo įraše sakė Arabijos pusiasalio
„al Qaeda“ (AQAP) atstovas Nasseras bin Ali al Ansi.

1,4 tūks. Prancūzijoje gyvenančių
žmonių prisidėjo prie džihadistų
Maždaug 1,4 tūkstančio Prancūzijoje gyvenančių žmonių prisidėjo prie
džihadistų Sirijoje bei Irake arba ruošiasi tai padaryti, pirmadienį pareiškė
Prancūzijos ministras pirmininkas Manuelis Vallsas.
„1,4 tūkstančio asmenų yra susiję su išvažiavimu vykdyti džihado, terorizmo Sirijoje ir Irake“, – sakė M.Valssas televizijai BFMTV.
„Beveik 70 Prancūzijos piliečių arba gyventojų žuvo Sirijoje ir Irake,
kovodami teroristų gretose“, – pridūrė jis.
Naujausi vyriausybės pateikti skaičiai gerokai viršija gruodžio vidurio
duomenis, kai buvo pranešta, kad 1,2 tūkst. žmonių išvyko arba ruošiasi
išvykti pas džihadistus.

Popiežius kanonizavo pirmąjį Šri
Lankos šventąjį
Popiežius Pranciškus trečiadienį per
mišias Kolombe, į kurias susirinko
šimtai tūkstančių tikinčiųjų, kanonizavo pirmąjį Šri Lankos šventąjį,
Indijoje gimusį misionierių Juozapą
Vazą, kurio kanonizavimo buvo siekiama 300 metų.
Kanonizacijos mišių po atviru dangumi pradžioje popiežiui paskelbus
Juozapą Vazą šventuoju, ėmė aidėti
varpai, o minia pratrūko plojimais.
J.Vazas buvo 17-ojo amžiaus misionierius iš Goa, kuris Šri Lankoje atgaivino Katalikų Bažnyčią tais laikais, kai olandų kolonistai, kalvinistai,
persekiojo katalikus.
J.Vazas, kuris slapta atvyko į Šri Lanką ir buvo sučiuptas kaip įtariamas
šnipas, gimė 1651 metais Indijos Goa regione, kuris tada buvo portugalų
kolonija. Būdamas 36 metų amžiaus, jis, išgirdęs apie olandų vykdomus
persekiojimus ir apsimetęs elgeta, išvyko į šalį, kuri tada buvo padalyta į karalystes, ir daug metų užsiėmė sielovada saugomas vieno budistų karaliaus.
Šaltinis: Delfi.lt
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Patarimai lietuviams: norėdami būti EKONOMISTAS: EURO ATĖJIMAS ATSINEŠA
konkurencingi, turite mokėti bent tris NETIKĖTUS POKYČIUS
Jau beveik dvi savaitės su euru
pat yra daug.
užsienio kalbas
gyvenantys lietuviai, KTU ekonoDar didesni pokyčiai pasijus po
Dalis Lietuvos darbdavių yra pasiryžę
ugdyti savo darbuotojus ir išmokyti darbui
reikalingų kompetencijų, jei tik šie mokės
dvi ir daugiau užsienio kalbų. Pasak vienos
didžiausių globalių kompanijų Lietuvoje
„Western Union Processing Lithuania“
personalo direktorės Živilės Valeišienės,
labiausiai vertinami darbuotojai, mokantys anglų ir dar vieną užsienio kalbą, kaip pavyzdžiui, vokiečių, ispanų,
prancūzų, italų, portugalų.
Ji pridūrė, kad pritrūkus kalbas mokančių darbuotojų, poreikis patenkinamas, samdant užsieniečius. Praėjusiais metais (2014 m.) užsieniečių
darbuotojų skaičius kompanijoje „Western Union Processing Lithuania“
išaugo trečdaliu (33 proc.), dabar įmonėje dirba 34 tautybių piliečiai, kalbantys 28 pasaulio kalbomis.
„Mes dirbame Europos, Viduriniųjų rytų ir Azijos, JAV, Kanados ir
Afrikos rinkose, tad užsienio kalbas mokantiems kandidatams suteikiame
daug galimybių tobulėti globalioje įmonėje. Esame pasiruošę apmokyti
savo darbuotojus – suteikti jiems reikiamus darbinius įgūdžius, išmokyti
profesinių kompetencijų. Turime esminį reikalavimą – laisvai kalbėti anglų
kalba. Dar bent viena užsienio kalba yra didžiulis privalumas darbinantis
mūsų bendrovėje“, – sakė Ž. Valeišienė.
Pasak jos, užsienio kalbos dabar yra svarbus kandidatus diferencijuojantis
gebėjimas.
Užsieniečiai bei mainų programų studentai tampa geidžiamais darbuotojais
Plečiant Western Union veiklą Lietuvoje, sparčiai auga poreikis įdarbinti
kelias kalbas mokančius darbuotojus. Tai skatina kompaniją ieškoti kandidatų ir už Lietuvos ribų.
„Western Union Processing Lithuania“ ieško darbuotojų kasdien. Per 2014
metus darbuotojų skaičius kompanijoje išaugo nuo 992 (2013 m. gruodžio
mėn. duomenys) iki 1300 darbuotojų (2014 m. gruodžio mėn. duomenys).
2015 metais kompanija planuoja įdarbinti panašų darbuotojų skaičių kaip
ir 2014 metais.
Mes esame viena iš nedaugelio kompanijų, kuri įdarbina užsieniečius,
nekalbančius lietuviškai. Tad mūsų kompanijoje užsienio piliečių ypač
iš Europos Sąjungos šalių nuolat daugėja. Praėjusiais metais (2014 m.)
užsieniečių darbuotojų skaičius kompanijoje išaugo trečdaliu (33 proc.),
dabar įmonėje dirba 34 tautybių piliečiai, kalbantys 28 pasaulio kalbomis“,
– teigė Ž. Valeišienė.
Pasak tarptautinės personalo ir laikinojo įdarbinimo kompanijos „Manpower Lit“ direktorės bei Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos Valdybos
narės Boženos Petikonis-Šabanienės, vis daugiau darbdavių stengdamiesi
patenkinti daugiakalbių darbuotojų poreikį, įdarbina užsieniečius.
Įmonių apmokomi darbuotojai nuviliojami
B. Petrikonis-Šabanienė taip pat pastebėjo, kad vis daugiau darbdavių,
siekdami patenkinti darbuotojų poreikį, yra pasiruošę dalyvauti darbuotojų
ugdymo procese. „Lietuvoje jau yra įmonių, kurios investuoja į darbuotojų
parengimą. Siūlo intensyvius kelių mėnesių kalbų kursus, po kurių darbuotojus siunčia stažuotis į užsienio valstybes arba iškart įdarbina. Vis tik mūsų
rinkoje išlieka arši konkurencija dėl darbuotojų. Neretai vienoje įmonėje
parengti darbuotojai būna nuviliojami kitos kompanijos. Manau, kad šią
problemą išspręstų sistemingas ir vieningas verslo įmonių pasiryžimas
investuoti į darbuotojų parengimą ir rengti būsimus darbuotojus“, – teigė
„Manpower Lit“ direktorė.

TEMA

Daugėja pranešimų apie skriaudžiamą
gamtą
Jau ketvirtą mėnesį gyventojai visą parą
aktyviai praneša apie pastebėtus aplinkosaugos pažeidimus. Į Valstybinės aplinkos
apsaugos tarnybos Pranešimų priėmimo
centro darbuotojus gruodį kreiptasi daugiau nei 600 kartų.
Vis daugiau skambučių sulaukiama iš
gyventojų, kurie bet kuriuo paros metu
informuoja aplinkosaugininkus bendruoju
pagalbos telefonu 112. Spalį Bendrojo
pagalbos centro operatoriai Pranešimų
priėmimo centro darbuotojams perdavė 68, lapkritį – 91, gruodį – jau 114
gyventojų pranešimų. Daugiausia buvo pranešama apie partrenktus ar kitaip nukentėjusius gyvūnus, teršiamus vandenis, žemę ar orą, netinkamai
tvarkomas atliekas, medžioklės ir žvejybos pažeidimus.
Praėjusį mėnesį po darbo valandų, švenčių ir poilsio dienomis gauta
daugiau nei 80 pranešimų. Į juos reagavo ir į iškvietimus ne darbo metu
daugiausia vyko Šiaulių ir Kauno regionų aplinkos apsaugos departamentų
pareigūnai.
Pastarąjį mėnesį pasitvirtino visi po darbo valandų gauti pranešimai apie
vandens taršą, 90 proc. pranešimų apie brakonieriavimo atvejus, apie 80
proc. pranešimų dėl netinkamo atliekų tvarkymo.
Kaip ir ankstesniais mėnesiais, gruodį daugiausia pranešimų buvo perduota
regionų aplinkosaugos pareigūnams, kurie nedelsiant sprendė iškilusias
problemas.
Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Pranešimų priėmimo centras dirba
visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis. Pranešti apie pažeidimus
galima tel. (8-5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.
www.GRYNAS.lt

mikos profesoriaus Ryčio Krušinsko
teigimu, dar nepriprato prie naujosios valiutos ir būsimų pokyčių.
Kauno technologijos universiteto
Ekonomikos ir verslo fakulteto
(KTU EVF) profesorius R. Krušinskas prognozuoja, kad pirmasis
nedidelis psichologinis šokas lietuvius ištiks gavus pirmąją algą, kuri
gerokai skirsis nuo kitų Europos
Sąjungos (ES) šalių. Lietuva – vis
dar tarp autsaiderių pagal vidutinio
darbo užmokestį ES.
– Antra savaitė gyvename su
euru. Ar šalies gyventojai jau galėjo pajusti kokius nors teigiamus
pokyčius?
– Gal dar šiek tiek ankstoka kalbėti
apie tai, kaip jaučiasi šalies gyventojai – juk praėjo dar tik 12 dienų,
kai turime eurą.
Dar daug pas ką jų yra, piniginėse
jie susipynę su eurais, tad kol kas
panikos nėra.
Tai yra naudinga rinkai, nes mes be
didelio streso sėkmingai perlipome
valiutos pasikeitimo barjerą. Pokytis
šalies gyvenime tikrai didelis, tačiau
jam buvo pasiruošta labai sėkmingai.
Informacija apie eurą vartotojus
pasiekė anksti, labai plačiai buvo
skelbiamas tikslus euro keitimo
kursas, daug kartų kalbėta apie
vietas, kur bus galima nemokamai
pasikeisti eurus. Tų pačių vietų taip

šventinio laikotarpio sugrįžus į įprastinį gyvenimo ritmą, kai, pavyzdžiui,
pradėsime planuoti savo atostogas.
Noriu tikėti, kad šie pokyčiai bus
teigiami, nes dabar matomos tendencijos nėra gąsdinančios – žmonės
euro nebijo.
– Tvarką mėgstančioje Vokietijoje, pereinant nuo markės prie
euro, kainos buvo ne tik neteisingai
apvalinamos, tačiau ir padidintos.
Nepaisant visų vyriausybės grūmojimų, Lietuvoje nutiko lygiai tas pats.
Kaip manote, ar šiam pokyčiui buvo
pakankamai pasiruošta?
– Manau, kad prevencinės priemonės, tos, kurios galėjo būti taikomos,
jos ir buvo pritaikytos. Pardavėjui
pakeisti savo kainą centu ar dviem,
niekas negali uždrausti. Juk, žiūrint iš vartotojo pusės, nedaug kas
mėgdavo piniginėje nešiotis saują
lietuviškų „baltų“ centų.
Verslui, gaunančiam daug smulkių
metalinių pinigų, juos suskaičiuoti
kainuoja papildomai, tad stengiamasi tokias sąnaudas mažinti, apvalinant kainas iki patogios kainos, pavyzdžiui 1 euro, o ne 97 euro centų.
– Algos „sumažėjo“ 3,45 karto.
Poveikis psichologinis, tačiau gal
ateityje dėl euro jos didės sparčiau,
t.y. darbdavys atlyginimą didins ne
200 litų (58 eurais), o apvalins iki
60 eurų?

– Minimalios algos didinimas
iki 300 eurų jau buvo vyriausybės
užmačiose, tačiau tai būtų daroma
ir dėl apvalinimo bei siekiant išvengti skaičiavimo klaidų.
Tie verslai, kurie turi galimybę
skirti dalį savo uždirbamų pinigų
algų didinimui, ko gero taip ir
padarys.
– Gal, palyginę savo atlygį eurais
su vokiečio uždarbiu, lietuvaičiai
ims labiau spausti savo darbdavius
ją didinti?
– Neabejoju, kad tam tikra diskusija tarp darbuotojo ir darbdavio
tikrai bus. Darbuotojams atsiranda
akivaizdesnis psichologinis pagrindas reikalauti didesnės algos.
Daugiau nepasitenkinimo ir atlyginimų lyginimo su užsieniu gali
atsirasti šio mėnesio pabaigoje
arba pirmosiomis vasario dienomis, kai bus išmokamos algos,
nes dabar žmonės dar gyvena iš
išsikeistų į eurus litų, šventėms
skirtų taupytų lėšų.
Šaltinis: versloSavaite.lt

AKTUALIJA

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS NAUJOVĖS 2015 METAIS
Lietuvos Respublikos Seimas
2014 m. gruodžio mėnesį priėmė
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo (toliau –
Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo pakeitimus. Todėl nuo 2015 m. sausio
1 d. įsigalioja vienodas piniginės
socialinės paramos teikimo modelis
visose savivaldybėse.
Nustatyta, kad piniginė socialinė
parama, įvertinus pajamas ir turtą,
gali būti teikiama ir asmenims,
kurie:
– vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, laikomi savarankiškai
dirbančiais asmenimis ir kurie per
laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, iš vykdomos veiklos
gauna ne mažesnes kaip minimali
mėnesinė alga vidutines pajamas

per mėnesį;
– slaugo, prižiūri kitą asmenį.
Siekiant sudaryti sąlygas gauti
paramą tada, kada jos labiausiai
reikia, mažinti socialinę atskirtį,
piktnaudžiavimo pinigine socialine
parama galimybę bei atsižvelgiant
į tai, kad savivaldybėse, priklausomai nuo šildymo būdų, šilumos
kainos skiriasi, savivaldybių administracijai patikrinus asmenų gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir
gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą
suteikta teisė:
– kompensuoti didesnę būsto
šildymo išlaidų dalį, negu numatyta galiojančiame įstatyme, bet ne
didesnę kaip 10 procentų skirtumo
tarp bendrai gyvenančių asmenų
arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų;
– skirti socialinę pašalpą, jeigu asmens vidutinės pajamos per mėnesį

ne daugiau kaip 50 procentų (buvo
20 proc.) viršija valstybės remiamą
pajamų dydį – vienam gyvenančiam
asmeniui ir dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 procentus
valstybės remiamų pajamų dydžio;
trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų
valstybės remiamų pajamų dydžio;
penkiems ir daugiau – 70 procentų
valstybės remiamų pajamų dydžio.

NAUDINGA ŽINOTI

PASAKĖ, KAS NUTIKS NE VIETOJE IŠGRĘŽUS
GRĘŽINĮ
Pastaraisiais metais Lietuvoje
gerokai padaugėjo gyventojų, norinčių individualiuose namuose ar
sodo sklypuose įsirengti gręžinius
– tiek geriamojo vandens, tiek ir
geoterminius. Todėl daugėja atvejų,
kai netinkamai vykdant gręžybos
darbus, įvyksta požeminio spūdinio vandens proveržiai – vandens
fontanavimas iš gręžinių. Tokie
proveržiai gali pridaryti žalos ir
gamtai, nes sutrikdoma ekosistemų
pusiausvyra.
Atsižvelgiant į tai, 2011–2014 m.
Lietuvos geologijos tarnyboje buvo
vykdomas projektas „Lietuvos
teritorijos rajonavimas požeminio
vandens iškrovų pasekmių ir hidrogeologinių pavojų (rizikų) ver-

tinimui“. Pagrindinis šio projekto
rezultatas – Lietuvos teritorijoje
išskirtos rizikos zonos, kuriose daugiau ar mažiau tikėtinas požeminio
vandens proveržis iš gręžinių.
Didžiausios rizikos zonos apima
8,3 proc. apgyvendintų bei dirbamų žemės plotų ir maždaug iki
20 proc. gamtinių Lietuvos plotų.
Tokios rizikos zonos dažniausiai
išsidėsčiusios staigiuose reljefo
pažemėjimuose: upių slėniuose ir
kloniuose, ežerų dubakloniuose.
Ypač gausu rizikos zonų Suvalkijos
lygumose, kur virš žemės paviršiaus dažniausiai pakyla kreidos
sistemos sluoksnių požeminio
vandens spūdis.
Išskirtos ir sritys, kur požeminio

vandens proveržio rizika yra minimali. Tai Lietuvos aukštumos, o
taip pat tos sritys, kur požeminio
spūdinio vandens srautas išsikrauna, artėdamas link giliųjų upių
slėnių. Tuo ypač pasižymi Nemuno
ruožas tarp Dubysos ir Nevėžio
santakų.
www.GRYNAS.lt
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ARTI TOLI

ŽEMĖ PO KOJOMIS – GARANTIJA RYTDIENAI

Šalies pajūriui – stiprūs stichijos
smūgiai

Lietuvoje daugiausia kooperatyvų yra susibūrę pieno sektoriuje, tačiau jų esama ir tarp uogų
augintojų. Tiesa, jų nėra daug, ir
narių skaičius nedidelis, tačiau
pati idėja labai gyva ir plėtojama
toliau. Kooperatyvas „Juodoji
uoga“ įsikūrė 2002 m. Biržų rajone ir tuomet turėjo kone 50 narių.
Deja, per laiką narių skaičius
labai sumažėjo, tačiau, kaip sako
kooperatyvo vadovas Adolfas
Jasinevičius, liko patys tikriausi
uogų auginimo verslui pasišventę
5 nariai. Visi jie dirba maždaug
po 100 ha žemės, yra įsiveisę
specializuotus daugiausia juodųjų
serbentų uogynus, daug investuoja
į savo ūkius, domisi naujienomis
ir verslo krypties keisti neketina.
Kooperatyvas iš narių superka
šviežias uogas, apie 250–300
tonų, jas sušaldo su naujai įsigyta
šokine kamera, kuri uogas per parą
užšaldo iki minus 30 laipsnių, ir
parduoda UAB „Vėtrija“, o šiai
teikia laikymo paslaugas. Uogos
laikomos minus 18 laipsnių temperatūroje.
Uogas kooperatyvui gali parduoti
ir ne kooperatyvo nariai, tačiau tokių nėra daug. Anksčiau, kol situacija uogų rinkoje buvo palankesnė,
uogas kooperatyvas parduodavo
ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje,
Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje.
Šiemet daugiausia uogų parduota
Lietuvos rinkai, ir tik po kelias
tonas – Estijai ir Rusijai, iš kurios
dar taip ir nesulaukta apmokėjimo.
Kooperatyvo vadovas pasakoja, kad planuoja orientuotis į
ekologišką gamybą, nes vis auga
tokios produkcijos poreikis. Jis
apgailestauja, kad ekologiškai
žaliavai auginti dar labai trūksta
mokslinio pagrindimo, kompleksinio požiūrio, ką ir kaip daryti.
Jis pastebi, kad daug problemų
kyla dėl tinkamų augalų apsaugos
priemonių, nes Lietuva priskiriama šiaurinei Europos daliai, tuo
tarpu Lenkija – viduriniajai, todėl
ten augalų apsaugos priemonių

pasirinkimas daug didesnis. A.
Jasinevičius mano, kad reikėtų
atsižvelgti į tai, jog klimatas labai
akivaizdžiai keičiasi, ir Lietuvoje
gamtos sąlygos kinta, todėl ir mūsų
kraštas turėtų priklausyti viduriniajai ar kokia kitai pereinamajai
zonai. Pasak jo, Lietuvoje yra
paplitusių tokių juodųjų serbentų
ligų, nuo kurių nėra registruotų
efektyvių priemonių, todėl tai
sukelia augintojams didelių problemų.
Daug naujienų uogų augintojus
pasiekia per Lietuvos uogų augintojų asociaciją, su kuria taip
pat glaudžiai bendradarbiaujama.
„Olrevita“ – sodininkystės kooperatyvas
Kooperatyvas „Olrevita“ Vilkaviškio rajone įsikūrė 1998 m., kai
suiro buvęs tarybinis sodininkystės
ūkis. Kiek žmonės pajėgė, tiek
išsipirko sodų ir susivienijo į kooperatyvą. Vyrauja senosios obelų
veislės, kokios ir buvo anksčiau,
kaip „Bogatyr“ ar „Auksis“.
Vitas Kušlys, 5 narių kooperatyvo vadovas, pasakoja, kad per tą
ilgą kooperatyvo gyvavimo laiką
buvo įvairių metų, ir geresnių, ir
blogesnių, tačiau niekuomet nekilo
pavojus, kad kooperatyvas gali neišsilaikyti ir sužlugti. „Pramoninių
obuolių supirkimo kainos priklauso nuo to, kokia yra koncentruotų

sulčių paklausa ir kaina Europoje.
Anksčiau parduodavome obuolius
vokiečiams, tačiau paskutiniu
metu visą produkciją, o jos būna
nuo 10 iki 20 tonų, realizuojame
Lietuvoje. Pramoninius obuolius
sultims spausti parduodame UAB
„Vaiskona“, o desertinius taip pat
superka keli nuolatiniai pirkėjai,
tai tikrai patogu“, – aiškina V.
Kušlys. Jis pasakoja, kad kooperatyvas ne tik superka obuolius
ar kartu visiems nariams perka
augalų apsaugos priemones, bet
ir pats augina sodus 46 ha plote, kurį tik šiemet išsipirko iš
valstybės. „Žmonių sodai labai
įvairių dydžių – nuo 2 iki 80 ha“,
– aiškina V. Kušlys. Nuolat prie
kooperatyvo sodo dirba 8 žmonės.
Kooperatyvas yra gavęs paramą
pagal SAPARD ir Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 m. programą.
Naujasis programinis laikotarpis
kooperatyvą taip pat domina, nariai seka naujienas, svarsto, pagal
kokią priemonę jie galėtų gauti
paramą. Paklaustas, kaip juos pasiekia naujienos, V. Kušlys atsako,
kad dirba šioje srityje jau daugiau
kaip 30 metų, tad yra sukaupęs
labai daug informacijos, tačiau
tuo neapsiriboja, nuolat važinėja
į seminarus, lauko dienas, kur sužino, kaip dirba, kuo gyvena visi
šios srities verslininkai Lietuvoje.

ARTI TOLI

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METUS PRADEDANT
MAŽOJI LIETUVA šiuos 2015
regionų metus simboliškai pradeda
sausio 15-ąją, prisimindama 1923
metais įvykusį Klaipėdos sukilimą.
Po šių įvykių, nors ir nedidelis,
bet labai reikšmingas Mažosios
Lietuvos istorinio regiono ruoželis
aukščiau Nemuno, nuo Smalininkų iki Nemirsetos, su jūros uostu
Klaipėdoje, Kuršių mariomis ir
Kuršių nerija buvo prijungtas prie
Lietuvos.
Patriotinis nusiteikimas „vaduoti
Klaipėdą“ buvo labai stiprus, atsirado nemažai savanorių iš Didžiosios
Lietuvos šaulių, norinčių dalyvauti
rizikingame žygyje. Tad idealistinis
patriotinis pakilimas „atvaduoti
langą į platųjį pasaulį“ ir sėkmingai
pasibaigęs Klaipėdos žygis tvirtai
įsirėžė į tautos istorinę sąmonę.
Klaipėdos krašto prijungimas pakėlė patriotinį lietuvių ūpą po karinio
ir diplomatinio pralaimėjimo kovose dėl Vilniaus krašto.
Lietuva, užsitikrinusi Vokietijos,
iš dalies ir Sovietų Rusijos diplomatinę paramą, realizavo avantiūristinį
žygį, nukreiptą prieš pasaulinės
poversalinės tvarkos kūrėjus. Desantas iš laivų „Algerien“, „Senegalais“ ir „Voltaire“, atplaukusių
į Klaipėdą, būtų nušlavęs lietuvių

Klaipėdos krašto savanorių armijos paradas. Klaipėda, 1923 m. sausio 20 d.

sukilėlius.
Tačiau žygis buvo pergalingas!
Ši politinė-karinė akcija buvo sėkmingiausias tarpukario Lietuvos
politikų žingsnis, išsprendęs itin
sudėtingą minėto krašto likimą.
Būtina atkreipti dėmesį, kad po šių
įvykių Lietuva pasaulyje buvo pripažinta kaip savarankiška valstybė,
turinti diplomatinių sugebėjimų ir
sugebanti spręsti savo problemas.
Praėjus beveik dvidešimčiai metų,
Klaipėdos kraštą prarijo nacistinė

Vokietija, tačiau, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, būtent
1923 metų sėkmingo žygio sukurta
padėtis lėmė, kad valstybėms nugalėtojoms nekilo abejonių, kam
turėtų priklausyti Klaipėdos kraštas.
Stalinas šį kraštą prijungė prie
tuometinės Lietuvos TSR, o ne prie
Kaliningrado srities.
Sausio 15-ąją pagal svarbą mūsų
valstybei galime lyginti su karaliaus
Mindaugo karūnavimo diena, Vasario-16 ąja, Kovo-11-ąja.

Nuo savaitgalį Lietuvą pasiekusio uraganinio vėjo, kurio gūsiai
Klaipėdoje vakar siekė iki 32,5
m/s, labiausiai nukentėjo Baltijos
pakrantė.
Sausio 9 d. Atlanto vandenyne
pradėjęs formuotis ciklonas, vėliau
pavadintas Feliksu, judėdamas į
Skandinaviją, išsiskaidė į kelis
labai aktyvius ciklonus. Vienas iš jų visa jėga ir užgriuvo Baltijos šalis.
Pirminiais vertinimais, „Feliksas“ buvo silpnesnis nei ankstesniais metais
mūsų pajūrį nuniokoję uraganai – 1999 m. „Anatolijus“ ar 2005 m. „Ervinas“ – ir padarė mažiau žalos.
Kaip sakė Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento
direktorius Algirdas Stankevičius, labiausiai nukentėjo I Melnragės krantai,
kuriuos jau buvo paardę ir sausio 2-4 d. čia siautę stiprūs vėjai. Vakar dar
nuardyta nuo 4 iki 6 m pajūrio apsauginio kopagūbrio.
Palangoje, į šiaurę nuo tilto į jūrą, pradedant nuo jo pietinės pusės, bangos
pasiekė pajūrio apsauginį kopagūbrį ir apardė jį bei jo papėdę, suformuodamos stačius skardžius. Šis kranto ruožas pastarąjį kartą smėliu buvo
pamaitintas 2012-aisiais, ir tai padėjo užpernai ir pernai atlaikyti stiprius
vėjus ir bangas.
Audra padarė nuostolių ir Kuršių nerijos nacionaliniam parkui. Labiausiai
nukentėjo pietinis pusiasalio kranto ruožas nuo Alksnynės iki Smiltynės ir
ypač Kopgalis. Bangos daugiau paardė pajūrio apsauginį kopagūbrį atskiruose šiaurinės Nidos, Preilos ir Pervalkos rekreacinių zonų dalyse. Kuršių
nerijos nacionalinio parko vadovės Aušros Feser žodžiais, Kuršių nerijoje
iš viso nuplauta ar apgadinta 19,5 tūkst. kvadratinių metrų pakrantės.
Pasak specialistų, šiuo metu pajūryje vertinami tik infrastruktūros nuostoliai. Smėlio praradimo nuostoliai galės būti įvertinti, kai nukris vandens
lygis. Mokslininkų duomenimis, prarasto smėlio į krantą grįžta nuo 25-50
proc.
Ketvirtadienį Klaipėdoje lankysis aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.
Ministras, įvertinęs stichijos padarytą žalą, aptars su specialistais priemones
krantams atkurti.
Preliminariais Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, šalies miškuose išversta apie 30-40 tūkst. kubinių metrų medienos.
Bene labiausiai nukentėjo Tauragės urėdijos miškai. Nuostolius skaičiuoja ir
Šilutės, Kretingos, Raseinių, Prienų, Marijampolės ir kt. urėdijų miškininkai.
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Tauragiškio sukonstruotas bagis 100
km/val. greitį pasiekia per 6 sekundes
Iš Tauragės krašto kilęs,
Kaune besimokantis ir
dirbantis 23 metų Tomas
Maskolaitis yra žmogus,
kurį drąsiai galima vadinti auksinių rankų meistru.
Užtrukęs apie aštuonis
mėnesius vaikinas garaže
sukonstravo bagį.
Besimokydamas Kauno technologijos universitete T.Maskolaitis baigė transporto priemonių inžineriją. Ketvirtame kurse bakalauro darbo tema pasirinko sukurti bagį. Šiuo
metu KTU magistrantūros studijas tęsiantis T.Maskolaitis sutiko pasidalinti
savo patirtimi bei atskleisti bagio kūrimo užkulisus.
Baigęs mokyklą, Tomas įstojo į Kauno technologijos universitetą, pasirinko
transporto priemonių inžineriją. „Besimokant ketvirtame kurse reikėjo pasirinkti baigiamojo darbo temą. Tuomet ir pagalvojau: kada, jeigu ne dabar.
Bagio projektas puikiai tiko pagal specialybę“, – tęsė Tomas.
Bagio gamyba užtruko visą ketvirtą kursą. Pirmus keturis mėnesius vyko
teoriniai darbai. Buvo braižomi brėžiniai. Modeliuojamas rėmas. Kompiuterinėmis programomis skaičiuojamos apkrovos.
Sausio viduryje prasidėjo konstrukciniai darbai, kurie tęsėsi iki gegužės
mėnesio. Sunkiausia užduotis buvo sukonstruoti važiuoklę. Čia svarbus
kiekvienas milimetras, įstrižainių ilgiai turi būti identiški, nuo to priklauso,
kaip bagis elgsis kelyje.
Žvelgiant į gatve riedantį bagį akis pirmiausiai užkliūna už neįprastai plačios
važiuoklės. „Ji yra maksimaliai plati pagal galimą rėmo konstrukciją. Tokia
plati buvo daroma tam, kad važiuojant bekele bagis kuo tvirčiau laikytųsi ant
kelio. Apsiversti šis bagis galėtų tik tokiu atveju, jeigu į ką nors atsitrenktų“,
– važiuoklės ypatumus paaiškino savininkas.
Variklis, sukantis ratus, yra beveik tokio pat amžiaus kaip ir pats bagio
kūrėjas. Iš motociklo „Kawasaki“ išimto variklio galia siekia 92 kw, o to
visiškai pakanka, kad 100 km per valandą greitis būtų pasiektas mažiau nei
per 6 sekundes.
Greičių dėžė nuo to paties motociklo, todėl nėra atbulinės pavaros. Tai bene
vienintelis trūkumas, kurį T.Maskolaitis įvardina kaip šiokį tokį nepatogumą.
„Viską buvo galima išspręsti sumontuojant specialų perdavimo bloką, bet
tuomet smarkiai išaugtų savikaina. Man, studentui, tokia prabanga tuomet
atrodė nereikalinga“, – sakė T.Maskolaitis.
Vienas paskutinių darbų, kurį atliko Tomas, buvo stabdžių montavimas.
Šiuo metu bagis yra Tauragėje. Žiemą su juo važiuoti dar neteko, tad iškritus
sniegui laukia nauji bandymai.
KTU dėstytojai bagio projektą įvertino dešimtuku. Be to, Tomas su savo
kūriniu buvo pakviestas dalyvauti jaunųjų mokslininkų darbų parodoje
„Technorama“.
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Sluoksniuotos tuno salotos
Reikės:
ketvirčio „Iceberg“ salotų
gūžės,
1 didelės arba dviejų mažesnių virtų bulvių,
2 kietai virtų kiaušinių,
mažos skardinės konservuoto
tuno aliejuje,
3–4 šaukštelių kaparėlių,
1 didesnės morkos,
1 trumpavaisio agurko,
6 šaukštų majonezo.
Gaminame salotas:
1. Salotas stambiai supjaustome arba suplėšome. Virtą bulvę ir kiaušinius
supjaustome kubeliais.
2. Morką ir agurką nuskutame. Morką sutarkuojame stambiais šiaudeliais,
agurką supjaustome kubeliais.
3. Nusunkiame tuną ir kaparėlius.
4. Pasiruošiame indus, kuriuose bus patiekiamos salotos ir sluoksniuojame: į dugną beriame salotų, tada virtų bulvių sluoksnį, dedame šaukštą
majonezo, dedame virtų kiaušinių sluoksnį, tada tuno, kaparėlių, šiek tiek
morkų šiaudelių ir agurkų, šaukštą majonezo. Taip pat susluoksniuojame
ir likusias salotas.
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Prieskonis, padedantis mesti svorį
„Cinamonas bei arbata su cinamonu padeda sumažinti potraukį
saldumynams ir miltiniams patiekalams. Ši savybė ypatingai
svarbi lieknėjimo programos
dalyviams, t.y. metantiems svorį
ir norintiems optimalų svorį išlaikyti ilgą laiką“, - sako studijos
„Sulieknėk sveikai“ vadovė, mitybos specialistė Vaida Kurpienė.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad cinamonas suaktyvina insulino išsiskyrimą, o jis atitinkamai sumažina gliukozės kiekį kraujyje. Ši savybė ypač
svarbi diabetikams, bet lygiai taip pat svarbi lieknėjimui.
Ir maistas, ir vaistas
Cinamonas skatina kraujotaką ir gerina medžiagų apykaitą bei neleidžia
kauptis riebalams. Prieš valgant išgerkite cinamono ir medaus mišinio,
išvirto puodelyje vandens.
Įrodyta, kad cinamonas padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Sergantieji diabetu gali per dieną drąsiai suvartoti pusę šaukštelio cinamono.
Cinamonas turi antibakterinių savybių, reguliuoja virškinimo mikroflorą,
taip pat labai naudingas dantims ir dantenoms.
Kadangi cinamonas turi labai daug mangano, sergantieji artritu ar besiskundžiantys skaudančiais sąnariais turėtų kas rytą suvalgyti po šaukštelį
cinamono su medumi, užsigeriant stikline vandens.
Cinamonas yra stiprus antioksidantas – stabdo laisvųjų radikalų susidarymą.
Jei peršalote, išgerkite arbatos su cinamonu. Šis prieskonis skatina ir kraujo
apytaką, tad organizmas lengviau kovoja su peršalimu ir jo simptomais.
Cinamono yra daug jo rūšių. Populiariausios yra dvi: Šri Lankoje užaugintas Ceilono cinamonas ir kiniškas cassia cinamonas. Prekybos centruose
dažniausiai parduodamas kiniškas cassia cinamonas, tačiau jame yra labai
daug gamtoje randamo toksino - kumarino, kurio didesni kiekiai labai
kenkia kepenims.

NAUDINGA ŽINOTI

Labai netikėtos natūralios priemonės,
su kuriomis galima skalbti
Garstyčios. Garstyčiomis galima
skalbti šilko ir vilnos drabužius. Į 1 l
vandens įpilti 15 g garstyčių miltelių,
gerai išmaišyti ir palikti 2–3 valandoms. Po to skystį be nuosėdų nupilti į
dubenėlį su karštu vandeniu. Likusias
garstyčių nuosėdas vėl užpilti karštu
vandeniu, palaukti, kol nusistovės, ir
vėl nupilti.andenyje.
Druska. Skalbinius sudėti į dubenį ir užpilti vandeniu (reikia labai tiksliai
žinoti, kiek litrų vandens pilama). Tuomet skalbinius stipriai išgręžti ir
padėti į šalį. Vandenyje, kuris liko dubenyje, ištirpdyti druską (1 kupinas
šaukštelis druskos 1 l vandens). Kai druska gerai ištirpsta, sudėti atgal
skalbinius ir palikti juos mirkti valandai. Po valandos skalbinius išgręžti
ir išskalauti.
Putoklių šaknys. 1 kg sausų skalbinių prireiks 50 g putoklio šaknies.
Šaknį pamušti plaktuku ir susmulkinti. Šaknies gabalėlius užpilti 0,5 l
verdančio vandens ir palikti parai. Per tą laiką reikia bent kelis kartus
tirpalą pamaišyti. Po 24 valandų putoklio šaknį su vandeniu užkaisti ir
apie 1 val. virti ant lėtos ugnies. Paskui palaukti, kol nusistovės, skystį
perkošti per marlę.
Kaštonai. Paprastųjų kaštonų vaisiai puikiai tinka skalbti. Rudenį reikia
nepamiršti jų prisirinkti, išdžiovinti, sumalti kavamale (prieš tai pašalinti
rudą odelę, nes ji dažo skalbinius). Maltus kaštonų miltelius suberti į dubenį
ir užpilti karštu vandeniu. Vanduo suputoja, kaip ir nuo įprastų skalbiklių.
Preparatu galima skalbti ir rankomis, ir automatine skalbimo mašina.

6

SVEIKATA

PRIŽIŪRĖKIME GALVOS ODĄ
Jei galvos oda sveika, ji yra rausvos spalvos, nepleiskanoja.
Tinkamas šampūnas
Šampūnas yra vienas iš didžiausių
niežtinčios galvos odos kaltininkų.
Plaukite plaukus tik tada, kai reikia,
nes dažnas plovimas gali sumažinti
labai svarbių natūralių riebalų
kiekį, kurie saugo galvos odą ir
suteikia plaukams žvilgesį.
Jei jūsų plaukai riebūs, naudokite
specialios sudėties šampūnus, skirtus dažnam plovimui. Kondicionierius drėkina galvos odą ir plaukus,
bet geriau kondicionierių naudoti
atskirai, o ne kartu su šampūnu
viename buteliuke.
Nesuerzinkime galvos odos
Pasirodžius galvos odos suerzinimo požymiams, būtina kreiptis
į dermatologą ar kosmetologą.
Gydantis savarankiškai galima
sukelti alergiją, kurią po to sunku
pagydyti.
Pleiskanos
Iki 40 proc. žmonių kenčia nuo
pleiskanų. Pleiskanojimas paprastai prasideda paauglystėje, kai pagausėja riebalų gamyba ir plaukai
tampa riebūs.
PRIEŽASTYS. Dar nėra galutinai
ištirta, bet tikima, kad pleiskanos
atsiranda dėl per didelio jautrumo
mikroskopinėms grybelinėms
bakterijoms, vadinamoms Pityrosporum ovale. Jos atsiranda ten, kur
gaminamos natūralios galvos odos
riebalinės medžiagos.
PRIEŽIŪRA. Įvairūs medicininiai šampūnai, kurių sudėtyje yra
tam tikrų medžiagų, gali padėti
sumažinti pleiskanų kiekį. Pleiskanų gali padėti atsikratyti cinko

preparatai, selenijaus sulfidas.
Šampūnai, kuriuose yra dervų arba
salicilo rūgšties, yra stipresni ir
efektyvesni.
Seborėjinis dermatitas
Sergant šia liga pleiskanoja ir
niežti labiau.
Tai sunkesnė pleiskanojimo forma
ir yra pirminė niežtinčios gavos
odos priežastis. Daugeliu atvejų
pleiskanos atsiranda dėl seborėjinio
dermatito.
SIMPTOMAI. Seborėjinis dermatitas gali būti įvairaus stiprumo.
Nuo to priklauso niežėjimo ir
pleiskanojimo stiprumas. Kartais
susidaro pleiskanų luobas. Galvos
oda raudona, sudirginta, skauda
čiuopiant.
PRIEŽASTYS. Šios ligos priežastis yra seborėja. Sergant seborėjiniu
dermatitu Pityrosporum ovale bakterijų daug daugiau.
PRIEŽIŪRA. Kad mažiau riebaluotųsi galvos oda ir ne taip gausiai
daugintųsi grybelinės bakterijos,
plaukus reikia plauti mažiausiai
du kartus per savaitę, kartais net
kasdien.
Psoriazė
Šia liga serga mažiausiai 2 proc.
žmonių. Psoriaze galima susirgti
bet kokiame amžiuje.
SIMPTOMAI. Raudonos dėmės,
padengtos spindinčiomis pleiskanomis. Gali niežėti.
PRIEŽASTYS. Naujos odos ląstelės išsivysto dešimt kartų greičiau
nei turėtų, ir tai sukelia į dribsnius
panašių darinių lopus. Galvojama,
kad psoriazė paveldima.
PRIEŽIŪRA. Šampūnai, turintys
anglies dervos ekstrakto, salicilo

rūgšties ar kokoso aliejaus, gali
palengvinti ligos eigą, todėl jie turi
būti išbandyti pirmiausia. Gydymą
skiria tik gydytojas, nes ši liga pažeidžia ne tik odą.
Plaukuotosios galvos dalies kontaktinis odos dermatitas
Tai dažna reakcija į chemines medžiagas darant ilgalaikį sušukavimą
ar dažant plaukus.
SIMPTOMAI. Odos paraudimas,
perštėjimas, mažos pūslelės ant
galvos odos paprastai atsiranda
išbandžius naują priemonę.
PRIEŽASTYS. Alergiška reakcija
gali būti sukelta daugybės dalykų,
tačiau stiprūs chemikalai, kurių yra
plaukų dažuose, ilgalaikio sušukavimo ir standinančiose priemonėse,
yra dažniausi kaltininkai.
PRIEŽIŪRA. Jei simptomai
labai švelnūs, per keletą dienų jie
turėtų pranykti, žinoma, jei toliau
nenaudojama dirginanti priemonė.
Jei simptomai išlieka ar dar labiau
paaštrėja, apsilankykite pas gydytoją, kuris paskirs gydymą.
Šaltinis: Sveikaszmogus.lt

PAŽINK SAVE

ŽUDANTIS VIENATVĖS AMŽIUS
Vienatvė yra tapusi viena didžiausių šio laikmečio problemų, nuo
kurios kenčia labai didelis procentas
tiek jaunų, tiek pagyvenusių žmonių. Ją galima prilyginti ligų epidemijoms. Apie vienatvę ir jos formas
šiuolaikinėje visuomenėje rašo
George’as Monbiotas dienraščio
„The Guardian“ straipsnyje „Vienatvės amžius mus žudo“. Pateikiame
sutrumpintą straipsnio versiją.
Kai Thomas Hobbes’as paskelbė,
kad gamtos prieglobstyje, prieš
atsirandant nuolat mus kontroliuojančiai valdžiai, buvome įsitraukę
į karą „žmogus prieš žmogų“, buvo
labai neteisus. Nuo pat pradžios mes
buvome socialiniai padarai, bitėsžinduoliai, visiškai vienas nuo kito
priklausomi.
Prieš tris mėnesius skaitėme, kad
vienatvė yra tapusi epidemija tarp
jaunų žmonių. Dabar sužinojome,
kad tai ir vyresnio amžiaus žmonių
ne ką mažesnis skausmas. „Independent Age“ studija atskleidė, kad
nuo žiaurios vienatvės Anglijoje
kenčia 700 000 vyrų ir 1,1 milijonas
moterų, kuriems virš 50 metų ir tie
skaičiai auga įspūdingu greičiu.
Šiuo metu įsismarkavusi Ebola vargu ar kada pražudys tiek
žmonių. Socialinė izoliacija yra
lygiai tokia pat galinga ankstyvos
mirties priežastis kaip ir surūkytos
15 cigarečių per dieną; vienatvė,
kaip teigia tyrimas, yra du kartus
dažnesnė mirties priežastis, nei
nutukimas. Silpnaprotystė, aukštas
kraujo spaudimas, alkoholizmas ir
nelaimingi atsitikimai – visa tai, kaip
ir depresija, paranoja, nerimas ir
savižudybės, plinta daug smarkiau,
kai nutraukiami ryšiai. Vieni pakelti
gyvenimo negalime.

Žinoma, gamyklos užsidarė, žmonės dažniau keliauja automobiliais,
nei autobusais, renkasi YouTube, o
ne kino teatrą. Tačiau vien šie pasikeitimai negali paaiškinti taip sparčiai yrančios visuomenės. Su šiais
struktūriniais pokyčiais pagrečiui
ėjo gyvenimą neigianti ideologija,
kuri mūsų socialinę izoliaciją mums
primeta ir ją garbina. Žmogaus prieš
žmogų karas – konkurencija ir individualizmas, kitais žodžiais – tai
mūsų laikų religija, pagrįsta vienišų
klajūnų, atsiskyrėlių prekeivių, sau
dirbančių, prasisiekusių savo jėgomis mitologija, kai viskas daroma
savarankiškai. Socialiausioms būtybėms, kurios negali tarpti be meilės,
nebėra tokio dalyko kaip visuomenė,
liko tik herojiškas individualizmas.
Svarbiausia – laimėti. Visa kita tėra
atsitiktinės aukos.
Britų vaikai nebenori būti traukinių mašinistais ir seselėmis – daugiau nei penktadalis sako „norintys
būti turtingi“: turtas ir šlovė yra vienintelės ambicijos 40-čiai procentų
apklaustųjų.
Viena iš tragiškiausių vienatvės
pasekmių yra ta, kad žmonės paguodai įsijungia televizorius: du penktadaliai vyresnio amžiaus žmonių
atskleidė, kad šis vienaakis dievas
yra pagrindinis jų kompanionas.
Tokia savigyda pasunkina ligą.
Kokia viso to esmė? Ką laimime
šiame kare prieš visus? Konkurencija skatina augimą, bet augimas daugiau nebepadaro mūsų turtingais.
Neseniai paskelbti skaičiai rodo,
kad kompanijų direktorių atlyginimai padidėjo daugiau kaip penktadaliu, o darbuotojų atlyginimai
realiai žiūrint per paskutinius metus
sumažėjo. Viršininkai uždirba – at-

siprašau, turėjau galvoje, pasiima
– 120 kartų daugiau, nei vidutinis
pilną darbo dieną dirbantis darbuotojas. (2 000 metais atlyginimai
skyrėsi 47 kartus). Ir net jei konkurencija mus padaro turtingesniais,
laimingesniais ji mūsų nepadarys,
nes veikiant konkurencijai atsiranda
nauji troškimai, tad pasitenkinimas
pakilusiu atlyginimu prapuls.
1 procentas turtingiausiųjų valdo
48 procentus pasaulio turto, bet net
ir jie nėra laimingi. Daugelis iš jų
atskleidė, kad jaučiasi finansiškai
nesaugūs, o kad pasiektų saugią
teritoriją, jų manymu, reikėtų vidutiniškai 25 procentais daugiau
pinigų.
Dėl šito mes sugriovėm žemišką gyvenimą, suprastinom sau
gyvenimo sąlygas, atidavėm savo
laisves ir galimybes būti patenkinti
tam kompulsyviam, griaunančiam,
bedžiaugsmiam hedonizmui, dėl
kurio, viską suvartoję, pradėsime
medžioti save. Dėl šito sunaikinome
žmonijos esmę – tarpusavio ryšį.
Jeigu norime suardyti šį ciklą
ir dar kartą susivienyti, turime
stoti prieš pasaulį ėdančią, kūnus
ryjančią sistemą, kuri mums yra
primesta.
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ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

5 SAUGIAUSI EUROPOJE PARDUODAMI
AUTOMOBILIAI

Mokslininkai nustatė, kodėl žlugo
Majų civilizacija

Keturias dešimtis naujų automobilių 2014 m. sudaužiusi „Euro
NCAP“ organizacija paskelbė, kurie modeliai pernai geriausiai pasirodė saugumo testuose.
Geriausiai 2014 m. „Euro NCAP“ testuose tarp savo kategorijos
automobilių pasirodę modeliai
Didelis šeimos automobilis: „Mercedes-Benz“ C-klasė
Mažas šeimos automobilis: „Nissan Qashqai“
Mažas vienatūris: „Volkswagen Golf Sportsvan“
Mažas visureigis: „Land Rover Discovery“
Mažas automobilis: „Škoda Fabia“

Šalia Belizo krantų esanti Didžioji žydroji skylė mokslininkams pateikė užuominų, kodėl
išnyko Majų civilizacija.
Tyrėjai povandeninėje smegduobėje ir šalia jos esančioje
lagūnoje išgręžė skyles ir paėmė
nuosėdų mėginius. Jie nustatė,
kad titano ir aliuminio santykis
nuosėdose IX–X a. pastebimai
pasikeitė – būtent tuo laikotarpiu Jukatano pusiasalyje įsikūrę majai patyrė
didžiulį nuosmukį.
Didesnis titano kiekis reiškia, kad tuo metu regione buvo smarkesni lietūs,
kadangi šioje vietovėje grunte jo apstu. Tačiau nuo maždaug 800 iki 1000
metų minėtų elementų santykis buvo gerokai mažesnis, todėl mokslininkai
mano, kad regioną užklupo sausra.

„FORD“ SIURPRIZAS – ĮSPŪDINGAI ATRODANTIS
GT SUPERAUTOMOBILIS
„Ford“ pamalonino amerikiečius Detroito automobilių parodoje
pristatydamas šioje rinkoje dievinamų modelių naujas versijas – galingai atrodančius „F-150 Raptor“ pikapą ir „Mustang Shelby GT“,
tačiau visus labiausiai nustebino įspūdingas GT superautomobilis.
„Ford“ gamoje GT modelis paskutinį kartą buvo maždaug prieš
dešimtmetį, tačiau per tą laiką gamintojas nebuvo sukūręs nieko
panašaus.
„Ford“ nurodo, kad tokios jėgainės galia bus didesnė nei 600 AG.
Šis kupė bus varomas galiniais ratais, kėbulo gamybai bus panaudotos tokios lengvasvorės medžiagos kaip anglies pluoštas ir aliuminis.
„Ford“ vadovas Markas Fieldsas įsitikinęs, kad būsimojo „Ford GT“ vairuotojai tikrai nepasiges V8 variklio.

ATEITIES PADANGA, PAVADINTA „DACAR“
Azerbaidžaniečių dizaineris Samiras Sadichovas tapo Pietų Korėjos
bendrovės „Hankook“ organizuoto konkurso „Hankook Tyre Design
Challenge 2014“ nugalėtoju. Jis pristatė ekstremalioms vairavimo
sąlygoms bekelėje skirtas padangas „Dacar“.
Iš pavadinimo galima spėti, kad toks ratas adaptuotas ekstremalioms
bekelės lenktynėms, siekiant sumažinti rato pažeidimo tikimybę. Dėl
šešiakampio protektoriaus rašto, padanga turėtų puikiai sukibti su
įvairiausiais kelio ir bekelės paviršiais.

„Nissan“ kompanija išplatino pranešimą, kuriame teigiama,
kad vien elektra varomus „Leaf“ automobilius vairuojantys
europiečiai per metus nuvažiuoja 40 proc. didesnį atstumą (16
588 km) nei automobilių su vidaus degimo varikliais savininkai
(11 539 km).
Pagal vidutiniškai nuvažiuojamą atstumą per savaitę pirmoji
vieta atitenka „Nissan Leaf“ savininkams iš Ispanijos (daugiau
nei 367 km), antrieji yra švedai (339 km), o trečiąją vietą užima
Jungtinės Karalystės vairuotojai (324 km).
Naujausi Europos Komisijos analizės duomenys rodo, kad
tradicinių benzinu ar „dyzeliu“ varomų automobilių vidutinė
rida per savaitę sudaro 222 km.
Įvertinusi elektromobiliuose įdiegtos „CarWings“ telemetrinės sistemos užfiksuotus realius važiavimo duomenis, „Nissan“ kompanija apskaičiavo, jog Europos vairuotojai savo „Leaf“ automobiliais per savaitę vidutiniškai
nuvažiuoja 319 km. 89 proc. savininkų elektromobilius krauna naktį savo namuose.
Info: Delfi.lt

TEMA

„CES 2015“: KAIP AUTOMOBILIŲ ATEITĮ
ĮSIVAIZDUOJA „MERCEDES-BENZ“ BEI BMW
Koncepcinis F015 modelis dar vadinamas kapsule – jo ilgis perkopia
5 m, o aukštis siekia kiek daugiau nei
1,5 m. Priekyje automobilis išsiskiria
masyviu priekiniu stiklu, kuris tęsiasi
per visą stogą.
Dideli 26 colių ratlankiai „nustumti“ kuo toliau į automobilio
kampus, kad keleiviams būtų kuo
daugiau vietos. Keleiviams sukurtos
sėdynės, kurios pasisuka 30 laipsnių kampu kaskart, kai atidaromos
durys.
Skelbiama, jog automobilio salone
viskas valdoma lietimui jautriu ekranu, taip pat automobilis reaguoja į
žmogaus ir net į akies judesius.
Bandė sudaužyti BMW į sieną
„CES 2015“ parodoje BMW gamintojai, priešingai nei „MercedesBenz“, pateikė ne koncepcinį, tačiau
paruoštą serijinei gamybai „BMW
i3s“ modelį.
BMW gamintojai „apginklavo“

Kai mitinė Atlantidos sala pranyko vandenyne, su ja dingo ir
mistinis metalas orichalkumas
(orichalcum). Šis metalas tuo
metu pagal vertę buvo antras po
aukso. Dabar mokslininkai sako
atradę 39 blokus orichalkumo
netoli Sicilijos krantų VI a. pr. Kr.
sudužusiame laive.
Šis 2,6 tūkst. metų senumo laivas, greičiausiai kilęs iš Graikijos ar Mažosios Azijos, vežė metalą į Gelą pietų Sicilijoje, tačiau laivas pateko į audrą
ir nuskendo maždaug už 300 metrų nuo uosto.

Sukurti drabužiai leis žiemą visai
nešildyti namų

„NISSAN“: MŪSŲ ELEKTROMOBILIAI
NUVAŽIUOJA DAUGIAU NEI „DYZELIAI

Didieji automobilių gamintojai,
kaip „Mercedes-Benz“ bei BMW,
ateitį įsivaizduoja be vairuotojų.
Jei tiksliau, vairuotojus pakeistų
autonominiai – save vairuojantys –
automobiliai. Kol kas ši idėja atrodo
kiek nereali, tačiau gamintojai autonominių automobilių srityje smarkiai
pažengę.
„CES 2015“ – didžiausioje metų
technologijų parodoje „MercedesBenz“ gamintojai pristatė F015
elektrinį koncepcinį automobilį,
kuris vairuoja pats save. Keleiviai,
esantys automobilyje, pro langą gali
mėgautis išoriniu pasauliu.
„CES 2015“ vykstančioje parodoje
Las Vegase „Mercedes-Benz Cars“
vadovas ir „Daimler AG“ valdybos
pirmininkas Dieteris Zetsche teigė,
kad autonominiai automobiliai ateityje pakeis dabartinius standartus,
tačiau kol kas save vairuojančių automobilių potencialas dar neatskleistas.

Sudužusiame senoviniame laive
atrastas mistinis metalas iš Atlantidos

Dėvėdamas sidabro nanovielutėmis
(AgNW ) padengtus drabužius, kurie
izoliuoja šilumą, žmogus žiemą būtų toks
šiltas, kad galėtų nešildyti namų.
Atsižvelgiant į tai, kad 47 proc. globalios
energijos tenka vidaus šildymui, o 42 proc.
iš jų – būsto šildymui, tokie aukštos izoliacijos drabužiai turi didelį potencialą ir
ateityje gali padėti sutaupyti, rašo phys.org.
Mokslininkų komanda, kuriai vadovavo
profesorius Yi‘is Cui‘us, kartu su doktorantu Po-Chunu Hsu ir kitais mokslininkais iš
Stanfordo universiteto, savo tyrimo rezultatus išspausdino žurnale „Nano Letters“.

Po 30 metų – naujas antibiotikas
Naujo antibiotiko teiksobaktino
(anlg. Teixobactin) sukūrimas
duos pradžią naujai antibiotikų
kartai, įsitikinę mokslininkai ir
kaip pagrindinį argumentą pateikia
neįprastą jo atradimo būdą.
Mokslininkai džiaugiasi, kad po
30 metų pertraukos sukurtas naujas
vaistas padės veiksmingai spręsti
kovos su vis didėjančiu ligų atsparumu vaistams problemą.
Naujasis antibiotikas, kaip išsiaiškino specialistai, gydo daugumą įprastų
bakterijų sukeltų infekcijų, pavyzdžiui, tuberkuliozę. Jie spėja, kad šį vaistą
plačiai naudoti bus galima jau po penkerių metų.

Kaip įkyrius vabzdžius žudyti
naudojant tik regimąją šviesą
elektromobilį įvairiomis naujausiomis technologijomis. Siekiant
parodyti jų efektyvumą, pristatymo
metu žurnalistui pasiūlyta jį sudaužyti į sieną. Žinoma, to nepavyko
padaryti, automobilis pats sustojo
prieš pat sieną.
Teigiama, kad „i3s“ modelis pats
reaguoja ir į kitas kliūtis, esą praktiškai jo net neįmanoma subraižyti.
Didieji automobilių gamintojai ne
veltui skiria didelį dėmesį autonominiams automobiliams. Jų teigimu, tokie revoliuciniai sprendimai
pakeis visuomenę.
Technologijos.lt

Ta viliojanti mėlyna šviesa,
sklindanti iš vabzdžių gaudyklės,
pritraukia nieko neįtariančias
muses ir uodus, kurie tiesiog negali jai atsispirti. Kai tik vabzdžiai
priartėja, juos myriop pasiunčia 2
tūkst. voltų galios vielos tinklelis.
Šie maži egzekucijų kambarėliai
labai naudingi ne tik mums, tačiau
ir fermeriams.
Pavyzdžiui, mėlyna šviesa (bangos ilgis – 467 nm) buvo beveik 100 proc. atvejų mirtina vaisių muselių
lėliukėms, o ultravioletinė A šviesa jiems (bangos ilgis – 378 nm) buvo
mirtina tik 40 proc. atvejų.
Info:Technologijos.lt

PIRMADIENIS, SAUSIO 19
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Sausio 17 d. - sausio 23 d.

05:30 Gimtoji þemë. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Tikri vyrai. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Inspektorius Luisas 1.
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Eurovizija 2015.
22:40 Uþsispyrusi blondinë.
00:20 Senis.
01:25 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)
02:20 Inspektorius Luisas 1.
03:55 Eurovizija 2015. (k.)

08:05 Pagauk kampà. (k.)
08:35 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas. (k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
(k.)
10:15 Kelias.
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Sarajevas.
13:40 Bûtovës slëpiniai.
14:25 Skamba skamba
kankliai 2014.
15:30 Pasaulio biatlono
taurë.
17:00 Lietuviø
dokumentika. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
20:30 Kultûra. (k.)
21:00 Sienø paslaptys.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Ðarûno Barto filmø
retrospektyva.
23:40 Johannesas
Brahmsas.
01:40 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 Gepardø
dienoraðèiai.
07:20 Gepardø
dienoraðèiai.
07:50 Duok letenà!
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
09:35 Daktaras Ozas.
10:30 Afrika.
11:30 Gyvûnai.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Buèiuotis, vesti,
vengti?
13:30 Buèiuotis, vesti,
vengti?
14:00 Superauklë.
15:00 Stverk pinigus ir
bëk.
16:00 Bûrëja.
16:30 Magiðkasis Rio.
17:05 Dvideðimt minuèiø.
18:05 Dvideðimt minuèiø.
19:00 Rosamunde
Pilcher.
21:00 NemaRUS kinas.
22:50 Atpildas.
00:40 Vieðbutis "Grand
Hotel".
02:15 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Katino Leopoldo
kerðtas.
08:25 Katino Leopoldo
televizorius.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Na, palauk!
09:45 Na, palauk!
10:00 Vëþliuko Semio
nuotykiai.
11:35 Ledo pilys.
13:20 Mano puikioji
auklë.
13:50 Mano puikioji
auklë.
14:20 Mano puikioji
auklë.
14:50 Didingasis amþius.
16:55 Ðventæ ðvæsti.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS G
bûrys.
20:40 Kodas: L.O.B.I.A.I.
23:05 Tikras teisingumas.
Mirtina sankryþa.
00:45 Vagiø pasaulis.
02:40 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë .
07:00 Redakajus.
07:30 Bidamanø turnyras.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos balansas.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
11:55 Polë.
13:45 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðok su manimi.
19:30 Konkurso
pertraukoje –
Eurojackpot.
22:00 Mano motinos
prakeikimas.
00:00 Tamsta gundytoja.
01:40 Þala.
03:30 Programos pabaiga.

07:00 Amerikos talentai.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Europos galiûnø
èempionatas.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Patrulis.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 Ðeimynëlë.
15:30 Ðeimynëlë.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Muzikinë kaukë.
Geriausieji.
21:30 MANO HEROJUS
Èempionas 3.
Iðpirkimas.
23:20 Dakaras 2015.
23:50 AÐTRUS KINAS
Centurionas.
00:10 Farai.
00:35 Farai.
01:00 Prokurorø
patikrinimas.
02:05 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:25 Vakavilis.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Pinokis.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Puaro 12.
14:30 Pienas.
15:30 Tautos balsas. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Klaipëdos
"Neptûnas" - Kauno
"Þalgiris".
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:55 Orai.
21:50 Praþûtingas
eksperimentas.
00:45 Auksinis protas. (k.)
02:00 Mokslo ekspresas.
(k.)
02:15 Puaro 12.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Dainø sûpynës.
Koncertas.
09:40 Purpurinis vakaras.
(k.)
10:30 ORA ET LABORA.
11:05 Laisvës varpas. (k.)
11:30 Þinios.
11:45 Talentø ringas.
13:00 Ðventadienio
mintys.
13:30 Pasaulio biatlono
taurë.
14:30 Modestas
Musorgskis. Opera
"Borisas Godunovas".
16:40 Pasaulio biatlono
taurë.
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Nacionalinës
kultûros ir meno
premijos laureatai.
20:15 Lietuviø kinas
trumpai. (k.)
20:45 ARTi. (k.)
21:15 Mokslo sriuba. (k.)
21:30 Visu garsu. (k.)
22:15 ...formatas. (k.)
22:30 Panorama. (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:55 Orai. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:00 Ðiaurietiðkas bûdas.
00:35 Kastytis Kerbedis.
02:15 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Buèiuotis, vesti,
vengti?
07:15 Buèiuotis, vesti,
vengti?
07:50 Duok letenà!
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
09:35 Daktaras Ozas.
10:30 Afrika. Pavojinga
tikrovë.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Svajoniø sodai.
14:00 Superauklë.
15:00 Stverk pinigus ir
bëk.
16:00 Bûrëja.
16:30 Bûrëja.
17:05 Ðeðtasis pojûtis.
17:35 Ðeðtasis pojûtis.
18:05 Geriausias
Britanijos kirpëjas.
19:05 Nustebink mane.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS Niro
Vulfo máslës.
Auksiniai vorai.
22:45 Adrenalinas 2.
00:50 Agentai.
01:40 Programos pabaiga.

06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Katino Leopoldo
lobis.
08:15 Leopoldas ir
auksinë þuvelë.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Hanos auksas.
11:40 Blondinë eina á
karà.
13:35 Mano puikioji
auklë.
14:05 Mano puikioji
auklë.
14:35 Mano puikioji
auklë.
15:05 Didingasis amþius.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 PREMJERA
Lietuvos supermiestas.
22:00 Troja.
01:00 Pirmas kartas
nemeluoja.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Redakajus.
07:30 Bidamanø turnyras.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø sodai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
11:55 Policininkas su
puse.
13:45 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës
komentarai.
19:30 Zoologijos sodo
priþiûrëtojas.
21:30 Naktinis pasimatymas.
23:15 Stambus loðimas.
01:30 Visai ne mergiðius.
03:00 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Sekmadienio rytas.
11:00 Sveikatos kodas.
11:52 Nacionalinë
loterija.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Emilija Richards.
21:00 Bordþijos.
22:00 Bordþijos.
23:00 Dakaras 2015.
Savaitës apþvalga.
23:30 Dakaras 2015.
01:40 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:05 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:30 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:55 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Oliverio tvistas.
10:30 Oliverio tvistas.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Simpsonai.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Pragaro kelias.
16:00 Gamtos jëgos.
16:30 Gamtos jëgos.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:05 Jaunavedþiai.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Po kupolu.
22:50 Pakeisti likimai.
00:50 Praþûtinga
virðukalnë.
02:40 Programos pabaiga.

06:30 Gamtos pasaulis.
06:40 "Iðgyventi Afrikoje".
07:10 Programa.
07:14 TV parduotuvë.
07:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Giriø takais.
09:35 Namø daktaras.
10:10 Vantos lapas.
10:40 Ðiandien kimba.
11:10 "Laukinis pasaulis".
12:00 "Pasaulis
nuostabus".
12:30 "Air America".
15:30 "Laukinis pasaulis"
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties"
17:00 Þinios.
17:30 Ðeima - jëga!
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X.
"Alkoholizmo
naikinanti jëga".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "24/7".
22:30 "Nebylus
liudijimas".
23:30 Siaubo naktis.
"Amerikos vilkolakis
Paryþiuje".
01:35 "24/7".
02:15 "Nebylus
liudijimas".

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 2.
10:40 Pasaulio panorama.
(k.)
11:10 Savaitë. (k.)
11:40 Pienas.
12:40 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
13:05 Istorijos detektyvai.
(k.)
13:50 Laðas po laðo. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja 6.
17:00 Akis uþ aká 2.
17:45 Naisiø vasara 6.
18:15 Ðiandien.
18:37 Sportas.
18:40 Orai.
18:45 Muðkietininkai.
19:40 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama. Verslas.
Kultûra.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija "Perlas".
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Muðkietininkai.
00:35 Senis.
01:35 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Pinokis.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
13:30 ... formatas. (k.)
13:45 Kastytis Kerbedis.
(k.)
15:30 Giriø horizontai.
16:00 Dþeronimas.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Laiko þenklai. (k.)
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Uþsispyrusi
blondinë.
23:05 Prikelti laikà.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Dëmesio centre.
(k.)
00:50 Sportas. (k.)
00:55 Orai. (k.)
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
02:00 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:20 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:50 "Linksmieji
þvëreliai".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas prieð
ateivius".
09:10 "Teisingumo lyga".
09:25 "Þmogus juodu
apsiaustu".
10:15 "Duok letenà!".
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 "Grieþèiausi tëvai".
(k.)
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 "Natûralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein".
15:30 "Grieþèiausi tëvai".
16:40 "Linksmieji
þvëreliai". (k.)
17:10 "Mano puikioji
auklë".
17:40 "Mano puikioji
auklë".
18:10 "Be kaltës kalta".
20:05 "Karadajus".
21:00 Lengvabûdë
pirmûnë.
22:40 "Mafijos daktarë".
23:30 "Begëdis".
00:30 "Arti namø".
01:20 Programos pabaiga.

06:30 Dienos programa.
06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:45 Kodas: L.O.B.I.A.I.
(k.)
11:05 G bûrys. (k.)
12:45 Oplia!
13:15 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III".
13:40 "Keista ðeimynëlë".
14:05 "Na, palauk!".
14:20 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7. Infoðou.
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO
SEANSAS.
PREMJERA Hana
(Hanna). N14.
00:15 "Taikinys".
01:10 "Detektyvë
Dþonson".
02:05 "Detektyvë
Dþonson".
03:00 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 Ledynmetis 2. Eros
pabaiga.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Legenda apie Korà.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 VIRAL'as.
20:30 Farai.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Kerðtas.
23:10 Privati praktika.
00:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
01:10 Daugiau nei
draugai.
01:35 Naujokë.
02:00 Skandalas.
02:50 Vilfredas.
03:20 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
09:00 "Bosas". (k.)
10:00 "Bosas" (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "Komisaras
Aleksas".
15:00 "Amerikos talentai".
16:00 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:00 "Policija ir Ko".
20:00 "Visa menanti".
21:00 Patrulis. N-7.
21:30 Be kompromisø.
23:10 "Tikras kraujas".
00:15 "Visa menanti". (k.)
01:05 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:10 Bamba TV. S.

09:30 Teleparduotuvë.
09:45 Universitetai.lt
10:15 Medikopteris.
11:10 Viskas teisëta.
12:05 Aferistas.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Viskas teisëta.
17:00 Porininkai.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Fizrukas.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:30 6 kadrai.
23:00 Vieniða.
00:50 Esminis seksualinis
instinktas.
02:25 Programos pabaiga.

05:30 Reporteris.
06:05 Lietuva tiesiogiai.
06:30 Gamtos pasaulis.
06:40 Miestai ir þmonës.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 Namø daktaras.
08:00 Vantos lapas.
08:30 Giriø takais.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 Kitoks pokalbis.
10:30 Nuoga tiesa.
11:30 Pasaulis X.
12:30 „24/7“.
13:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 „Iðgyventi Afrikoje“.
18:00 Reporteris.
18:45 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Albanas“.
20:25 „Jermolovai. Giminës
prakeiksmas“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:20 „Didysis pasivaikðèiojimas. Finalas“.
01:20 Reporteris.
01:55 Lietuva tiesiogiai.
02:20 „Nebylus
liudijimas“.
03:10 Reporteris.
03:45 Lietuva tiesiogiai.
04:10 „Mikropasauliai“.
04:40 „Nebylus

09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ledo kelias.
16:00 Gamtos jëgos.
16:30 Gamtos jëgos.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:05 Kaubojai ir ateiviai.
21:30 Byvis ir Teðlagalvis.
22:00 Po kupolu.
22:50 Praþûtinga
virðukalnë.
00:55 Fantazijø lagûna.
02:25 Programos pabaiga.

06:05 Ðeima - jëga!
07:40 Programa.
07:44 TV parduotuvë.
08:00 "Didysis pasivaikðèiojimas. Finalas".
10:00 Taip gyvena
þvaigþdës!
11:00 Spàstai tëèiui.
12:55 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios .
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
Debatø laida.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
23:55 "Ðaulys".
01:40 "Didysis pasivaikðèiojimas. Finalas".
03:10 "Kruvina þinutë".
04:35 "Ðaulys".
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1 k. butà Kæstuèio g.
35 (kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 685 58
336.
2 k. butà Lauko g. (medinis namas, I a., tvarkingas, plastikiniai langai,
yra garaþas, 10 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 613 61
544.
2 k. butà Þemaitës g. 25
(II a., 47 kv. m, 11 000
Eur). Galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 618 39
272.
3 k. butà Dariaus ir
Girëno g. (IV a., 51,90
kv. m, plastikiniai langai,
dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas, 20 273,40 Eur/70
000 Lt). Jurbarkas, tel.:
+353 876 942 799, +370
644 76 494.
3 k. butà Lauko g.
(II a., tvarkingas, 16
000 Eur). SKUBIAI
ir NEBRANGIAI.
Jurbarkas, tel. 8 611 57
692.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 31
(II a., 37,77 kv. m, 13
612,14 Eur/ 47 000 Lt).
Jurbarkas, tel.: 8 687 40
517, 8 620 37 675.
1 k. butà Lauko g. (II a.,
su baldais). Jurbarkas,
tel. 8 650 28 786.
1 k. butà „susivienijime“, Lauko g. 4 (III
a., 38 kv. m, III aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12
164,04 Eur/ 42 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 8 646
39 301.
1 k. butà Kæstuèio g.
(IV a., 30 kv. m, V
aukðtø name, plastikiniai langai, ðviesus,
ðiltas, rûsys 4,4 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 610
25 494.
1 k. butà Kæstuèio g.
31 (I a., 38 kv. m, V
aukðtø name, plastikiniai langai, 10 136,70
Eur/ 35 000 Lt. Maþi
mokesèiai, tualetas ir
vonia kartu, rakinama
laiptinë). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 255.

reklama.pliusas@
reklama.pliusa
s@gmail.com,
gmail.com,
pliusassilute@
pliusassil
ute@gmail
gmail.com
.com
pliu
pli
usorekla
soreklama@gmail
ma@gmail.com
.com

1 k. butà Kæstuèio g.
20 (I a., 33 kv. m, 13
031,90 Eur/ 45 000
Lt. Namas renovuotas, plastikiniai langai,
ðarvo durys. Ðiltas butas, maþi mokesèiai.
Sutvarkyta lauko aplinka). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.

3 k. butà „susivienijime“
(V a., 2 balkonai, rûsys,
plastikiniai langai, 14
481 Eur/ 50 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 675 06
155.
4 k. butà M. Valanèiaus
g. (V a., 73 kv. m,
renovuotas namas,
daug privalumø, maþi
mokesèiai, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
639 13 107.
4 k. butà Kæstuèio g. 16
(II a., 74 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 28 382,76 Eur/ 98
000 Lt. Yra namo bendrija, maþi mokesèiai, su
baldais). Jurbarkas, tel.
8 607 85 300.
Garaþà (38 kv. m,
mûrinis, 5 792,11 Eur/
19 999 Lt. Sublokuotas,
tvarkingas, stiprios durys, atskira el. instaliacija, naujas stogas, rami
vieta, centras, tinka veiklai. Galiu nuomoti, kol
parduosiu). Jurbarkas,
tel. 8 612 71 173.
Medinio namo dalá
Jurbarko centre, K.
Donelaièio g. (19 kv. m,
5 arai þemës, 2 316,96
Eur/ 8 000 Lt). Tel. 8 612
70 770.
Mediná namelá netoli
Nemuno (daliniai patogumai, 2 a þemës, 32
000 Eur) ir 2 k. butà
(mediniame name, daliniai patogumai, 16 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8
653 86 819.

Pienininkystės ūkį Jurbarko r. (2 a. namas, 179 kv. m, 7
kamb., 2005 m. statybos. 206 galvijai, 2 fermos po 100 vietų,
veršidė, melžimo aikštelė, 3 mėšlidės, 231 696 EUR).
2 aukštų namą Skirsnemunėje, Jurbarko r. (1978 m.
statybos, 100 kv.m, 4 kambariai, 8 a sklypas, 10 136 EUR).
Namą Girdžiuose, Jurbarko r. (1968 m. statybos, renovuotas, 70 kv. m, 2 kamb., 12 a sklypas, 21 721 EUR).
34 a sklypą Pašvenčio k., Jurbarko r. (300 m nuo pagrindinio kelio, 39 388 EUR).
Namo dalį Jurbarko centre (1900 m. statybos, 133 kv. m,
14,5 a sklypas, 36 492 EUR).
Namą Jurbarke, Kalninės g. (1994 m. statybos, 200 kv. m,
6 kamb., 141 913 EUR).
Sodybą Jurbarko r., Pilies I k., Vytėnų g. (mūrinis namas,
5 kamb., 33 a sklypas, tvarkingas, 37 940 EUR).
1,5 k. butą Jurbarke, Kęstučio g. (37,21 kv. m, 4 aukštas,
14 481 EUR).
1 k. butą Jurbarke, Gedimino g. (32 kv.m, 2 aukštas, 10
426 EUR).
2 k. butą Jurbarke, Lauko g. 2A (49,36 kv.m, 3 aukštas,
15 929 EUR).
1,5 k., butą Jurbarke, Kęstučiog. 25 (36 kv.m, 5 aukštas,
13 033 Eur.)
3 k. butą Jurbarke, Kęstučio g. 37
(75,41 kv.m, 5 aukštas, 17 377 Eur).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas,
yra ûkinis pastatas, yra
obelø, vandentiekis, 44
999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Jurbarke, 70 000
Eur. Tel. 8 616 53 900.
Namà miesto centre
(mûrinis, gera vieta, su
ûkiniais pastatais, yra 6
arai þemës, 22 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 635 86
872.
Namà Vytauto Didþiojo
g. (13 a þemës, tinka
komercinei veiklai). Tel.
8 699 80 766.
Pusæ medinio gyvenamojo namo ant Smalininkø
uosto kranto (plotas 103
kv. m). Tel.: 8 625 61 753,
8 629 06 617.
Sodybiná sklypà
Smukuèiuose (10arø,
ðalia miðkas ir upë
Mituva, 1 kaimynas,
elektra, nedidelis sodo
namelis, 10 136,70 Eur/
35 000 Lt). Tel.: 8 687 40
517, 8 620 37 675.
Pusæ namo Vytauto
Didþiojo g. (rami vieta).
Jurbarkas, tel. 8 623 50
088.

Sodà Panemunës soduose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6 arai, 7 299 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
Sodà Smukuèiuose
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 3 475,44 Eur/ 12 000
Lt, 8 arø, yra sodo namelis árankiams susidëti,
vaismedþiai, darþas, ðiltnamis). Jurbarkas, tel. 8
698 31 165.
Sodybà netoli Erþvilko
(4,4 ha þemës,13 925
Eur/ 62 000 Lt). Tel. 8
616 07 187.
Sodybà su þeme (6
hektarai 30 arø), kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
Þemës sklypà „trikampyje“,
V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41
arai, yra visos komunikacijos, 9 847 Eur/34
000 Lt). Jurbarkas, tel.:
+353 876 942 799, +370
644 76 494.
Þemës sklypus Linø g.,
Jurbarkø sen. (þemës
ûkio paskirties ir namø
valda). Tel. 8 612 63 658.
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Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Ðilutës r.,
Saugose. Tel. 8 631 87
284.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

k e i è i a
1 k. butà Kaune (IV
a., yra liftas, namas
ant Nemuno kranto,
vaizdas á upæ, balkonas, atskiras kambarys - rûbinë, ðiltas,
tvarkingas, su virtuvës
baldais, stotelë prie
namo, iki centro kelios
minutës) keièia á namà
Skirsnemunëje. Tel. 8
696 61 320.
Sklypus Greièiuose
(du sklypai vienas ðalia
kito, su gyv. 2 aukðtø
namu, ûkiniai pastatai
su voljerais) á 2 k. butà
Jurbarke (I-III a.). Tel.
8 614 83 748.

n u o m o j a
1 k. butà Lauko g. (su
baldais). Jurbarkas, tel.
8 650 28 786.
Patalpas Kauno g. 64 (I
a., 53 kv. m, III aukðtø
name, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, 145,30 Eur/
501,70 Lt). Patalpos
skirtos prekybai, biurui.
Jurbarkas, tel. 8 685 39
089.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
Sodà Karèiupio k. (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 27
513,90 Eur/ 95 000 Lt)
11 km nuo Kauno, ðalia
yra eþeras. Kaunas, tel.
8 610 13 132.

Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a
Dalá namo Kelmës r.,
Lioliø sen. (3,15 ha
þemës, ûkiniai pastatai,
kaina sutartinë). Tel. 8
675 34 861.

Kituose miestuose ir
rajonuose
p a r d u o d a
2 k. butà Gedimino g.
2a-9 (vidurinis, plastikiniai langai, ðarvo durys,
rakinama laiptinë). Tel.:
8 617 25 675, 8 613 70
058.

p e r k a
BRANGIAI PERKA
ÁVAIRØ MIÐKÀ. Tel. 8
651 39039.
N U O L A T O S
PERKAME MIÐKUS
VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Nebrangiai 1,5 k. butà
Priestoèio g., Klaipëdoje
(30 kv. m, plytinis, II a., 2
aukðtø name, aukðte tik
po 1 butà, uþdaras, didelis kiemas, 35 000 Eur).
Savininkas. Klaipëda,
tel. 8 605 20 509.
Nebrangiai du þemës
sklypus greta (5,37 ha
ir 3,71 ha) uþ Priekulës,
link Drevernos, ant
Vilhelmo kanalo kranto,
35 000 Eur. Savininkas.
Klaipëda, tel. 8 605 20
509.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Namà Gelgaudiðkyje
(19 a sklypas, ûkiniai
pastatai, garaþas, trifazis, 26 000 Eur). Ðakiø
r., tel. 8 641 27 755.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà senuosiuose
soduose (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 86 000 Lt, 6 a sklypas, mûrinis, 2 aukðtø,
rûsys, dalinai renovuotas, vandentiekis, kanalizacija, BALDAI, ûkinis
pastatas). Ðilalë, tel. 8
625 60 510.

+Parduoda arba iðnuomoja sandëliavimo
ir gamybines patalpas
plëtoti verslui 5 km nuo
Tauragës (asfaltuota teritorija, geras privaþiavimas, elektra). Tauragë,
tel.: 8 655 49 294, 8 620
73 143.
1 k. butà (I a., visi patogumai, vietinis ðildymas, atskiras áëjimas,
yra þemës). Tauragë, tel.
8 670 04 207.
1 k. butà (V a., mûrinis
namas, 29 kv. m, prie
IKI parduotuvës, geroje
vietoje). Tauragë, tel. 8
670 97 101.
1 k. butà Dariaus ir
Girëno g. 38 (su patogumais). Tauragë, tel.
8 654 49 012.
1 k. butà Respublikos
g. (II a., bendrabutyje,
su buitine technika ir
baldais). Tauragë, tel.: 8
603 46 131, 8 643 81 443.
1 k. butà Tauragës
Dvare (I a., tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas
kietu kuru, radiatoriai,
boileris) arba keièia á 1
k. butà Tauragës mieste
su priemoka. Tauragë,
tel. 8 618 20 617.
2 k. butà Moksleiviø al.
(II a., 50 kv. m, á pietø
pusæ, ekonomiðkas, su
parketu, 2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje, 26
000 Eur). Tauragë, tel. 8
650 67 560.

2 k. butà mikrorajone,
Gedimino g. 37 (IV
a., 51 kv. m, IX aukðtø
name, blokinis, 21
043,79 Eur/ 72 660 Lt).
Tauragë, tel. 8 698 20
984.
2 k. butà netoli Tauragës,
Gurkliø k. (56,3 kv. m,
5 500 Eur). Tel. 8 657
50 638.
2 k. butà Þalgiriø
mikrorajone (V a., vidurinë laiptinë, su visu
inventoriumi). Tauragë,
tel. 8 658 61 209.
2 k. butà Gedimino g.
37 (IV a., 51 kv. m, IX
aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
20 852,64 Eur/ 72 000
Lt). Tauragë, tel. 8 698
20 984.
3 k. butà (I a., geroje
vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas,
viskas naujai pakeista).
Tauragë, tel. 8 615 94
130.
3 k. butà (I a., gera
vieta, tinka komercinei
veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8
636 16 117.
3 k. butà Gedimino
g. (III a., tvarkingas,
mûriniame name, 66 kv.
m, rûsys 14 kv. m, internetas, kabelinë TV,
baldai, 26 000 Eur, kaina derinama). Tauragë,
tel. 8 650 62 661.

2 kamb. butas Tauragėjė, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv. m,
renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 43 443 Eur).
2 kamb. butas Vytauto g. 76 (4 a., 38 kv.m, bendrabučio tipo,
~ 14 480 Eur).
1 kamb. butas Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. (19 kv. m, 2
a., miesto centre, ~ 10 426 Eur ).
2 kamb. butą Skaudvilėje (52 kv. m, 1a., 1967m. statybos,
11 700 Eur).
2 kamb. butą Tauragėje, Laisvės g. 28 (39 kv.m, 1 a., 11 700
Eur).
Namą Tauragėje, T. Ivanausko 63 g. (80 kv. m, 2 aukštų, 1960
m. statybos, sklypo plotas – 3,5 a, ~ 30 700 Eur).
Namą Tauragėje, Beržės g. (227 kv. m, 3 aukštų, 2004 m.
statybos, ~ 133 225 Eur)
Namą Tauragės r., Pilsūdų k. ( 174,74 kv.m, 2 aukštų, 1989
m. statybos, 5 kamb., 3 ha pievos. 33 306 Eur)
Namą Tauragės r., Skaudvilės gyv., Pievų g. ( 50,31 kv.m, 1
aukštas, 1934 m. statybos, 3 kamb., ~ 14 191 Eur)
Sodybą Tauragės r., Baltrušaičiuose, Liepų g. (tinkamas
komercinei veiklai, 1992 m. statybos, renovuotas. ~ 60 820 Eur ).
Komercines patalpas Tauragėje, Laisvės
g. 85 (3 aukštai, 500 kv m, 11 a žemės, ~
75 301 Eur).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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3 k. butà miesto centre (V a., 55 kv. m).
Tauragë, tel.8 627 59
631.
3 k. butà Miðko g. (III a.,
65 kv. m, ðiltas, jaukus,
erdvus). Tauragë, tel. 8
687 71 585.
3 k. butà SKUBIAI
Ateities take 5 (IV a.,
reikalingas remontas,
vidinis, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 652 04
735.
Garaþà (2 612,44 Eur/
9 020.22 Lt, duobë, trifazis) „Jovaro“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 626
74 637.
Garaþà Jaunimo g. (be
duobës, 2 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 88
915.
Mûrinio namo su visais patogumais pirmà
aukðtà (netoli miesto
centro, atskirai garaþas, malkinë, stiklinis
ðiltnamis, 4 arai þemës,
35 000 Eur). Galimas
keitimas á namà mieste arba priemiestyje.
Tauragë, tel. 8 691 72
749.

Mûrinius pastatus 1,5
km nuo Tauragës (2 vnt.,
800 kv. m - su visomis
komunikacijomis, nauja
statyba ir 300 kv. m, su
þeme). Tauragë, tel. 8
689 37 588.
Namà (be vidaus árangos, ðarvo durys, plastikiniai langai, automatiniai garaþo vartai, trifazis
ávadas, vandens græþinys,
valymo árenginys, 43 000
Eur). Tauragë, tel. 8 699
26 708.
Namà D. Poðkos g. 4
(visos komunikacijos,
vanduo, kanalizacija,
ðiluma, garaþas, ûkinis
pastatas, 5 arai þemës).
Tauragë, tel. 8 654 40
476.
Namà Dariaus ir Girëno
g. (nebrangiai, reikalingas remontas). Tauragë,
tel. 8 633 89 782.
Namà Skaudvilëje (graþi
vieta, netoli uþtvanka,
netoli kultûros namai,
mokykla, netoli miestelio centro). Tauragës r.,
tel. 8 670 28 404.
Namà SKUBIAI
Papuðinyje (2 aukðtø,
mûrinis, greta medelynas, uþdara teritorija,
atskiri áëjimai, gali gyventi 2 ðeimos, 2 þidiniai,
sauna, balkonai, ûkinis
su 2 garaþais, 13,5 aro
þemës, saugi, rami vieta). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namo dalá Tauragëje (II
a., 56 kv. m, mûrinis, 51
900 Lt). Tauragë, tel. 8
610 39 208.
Namo II a. (yra garaþas,
mûriniai pastatai, þemë),
garaþà „Jovaro“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 698
79 236.
NEBRANGIAI namà
Butkeliuose (mûrinis, 16
arø þemës, visos miesto
komunikacijos, gera vieta, netoli miesto centro). Þemës sklypà (44
a) prie senvagës, netoli
Jûros. Tauragë, tel. 8 631
45 192.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
1 LT/0,29 EUR LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOSE: TAURAGËJE, VASARIO
16-OSIOS G. 3, JURBARKE, KRANTO G. 7.

Sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje, Gabijos g. (6
arai þemës, su nebaigtu
árengti namu, geras
privaþiavimas). Tauragë,
tel. 8 653 91 515.

Sodybà 9 km nuo
Tauragës, ðalia Maþonø
k. (sena, labai graþi, rami
vieta, per sodybà teka
upelis, bendras plotas
5,6 ha, ið jø puse miðkas, geras privaþiavimas, nuolat valomas net
þiemà, 17 400 Eur). Tel.
8 650 67 560.
Þemës sklypà (0,5 ha,
miesto ribose, prie
miðko), galima dalimis.
Tauragë, tel. 8 446 55
625.
Þemës sklypà namo
statybai (yra elektra,
ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1
200 EUR). Tauragë, tel.
8 652 66 816.
Þemës
sklypà
Skaudvilëje Sodø g. (1
ha, 6 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà P. Ðemetos
g. 44 (namo statybai, su
ðalia esanèiomis komunikacijomis, graþi, rami
vieta, arti MAXIMA,
NORFA, 9 arai, 16 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615
13 160.
Þemës sklypus V.
Maèernio/T. Ivanausko
g. (2 sklypai po 30 arø,
visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 631 96
921.

p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti
apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas,
atsiskaitau pirkimo dienà. Tauragës r., tel. 8
699 82 177.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà su
virtuve (be patogumø).
Tauragë, tel. 8 654 10
075.
+Iðnuomoja 2 k. butà
Ðilalës g. 166 (I a., su patogumais, prie kapiniø,
be baldø). Tauragë, tel.
8 658 05 441.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. TumoVaiþganto g. 120-26 (55
kv. m). Tauragë, tel. 8
656 60 987.
Jauna, tvarkinga ðeima
iðsinuomotø namo dalá
arba namà ilgesniam
laikui. Lauksim pasiûlymø. Tauragë, tel. 8 640
40 409.
Þemës
sklypà
Sungailiðkiø k., Tauragës
r. (115,24 Eur/ 397.90
Lt, 10 ha, dirbama,
þemës ûkio paskirties).
Tauragë, tel. 8 689 42
535.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Briketai! Kokybiðki.
Pjuvenas. Atveþame.
Jurbarkas, tel. 8 677 97
077.
Kûginæ malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 627 91
769.
Parduodame supjautas lapuoèiø malkas:
berþo, juodalksnio,
drebulës, àþuolo, sausos
sukapotos, sukrautos
dëþëse, uosio, skroblo.
Atveþame, tel.: 8 447 45
788, 8 610 16 648.
Stalines græþimo stakles „Þalgiris“, medþio
ðakø kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui ið þemës
traukti), malkø skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676
57 000.

p a r d u o d a
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p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir
dvigulis, geros bûklës),
pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), antklodæ (yra avies
vilnos), skalbiniø dëþæ
(pinta). Tauragë, tel. 8
446 72 033.
Prieðkambario komplektà. Tauragë, tel. 8 652
04 735.
Sekcijà „Freda“ (naudota), virtuvës komplektà
ir naujà sekcijà „Neris“.
Tauragë, tel. 8 614 08
381.
Spintelæ (prie lovos),
uþuolaidas (kakavos
sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos
sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

Dujø balionà. Tauragë,
tel. 8 657 98 923.
Planðetiná kompiuterá
„Estar Grand HD Dual
Core“ MID 1008 (laimëtas „Teleloto“, 26 x 15,5
cm, 24 mën. garantija.
Vidinë atmintis 8 GB, 5
taðkø jutiklinis ekranas).
Tel. 8 645 65 118.
Prekyba nauja ir naudota garso aparatûra.
Pristatymas visoje
Lietuvoje! Tel. 8 685
12 303.

p a r d u o d a
+Malkas (alksninës, sukapotos, dþiovintos 3 m.).
Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglis, baltarusiðkus durpiø
briketus. Atveþame. Tel.
8 622 29 083.
Akmens anglá, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel. 8 674
24 111.
Akmens anglá, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.

Sulèiø ðaldymo árenginá (ðerbeto gamybai),
ðaldymo dëþæ, ðaldytuvà su ðaldikliu, ðaldymo vitrinà (vertikali),
didelá pliusiná ðaldytuvà,
nedidelá ðaldiklá-dëþæ.
Jurbarkas, tel. 8 698 39
839.
Ðaldytuvà (2 durø) ir
maþà ðaldytuvà (maþai
naudotas). Tauragë, tel.
8 690 99 661.
Ðaldytuvà. Tauragë, tel.
8 688 77 002.
Televizoriø. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Videogrotuvà JVC (kasetinis, maþai naudotas,
priedo 5 kasetës, 20
EUR). Tauragë, tel. 8
654 53 153.

d o v a n o j a
Televizoriø LG ir kompiuteriná stalà (geros
bûklës). Tauragë, tel. 8
687 87 289.

p a r d u o d a
Vaikiðkà vaikðtynæ ir
vaikiðkà lovytæ. Tauragë,
tel. 8 614 38 868.

p e r k a
Vaikiðkà maðinëlæ, minamà pedalais, bûklë
nesvarbi. Tel. 8 698 81
069.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
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PR
p a r d u o d a
11 m. darbinæ kumelingà
kumelæ, 1 000 Eur. Tel. 8
616 92 316.
2 telyèias (pieninës, verðiuosis 05/06
mën., kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 618 21
996.
Avienos skerdienà.
Nebrangiai (3,47 Eur/
kg arba 12 Lt/kg).
Jurbarkas, tel. 8 650 12
077.
Grynaveislá anglø kokerspanieliø veislës 7 mën.
patinëlá (su dokumentais, 86,89 Eur/ 300 Lt).
Ðilalë, tel. 8 690 09 492.
Kaimiðkus rûkytus laðinius (3,48 Eur/ 12 Lt/kg) ir
naminius broilerius (2,61
Eur/ 9 Lt/kg). Tel. 8 647
80 591.
Karves (15 vnt., galima
rinktis). Tauragë, tel. 8
699 03 547.
Karvæ (5 verðiø, baltnugarë, pieninga). Tauragë,
tel. 8 638 40 397

„Tele2“ klientai keliaudami turės mažiau
rūpesčių

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ savo mėnesinio
mokėjimo paslaugų klientams pasiūlė dar vieną laiką ir
pinigus taupančią paslaugą – kelionių draudimą SMS žinute.
Naujoji paslauga leis nebesirūpinti kelionių draudimu – šią
paslaugą bendrovės klientai galės užsisakyti SMS žinute
jau kirtę Lietuvos sieną.
„Tele2“ tokia paslaugą siūlo vienintelis tarp mobiliojo
ryšio operatorių Lietuvoje.
Svarbiausia – patogumas klientui
„Su kiekviena nauja paslauga klientams vis išplečiame
sąrašą sričių, kur žmonės gali sutaupyti laiko ir pinigų.
Kelionių draudimas SMS žinute yra paprastas, greitas ir
patogus. Jis patiks nuolat skubantiems ir daug keliaujantiems žmonėms. Be to, trumpų kelionių metu ši paslauga
leis sutaupyti“, – pasakojo Mindaugas Kežionis, „Tele2“
Produktų skyriaus vadovas.
Kelionių draudimą „Tele2“ siūlo bendradarbiaudama su
draudimo bendrove „Gjensidige“ ir draudimo paslaugų
agregatoriumi „Mobassurance“.
„Mūsų tikslas yra už prieinamą kainą teikti klientams
inovatyvias ir kokybiškas paslaugas. Todėl praėjusiais
metais pradėjome ypač aktyvią papildomų paslaugų plėtrą
– supaprastinome mobiliojo parašo įsigijimą, pristatėme
„Kaspersky“ apsaugą nuo mobiliųjų virusų, telefonų draudimą, internetinę muzikos paslaugą „Deezer“. Ateityje
pasiūlysime jų dar daugiau“, – sakė M. Kežionis.
Itin palanki kainodara
Nauja „Tele2“ paslauga galės naudotis ir išmaniųjų, ir paprastų mobiliųjų telefonų turėtojai.
Be paprasto naudojimo, paslauga bus patraukli ir savo kainodara. Draudžiantis SMS žinute, kelionių
draudimas kainuos 6,91 Lt (2 Eur) dienai. Tokia kainodara bus ypač palanki trumpose kelionėse ir
leis sutaupyti.
Pasiūlymą apsidrausti „Tele2“ klientai SMS žinute gaus pasiekę kitą valstybę. Draudimo įsigijimui
tereiks atsakyti į žinutę parašius kelionės trukmę, savo vardą, pavardę bei asmens kodą. Draudimo
apsauga įsigalios iškart, gavus patvirtinimo žinutę, o mokestis už paslaugą bus įtrauktas į einamojo
mėnesio ryšio sąskaitą.
Draudimas apima visas pagrindines rizikas, svarbias kelionėse: būtinosios medicininės pagalbos
ir repatriacijos, asmens civilinės atsakomybės, bagažo ir asmeninių daiktų praradimo, nutrūkusios
kelionės bei skrydžio vėlavimo.
Bendrovės „RAIT“ birželį atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias operatorius
Lietuvoje – iš viso „Tele2“ užima 53,5 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos.
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Karvæ (galima rinktis,
kaina sutartinë). Ðilalë,
tel. 8 622 85 360.
Karvæ (pieninga, pirmaverðë), verðingà telyèià (verðiuosis vasario
mën.). Tauragë, tel. 8 675
33 517.
Kiaules (2 vnt., 150-200
kg svorio). Jurbarkas, tel.
8 618 34 836.
Paðarines bulves (1
maiðas - 3,5 EUR).
Tauragë, tel. 8 638 39
277.
Pirmaverðes karves (viena þala kita baltmargë)
ir telyèià (apsiverðiavusi,
juodmargë). Jurbarko r.,
tel.: 8 698 00 593, 8 618
30 519.
Rûkytus naminius lasinius (1 kg – 14 Lt/4,05
Eur). Kryþkalnis, tel. 8
611 71 795.
Runkelius (3 Eur). Tel.
8 638 17 512.
Septyniø verðiø karvæ
Tauragës r., tel. 8 674
01 521.
Ðuniukus (pinèeriø veislës, 6 savaièiø). Jurbarko
r., tel. 8 636 88 526.
Ðuniukus (vokieèiø aviganiø veislës, 4 mën., 45
EUR) ir ðuná (vokieèiø
aviganiø veislës, 2 m., 45
EUR). Tauragë, tel. 8
657 84 900.
Telyèià, apseklinta.
Jurbarkas, tel. 8 650 73
006.
Telyèias (3 vnt., verðingos, verðiuosis viena
vasario 23 d., antra
kovo 20 d., treèia balandþio mën. pradþioje).
Tauragë, tel. 8 637 64
752.

Telyèias (verðingos, 2
pieninës ir 2 mësinës).
Pagëgiai, tel. 8 616 11
844.
Telyèià (verðinga).
Tauragë, tel. 8 650 60
537.
Telyèià (verðinga,
verðiuosis kovo 16 d.).
Tauragë, tel. 8 652 71
030.
Triuðius veisimui
(patelës, patinai
Kalifornijos, zelandø
veislës). Tauragë, tel.: 8
686 01 461, 8 686 70 621.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus (grynaveisliai,
75 Eur). Jurbarkas, tel.
8 653 86 819.

p e r k a
Gal atsirastø þmogus.
galintis padovanoti
grynakraujá vokieèiø aviganiø veislës ðuniukà?
Tauragë, tel. 8 634 28
689.
Perku miðrûnus
buliukus auginimui visoje Lietuvoje. Vilkaviðkis,
tel. 8 654 19 077.

p a r d u o d a
Elektros gaminimo generatoriø (12 kW, su valdymu, 810,94 Eur/ 2 800
Lt). Naujus brezento
tentus – 3,48 Eur/ 12
Lt/m. Tel. 8 672 72 619.

Kailinius (40 ir 50 dydþio), þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio),
naujus ðalikus (vyriðki,
graþûs), beretes, vyriðkas
apatines kelnes (baltos
sp.), ðvarkus (ávairiø dydþiø), pigiai. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Neágaliojo veþimëlá
LAND LEX (2012 m.,
elektrinis, 2 x12V, 450
Eur). Tauragë, tel. 8 690
47 947.
Skalbyklæ „Whirlpool“
(automatinë, labai maþai
naudota, 115,85 Eur/ 400
Lt), AUDI 100 (1987 m.,
2,0 l, benzinas, dujos,
liukas, balta spalva, gera
bûklë, 376,51 Eur/ 1 300
Lt), pakëlimo talæ (3
tonø, elektrinë, kartu su
„dvitëjine“ sija, 289,62
Eur/ 1000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 606 45 421.
Vietinæ signalizacijà,
tinklus nuo paukðèiø ir
ðiltnamiams dengti, klausos aparatà ir naujà prietaisà pelëms, tarakonams naikinti, prietaisà
kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

p e r k a
Brangiai perku gintarà,
gintaro þaliavà, gabalus,
karolius (gali bûti seni),
perku keistus, neáprastus
akmenis. Tel. 8 612 76
988.
SENAS RELIGINES
K N Y G A S ,
MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS,
APVALIUS OVALIUS
GINTARINIUS
KAROLIUS. Tel. 8 633
77 431.

Pamesti 5 raktai su 2
pakabukais. Radusiam
atsilyginsiu. Tauragë, tel.
8 652 70 752.

p a r d u o d a
Asfalto betono daþus
(aukðtos kokybës,
pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos
parinkimo savybëmis,
tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui,
baltos sp., 40 kg - 100
Eur, geltonos sp., 30 kg
- 75 EUR). Tauragë, tel.
8 673 02 428.

El. gyvatukus (naudoti,
ávairiø dydþiø ir dizaino,
nuo 20 Eur iki 30 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 47
947.
El. variklius (5,5 ir 7,5
kW, 1500 aps./min.),
reduktoriø. Tauragë, tel.
8 647 36 183.
Langus (23 vnt., mediniai, nauji, geros kokybës),
ðildymo krosná (120 kv.
m), tepalinius ðildymo
radiatorius, ketaus radiatorius. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
Metalo konstrukcijø
sandëlio (12 m ploèio,
5 m aukðèio) kolonas,
dviðlaites konstrukcijas –
37,65 Eur/ 130 Lt/m. El.
gaminimo stotá, 60 kW
– 2 461,77 Eur/ 8 500 Lt.
Tel. 8 672 72 619.
Oro kondicionieriø (ðildo ir ðaldo, 350 EUR).
Tauragë, tel. 8 656 97
742.
Radiatorius (nauji,
buitiniai, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 686 89
896.
Senovines raudonas
dideles plytas 15 000
vnt. ir grindinio taðytus
akmenis (400 kv. m),
bordiûrus, 200 vnt. ir
dolomità, 50 t. Tel. 8 699
99 395.

Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste
pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44
279.
Uþkraunamà krosná (2
metø senumo, gera bûklë). Jurbarko r., Vieðvilë,
tel. 8 616 93 114.
Vandens ðildytuvà (elektrinis, 100 l, prancûziðkas, 72,41 Eur/ 250 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 612 63
658.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 (1987 m.,
benzinas, dujos, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, sidabrinë sp.
, 4/5, TA iki 2016-07, 1
211 Lt, variklio skyriuje
nudegæ laidai). Ðilalë,
tel. 8 620 35 030.
AUDI 100 (1988 m., 1,8 l,
variklio defektas, TA iki
2016 m., 230 EUR, visà
arba dalimis). Tauragë,
tel. 8 686 90 239.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.

2015 01 16 Nr. 2

15

p e r k a

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ZAFIRA (2000
m., 1,6 l, 16 voþtuvø,
benzinas, veliûras, el. paketas, centrinis, el. stoglangis, kablys, tamsinti
langai, CD grotuvas, TA,
1 650 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT 19 (1,7 l,
benzinas, dujos, 54 kW,
auksinë spalva, heèbekas, TA iki 2017 m., 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.

SEAT
p a r d u o d a

AUDI A4 QUATTRO
(2002 m., mëlyna spalva,
TA, draudimas, oda,

DAEWOO
p a r d u o d a

dujos, 128 kW, auto-

DAEWOO LANOS
(2003-09-30, 14, l, benzinas, 55 kW, TA iki
2016-11-13, þalia spalva, Lietuvoje nevaþinëta, 2 durys, padangos
M+S, R13, 700 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 602 67
377.

matinë, universalus,

FIAT

visi privalumai, tvarkingas, automatinë pavarø
dëþë, dyzelinas, 3 500
Eur). Tel. 8 616 41 686.
AUDI A6 (1995 m.,
2800 cm3, benzinas,

þalia, 4/5, TA iki 201608, daug privalumø, 1
302,71 Eur/ 4 498 Lt,
viskas veikia). Tauragë,
tel. 8 657 45 646.

BMW
p a r d u o d a
BMW 525 (TDS, 1994
m., 2,5 l, dyzelinas, 105
kW, sidabrinë spalva,
sedanas, TA 2016-08,
650 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.

p a r d u o d a
FIAT BRAVO (1999
m., 1,9 l, TD, TA, 250
Eur). Tauragë, tel. 8 655
44 286.

HONDA
p a r d u o d a
HONDA ACCORD
(1997 m., 2000 cm3, benzinas, dujos, 100 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
universalus, violetinë
sp., 4/5, TA iki 2016-07,
1 158,48 Eur/ 4 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 655 39
524.

SEAT ALHAMBRA
(2000 m., 1,9 TDI, 81
kW, mëlynas perlamutras, veliûras, kondicionierius, rida 239 000 km,
keistas pagrindinisdirþas
prie 217 000 km, signalizacija, centrinis, el.
langai, TA, 1 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
SEAT TOLEDO (2002
m., 1,9 l, TDi, 81 kW,
rudos sp., TA, 2 050
EUR). Tauragë, tel. 8
656 24 028.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004
m. 06 mën., 1,8 t benzinas, sedanas, veliûras,
el. paketas, klimakontrolë, ðildomos sëdynës,
autopilotas, borto kompiuteris, ksenon,lieti
ratai, þalias perl., orig.
rida 99 000 km,serviso
knygos,TA,4 349 Eur).
Jurbarkas,tel.8 611 47
150.

VW GOLF II (benzinas,
TA iki 2016 m., 200 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 674 95
391.
VW PASSAT (1990 m.,
1,9 l, dyzelinas, 50 kW,
universalus, raudona
spalva, TA iki 2017 m.,
kablys, „ragai“, tvarkingas, 640 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 59 120.
VW PASSAT (1998 m.,
1,9 l, dyz., 81 kW, sidabrinë sp., universalus,
TA iki 2016, þieminës
padangos, lieti ratai, 1
750 Eur). Tauragë, tel. 8
600 06 497.
VW PASSAT. Tauragë,
tel. 8 631 53 040.
VW PASSAT Combi
(2003 m., “pliusas”, 1,6
l, benz., originali rida
160 000 km, keistas pagrindinis dirþas prie 140
000 km, tamsiai mëlynas
perl., kondicionierius,
centrinis, signalizacija,
juodas vidus, variklio
defektas, 1 550 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà MAZ8144 (gera bûklë, TA,
draudimas, 320 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 78
779.
Priekabà ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79
236.

+Automobilius ir
mikroautobusus.
Gali bûti su defektais, nevaþiuojantys,
dauþti arba skirti ardymui. Transporto
priemones superkame
visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus reikiamus
dokumentus. Tel. 8 656
73 121.
+Perkame ávairius
automobilius. Galime
atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus. Automobilis
gali bûti dauþtas (su
defektu) arba visiðkai
tvarkingas. Gali bûti
be draudimo, be technikinës apþiûros.
Pasirûpinsime perveþimu. Skambinkite
bet kuriuo metu. Tel. 8
622 25 997.
+ Perka ávairius,
vaþiuojanèius ir
nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi
vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66
409.
+Automobilius.
Tauragë, tel. 8 630 12
397.
Automobiliø, autobusø
supirkimas geriausiomis kainomis. Tel. 8
644 43 948.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir
nevaþiuojanèius). Moku
geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel. 8 653 58 120.

Dyzeliná automobilá su
galiojanèia TA, gali bûti
su defektu, tinkamas
ardymui. Tauragë, tel.
8 636 91 238.
Perku automobilá, gali
buti su gedimais, iki
144,81 Eur/ 500 Lt. Tel.
8 631 72 346.
Perku senus automobilius, kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 678 11
002.

p a r d u o d a
Akumuliatoriø (naudotas, geros bûklës).
Jurbarkas, tel. 8 686
89 896.
AUDI C4 AVANT
(1992 m., sedanas,
2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininiai ir dyz.), AUDI
A6 AVANT (2,6 l).
Tauragë, tel. 8 630 12
397.
GAZ-53 priekiná tiltà.
MAZ sankabà (viskas
nauja), ZIL galines linges (naujos) Tauragë,
tel. 8 686 90 239.
Kompresoriø (2 cilindrø, trifazis, geros bûklës, 120 EUR). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.
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Padangas (195/65/
R15, 205/55/R16,
215/70/R16C), lietus
ratlankius (R15, R16,
tinka VW Sharan,
Seat Alhambra, Ford
Galaxy, Audi A6, C4,
5 skyliø), R16 skardinius (tinka VW Sharan,
Audi, Alhambra),
Subaru Legacy (R15).
Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
Padangas R13/R14/R15/
R16/R17 (þieminës ir
vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l,
dyzelinas), RENAULT
LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD), MAZDA 626
(1995 m., 2 l, dyzelinas)
dalimis. Tauragë, tel. 8
636 91 238.
SEAT ALHAMBRA
(1,9 l, TDi), AUDI A6
(1997 m., 2,5 l, TDi),
CITROEN EVASION
(1,9 l, TD), NISSAN
TERANNO (1994 m.
2,4 l, benzinas), IVECO
35 (1994 m.2,5 l, TD),
SCENIC (1997 m., 1,9
l, TD), PEUGEOT 406
(1,9 l, 2,1 TD dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91
238.
VW SHARAN (1998
m., benzinas, sidabro
sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.
Þiemines padangas
(R14, R15, R16, R17).
Tel. 8 677 97 077.
Þiemines padangas Dunlop (215/65,
R15, 4 vnt., 100 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 76
142.
Þiemines padangas
SAVA (R14C/195, 4
vnt.). Tauragë, tel. 8 600
91 464.

p a r d u o d a
2001 „Latre-bizien“
priekabà-platformà
(13,5x2,5, ROR aðis,
techniðkai tvarkinga,
666,13 Eur/ 2 300 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 687 87
093.

p a r d u o d a
3 korpusø rusø g-bos
plûgus ir 2 korpusø
lenkø g-bos plûgus, metalinæ cisternà ant ratø,
3 kub. m, ðieno-ðiaudø
rinktuvà (èekoslovakø
g-bos). Tauragë, tel. 8
617 44 713.
Aliumininæ 5 kub. m
cisternà (nuo kariðko
benzinveþio, 551,47 Eur/
1 903 Lt). Tauragë, tel. 8
652 14 680.

Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà, srutveþá,
plûgà, ðienapjovæ,
purkðtuvà, frezà, kultivatoriø, T-25, MTZ-80.
Jurbarko r., tel. 8 612
78 366.
Cisternà (10 kub. m, 550
Eurø, atveþu). Tel. 8 676
92 708.
Grudø malûnà (7 kW,
trifazis), naujas verstuves su kamporaiþiais
plûgui FRAUGE (4
vnt.). Tauragë, tel. 8 694
54 543.
Melþimo aparatus
(naujus ir naudotus) ir
atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26
204, 8 639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, suteikiame garantijà ir atliekame jø remontà,
galimas pristatymas.
Tauragë, tel. 8 614 20
536.
Metalines cisternas,
srutveþá, þolës smulkintuvà (mulèerá), mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà-priekabà,
pieno auðintuvà, vienaaðæ verèiamà priekabà.
Tauragë, tel. 8 647 36
183.
Plûgà (vartomas, trijø
korpusø, 720 Eur), kultivatoriø (pakabinamas
su voleliais, 600 Eur),
savadarbes priekabas
(kainos sutartinës arba
keièia á automobilinæ
priekabà), siurblá NÐ50 (60 Eur). Tel. 8 616
41 686.
Traktoriaus T-150
stiklus, DT-75 stiklus.
Tauragë, tel. 8 686 90
239.
Traktorines akëèias,
medþio apdirbimo
stakles, metalinius lovius, melþimo vienfazá
aparatà, avilá (naujas).
Tauragë, tel. 8 631 53
040.
Traktoriø MTZ-50
(1987 m., D-50 variklis,
1 600 Eur). Tauragë,
tel.: 8 606 53 198, 8 637
64 752.
Traktoriø T-16MG su
padargais, galima atskirai. Jurbarkas, tel. 8
629 23 571.
Variklius T-40, MTZ80. T-40 dalis. Tel. 8 613
34 236.
Visà naudotà þemës ûkio
technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601
60 880.
Þemës dirbimo padargus prie traktoriaus
T-25. Tauragë, tel. 8
617 26 099.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonėmis vairuotojas, šaltkalvis suvirintojas, virėjas,
pardavimo vadybininkas, barmenas-padavėjas,
statybos projektų vadovas, nekvalifikuotas specialistas, sekretorius, medicinos vadybininkas,
elektrikas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, automobilių
mechanikas, buhalteris, degalinės operatorius,
gyvulininkystės specialistas, kasininkas, pardavėjas, traktorininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: autovežio vairuotojas CE kategorijų, autovežio vairuotojas-ekspeditorius,
barmenas (-ė) - padavėjas (-a), degalinės operatorius-pardavėjas, kineziterapeutas, lakuotojas
- dažytojas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas-konsultantas, pardavimų vadybininkas(-ė),
sandėlio darbuotojas, tekintojas, virėjas.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, suvirintojas,
nekilnojamojo turto agentas, gamybos darbų
brigadininkas, medienos apdirbimo staklių
operatorius,
medkirtys, miškų ūkio
darbininkas, pardavėjas kasininkas, skalbimo
mašinų operatorius, stalius, valytojas, ūkvedys,
žiniasklaidos reporteris. .
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automatikos
įrangos elektrotechnikas, barmenas padavėjas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, dizaineris
maketuotojas, išmėsinėtojas, krovikas, nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo turto
pardavėjas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], siuvėjas, skerdikas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, technologijų inžinierius, tiekimo
sandėlio krovikas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius,
bendrųjų statybos darbų vadovas, buhalteris,
elektrikas, gyvulių šėrikas, kulinaras, kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas, logistikos
specialistas [vadybininkas], matematikos
mokytojas, medienos pjaustytojas, metalų
apdirbimo technologas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, sandėlininkas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tiekimo agentas [vadybininkas],
vairuotojas ekspeditorius, viešosios nuomonės
apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas,
gyvulininkystės specialistas, kompiuterių sistemų specialistas, masažuotojas, mechanikas
remontininkas, medienos apdirbimo staklių
operatorius, nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkas,
pardavėjas kasininkas, pašto siuntų skirstytojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, darbų mokytojas, elektros energetikos technikas, logistikos
specialistas [vadybininkas], logopedas, mokyklos psichologas, nekilnojamojo turto agentas,
nekilnojamojo turto pardavėjas, pardavimo
vadybininkas, psichologas, visuomenės sveikatos specialistas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas,
apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas, architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas], asmens priežiūros namuose
darbuotojas, autobuso vairuotojas, automatikos

įrangos derintojas, automatinės surinkimo
linijos įrenginių operatorius, automobilio vairuotojas, automobilių plovėjas, automobilių
šaltkalvis, bendrosios praktikos slaugytojas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, bibliotekininkas, budintysis elektrikas, buhalteris,
dailės mokytojas, dailidė, darbų mokytojas,
degalinės operatorius, dietistas, dizaineris
maketuotojas, drabužių siuvėjas, draudimo
agentas [vadybininkas], duomenų įvesties
operatorius, dviračių taisytojas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektromonteris,
elektronikos inžinierius, elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas, filologas, gaisrinės
saugos specialistas, gamybos meistras, gatvių
valytojas, geodezijos inžinierius, gestų kalbos vertėjas, gyvulininkystės specialistas,
grafikos dizaineris, greitojo maisto ruošimo
darbuotojas, indų plovėjas (rankomis), įmonės
[įstaigos] vadovo padėjėjas, monės įrenginių
techninės priežiūros padalinio mechanikas,
įrangos meistras, kambarinė, kasininkas,
kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas, kepėjas, kineziterapeutas, kirpėjas,
klientų informavimo tarnautojas, konditeris,
laiškininkas, laivavedys, laivo mechanikas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba) durų montuotojas, lietuvių kalbos mokytojas, logistas,
manikiūrininkas, masažuotojas, mažmeninės
prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas, mechanikos inžinierius, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, mokytojo padėjėjas, muzikos mokytojas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padalinio
vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
[realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo padalinio
administratorius, pardavimo vadybininkas,
parduotuvės padalinio vadovas, parketo
klojėjas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę)
konsultantas, personalo padalinio vadovas,
picų ruošėjas, plataus profilio statybininkas,
plytelių klijuotojas, plytų mūrininkas, prekių
fasuotojas, prekybos salės vadybininkas,
privatus dainavimo mokytojas, produkto
vadybininkas, programuotojas, reklamos
administratorius, restorano virėjas, santechnikas, signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų
montuotojas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas,
socialinio darbuotojo padėjėjas, specialiųjų
statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas, statybos inžinierius, statybos projekto
vadovas, statybų stalius, statybvietės darbų
meistras, suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas,
teatro meno mokytojas, tiekimo padalinio
vadovas, transporto įmonės vadovas, turizmo
vadybininkas, turto vertintojas, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, vėdinimo vamzdyno
montuotojas, vertėjas, vidaus santechnikos
tinklų ir įrenginių santechnikas, viešbučio
patarnautojas, viešosios nuomonės apklausos
statistikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba
www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apklausų atlikėjas, automobilių šaltkalvis, gyvulininkystės
specialistas, kasininkas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivų statybos
technikas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pradinio ugdymo mokytojas, suvirintojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų technikas,
žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: automatinių linijų derintojas,
gyvulininkystės specialistas, krovikas, lopšelio-darželio auklėtojas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: padavėjas, pardavėjas, valytojas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas,
virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, nekilnojamojo
turto agentas, pardavėjas, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8
(441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apklausų
atlikėjas, nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo turto pardavėjas, pagalbinis darbininkas, plytų mūrininkas, siuvėjas sukirpėjas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: agronomas. akmens šlifuotojas,
mūrininkas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), NT agentas-brokeris (-ė), NT
specialistas-konsultantas (-ė), vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas (-a), automobilių šaltkalvis, gamybos darbininkas, NT
agentas-brokeris (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), šaltkalvis, vairavimo instruktorius,
vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, konditeris,
NT specialistas-konsultantas (-ė), pardavėjas,
pardavėjas konsultantas, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: meninio ugdymo mokytojas, NT
agentas-brokeris (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), pardavėjas kasininkas, visuomenės
sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: buhalteris (-ė), gamybos vadovas
(-ė), kepėjas, sandėlio darbuotojas, sodo technikos remontininkas, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
tekintojas, vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), automobilių
elektrikas, automobilių mechanikas, automobilių serviso administratorius, automobilių šaltkalvis, baldų aptraukėjas (-a), baldų surinkimo
pagalbinis darbininkas, buhalterė (-is), darbų
vadovas, dujų balionų krovikas, elektrikasautomatikas, elektromontuotojas, elektronikos
inžinierius, kirpėjas, kokybės kontrolierius,
kokybės vadybininkas, konsultantas kasininkas,
krovikas, laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį, logistikos padalinio vadovas,
maisto gamybos technologas (-ė), nekilnojamojo turto administratorius (-ė), NT agentasbrokeris (-ė), NT specialistas-konsultantas
(-ė), padavėja (-as), pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas baltijos šalims, siuvėja
(-as), socialinis pedagogas, stalius staklininkas,
suvirintojas elektra rankiniu būdu, suvirintojas-tekintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologinių
įrenginių operatorius, ugniagesys gelbėtojas,
vadybininkas, vadybininkas/administratorius,
valytoja (-as), vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas - kasininkas, auklėtojo pdėjėjas, automobilių plovėjas, (-ja),
baldų aptraukėjas (-a), cecho darbuotojas (-a),
elektrinio krautuvo vairuotojas, elektronikos
inžinierius, elektromonteris, fermos vedėjas,
floristas pardavėjas, frezuotojas, gyvulininkystės ūkio darbininkas, logistikos vadybininkas,
mūrininkas, nekilnojamo turto agentė (-as),
nekilnojamojo turto administratorius (-ė),
nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė),
nekilnojamojo turto specialistas-konsultantas
(-ė), nekvalifikuotas statybos darbininkas,
NT specialistas-konsultantas (-ė), operatorius,
padavėjas - barmenas, (-ė), pagalbinis darbininkas, staklininkas, pardavėja(s) - vairuotoja(s),
pardavėjas, pardavėjas - konsultantas, pardavimo vadybininko asistentas, (-ė), pardavimų
vadybininkė, (-as), pašto lydėtojas, siuvėja
(-as), sporto treneris, traktorininkas, virėjas,
virtuvės darbininkas, žemės ūkio technikos
atsarginių dalių konsultantas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: autoelektrikas, autošaltkalvis,
autovežio vairuotojas CE kategorijų, baldų
aptraukėjas (-a), barmenas padavėjas, eksporto
vadybininkas (-ė), gydytojas odontologas, konsultantas pardavėjas, konsultantas-kasininkas
(-ė), miškavežio vairuotojas, nekilnojamo turto
agentė (-as), nekilnojamojo turto administratorius (-ė), NT administratorius - agentas, NT
agentas-brokeris (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), padavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavėjas konsultantas, pardavimo vadybininkas (ė), pardavimų vadybininkas(-ė) tele2
salone, parduotuvės vadovas (-ė), prekybos
centro skyriaus vadovo pavaduotojas (-a),
sandėlininkas, siuvėja (-as), stalius (baldžius),
stogdengys, tarptautinių pervežimų vairuotojas,
vadybininkė, (-as), vairuotojas CE darbui su
skiedrovežiu, vairuotojas E kategorijos, vairuotojas-ekspeditorius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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+Pieno ûkiui reikalingi
darbininkai. Tauragë,
tel. 8 611 24 936.
+Reikalinga auklëpadëjëja 4 ir 8 m. mergaitëms. Mergaitës kalba lietuviðkai. Pietinëje
Suomijos dalyje.
Reikalavimai: turëti
vairuotojo paþymëjimà,
mokëti bendrauti su
vaikais. Tel. +358 50
55 24 733, 8 657 99 247,
el.p.: ingrida.alijosiute@jarvenkyla.fi
+Reikalingas ratø montuotojas arba iðnuomojama darbo vieta ratø
montuotojui ir kitai
veiklai. Tauragë, tel. 8
699 12 014.
+Reikalingi langø
ir durø montuotojai.
Tauragë, tel. 8 687 85
630.
Raseiniø r. reikalingi
traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai.
Atlyginimas, soc. garantijos, gali bûti ðeima,
apgyvendiname. Tel. 8
606 46 462.

VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
0,29 EUR/ 1 LT LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOSE: TAURAGËJE, VASARIO
16-OSIOS G. 3, JURBARKE, KRANTO G. 7.

Atlieku smulkius vidaus
apdailos, santechnikos
ir elektros darbus. Tel.
8 623 76 705.
Atliekame ávairius vidaus apdailos darbus:
gipso kartono montavimas, plyteliø klijavimas,
glaistymas ir daþymas.
Tauragë, tel. 8 637 00
382.
Atlieku elektros instaliacijos darbus. Tauragë,
tel. 8 633 76 995.

Reikalinga slaugë senyvai, gulinèiai moteriai,
galinti gyventi kartu.
Jurbarko r., tel. 8 652
05 748.
Reikalingas automobilveþio vairuotojas (C, E
kat.) dirbti Europoje iki
1,5 mën. arba veþti automobilius ið Prancûzijos.
Tel. 8 699 94 302.

40 m. vyras ieðko bet
kokio darbo. Jurbarko
r., tel. 8 628 84 878.
55 metø vyras ieðko
darbo pas ûkininkà.
Jurbarkas, tel. 8 647 43
793.
Daþytoja ieðko darbo.
Jurbarkas, tel. 8 651 12
723.
Galiu priþiûrëti neágalø þmogø Jurbarko,
Ðilutës, Tauragës rajonuose. Turiu patirties.
Tel. 8 681 41 870.
Meistras ieðko vidaus
apdailos darbø. Tauragë,
tel. 8 681 59 415.
Moteris ieðko darbo,
gali priþiûrëti sodybà
arba gali pensininkams
padëti ûkio darbuose.
Tauragë, tel. 8 653 88
736.

Atlieku vidaus ir laiko
apdailos darbus. Ástatau
duris ir langus, suku
gipsà, klijuoju plyteles,
glaistau, daþau ir kiti
darbai. Tauragë, tel. 8
645 26 527.

+Atliekame vidaus ir
iðorës remonto, apdailos ir ðiltinimo darbus.
Didelë darbo patirtis.
Ta u r a g ë , P a g ë g i a i ,
Ðilutë, tel. 8 650 41 434.
+Atlieku visus santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 655 19 876.
+Santechnikas atlieka
visus santechnikos darbus. Tel. 8 673 03 261.
+Taiso ðaldytuvus, skalbykles, mikrobangø
krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus. Suteikia garantijà.
Tauragë, M. Valanèiaus
g. 18, tel.: 8 686 32 976,
8 446 55 899.
+Valo kaminus, krosnis. Tel. 8 676 52 573.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus! Garantija,
aptarnavimas. El. p.
www.Melkerlita.lt. Tel.:
8 686 83 265, 8 616 08
020.

„Jurbarko veterinarija“. Kraujo tyrimai, echoskopija.
Chirurginis ir terapinis smulkiø gyvûnø
gydymas. Profesionali
pagalba augintiniams.
Kauno g. 27, Jurbarkas.
Maloniai laukiame.
Jurbarkas, tel. 8 647
11 163.
Brangiai perkame
miðkà visoje Lietuvoje,
dirbame operatyviai,
atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 670 00 784.
Kokybiðkai, nebrangiai
atliekame miðko kirtimo - traukimo paslaugas. Tel. 8 647 42 210.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai.
Automobilis su liftu.
Jurbarkas, tel. 8 677
97 077.
MONTUOJAME
V I S Ø
T I P Ø
ÞIDINIUS, ÁDËKLUS,
PRISTATOMUS
KAMINUS, PIRTIS.
P E R T V A R Ø
D A U Þ Y M A S .
ÐILDYMO KATILAI.
SANTECHNIKOS
PASLAUGOS. Galima
iðsimokëtinai. Tel. 8
685 58 545.
Nuomojame ðventines
palapines, paviljonus.
Apðvietimas, grindys,
stalai, suolai, këdës su
papuoðimu. Tel. 8 677
97 077.
Perka àþuolo, eglës,
puðies, berþo, juodalksnio ràstus, statø miðkà
nukirtimui. Mokame
brangiai. Tel. 8 670 60
331.

Perku brandþias egles,
puðis. Moku iki 50 000
Lt uþ 1 hektarà. Taip
pat perku iðsikirtimui
(apvalià medienà). Tel.
8 646 44 279.
Remontuojame stacionarius ir neðiojamuosius kompiuterius.
Prekiaujame naujais ir
naudotais kompiuteriais. Pristatymas visoje
Lietuvoje! Tel. 8 685 12
303.
Vyras ir moteris atlieka
visus vidaus apdailos
darbus: dedame gipsà,
klijuojame plyteles,
glaistome, daþome, dedame tinkà. Tel. 8 673
57 197.

.lt

Bulviø sodinamàjà (rusø
g-bos), traktoriø JUMZ
arba KARPATEC su
krautuvu, savaeigæ
ðienapjovæ E-302, 11
tonø mëðlo kratytuvà.
Tauragë, tel. 8 613 98
986.
Traktoriaus K-701 hidrauliná cilindrà, priekabos 1PTS-9 linges ir
tiltà, traktoriaus JUMZ
mëðlo ðakes, tràðø
barstytuvà (1 tonos, pakabinamas). Tauragë,
tel. 8 616 24 547.
Traktorius T-25, T-16,
JUMZ, T-40 (gali bûti
be dokumentø). Javø
kombainus (gali bûti
sugedæ). Traktorines
priekabas (gali bûti be
dokumentø). Tel. 8 673
10 530.
Traktoriø T-150K, kombainà NIVA SK-5, presà
FORTSCHRITT, cisternà nuo 2 iki 10 kub.
m. Tauragë, tel. 8 613
15 940.
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Savaitės pradžia
Avinams bus ne itin
maloni - nuo pat
pirmadienio jausitės
išsekę, trūks kūrybingumo, darbingumas taip pat kris. Na, nes
viskas taip blogai - ramybę, užuojautą ir paguodą rasite šeimoje,
artimieji bus kaip reta supratingi
ir paslaugūs. Trečiadienį gali netikėtai pataisyti proga pataisyti kiek
pašlijusią finansinę padėtį. Penktadienį nubusite žvalūs ir energingi,
energijos užteks ir savaitgaliui.
Savaitė bus sėkminga, jei nebeskrajosite padebesiais ir įsiklausysite
į tai, ką jums kužda intuicija.
Pirmadienį galite tikėtis draugų
pagalbos, tik pasistenkite nesivelti į
ginčus. Antradienį verčiau nepasakokite aplinkiniams apie save, nes
lengvai galite tapti apkalbų objektu. Trečiadienį atokiau laikykitės
nuo perdėm viliojančių ir neva
pelningų projektų. Ketvirtadienį
verta imtis planuoti artimiausią
ateitį. Šeštadienį, jei prireiktų eiti
į darbą, nepurkštaukite - pasilikę
namuose galite patirti nuostolių.

ateinanèiai savaitei (01-19 - 01-25)

Vienas iš svarbiausių uždavinių šią
savaitę - po truputį
mažinti krūvį darbe ir
atgauti prarastas jėgas. Trečiadienį
neverta pasitikėti žmonėmis, kurie
bandys jus suvilioti puikiomis perspektyvomis. Šeštadienį verta padaryti viską, kad namuose įsivyrautų
harmonija. Sekmadienio rytą jūsų
asmeninį gyvenimą gali apsunkinti
sugedusi buitinė technika ar kitos
smulkios problemos, bet jau antroje
dienos pusėje jums jau pavyks viską
sėkmingai išspręsti.
Reikalai gali pasisukti ne visai taip,
kaip tikėjotės. Perspektyvos bus gana
miglotos. Jei netikite tuo, ką darote,
verčiau neskubėkite. Elgdamiesi
apdairiai galite išvengti daugelio
problemų ateityje. Netaupykite
laiko miego sąskaita. Planuodami
ateitį, numatykite bent keletą variantų, kad netikėtos kliūtys jūsų
neužkluptų nepasiruošusio. Antradienis ir trečiadienis labai tinkami
kokiam nors kilniam darbui. Šią
savaitę reikia būti atsargiam bet
kokiems siūlymams - galimos

provokacijos. Penktadienį kuo
mažiau bendraukite su kaimynais
ir giminėmis.

Tvarkydami nedarbinius reikalus
verčiau nesiimkite itin aktyvių
veiksmų, nedarykite spaudimo aplinkiniams, eikite į kompromisus.
Būkite kantresni bendraudami su
giminėmis.

Pirmadienį vertėtų pabaiginėti, o ne
pradėti darbus. Jei
nuo antradienio imsitės anksčiau susiplanuotų darbų,
užsitikrinsite sėkmingą savaitę.
Svarbiausia jums šiuo metu - žinios ir patirtis. Protinga dabar
neatsisakyti bendradarbiavimo su
kolegomis, bus naudingi ir susitikimai bei pasirašytos sutartys. Šalia
jūsų visada bus jus palaikančių
kolegų. Penktadienį nevertėtų ginčytis su valdžia, kad išvengtumėte
konfliktinės situacijos. Savaitgalį
nesėdėkite namuose, pasisemkite
naujų įspūdžių kelionėje.

Pasistenkite neskubinti įvykių. Susitaikykite su tokia
situacija, kokia ji yra.
Šią savaitę svarbiausia nesiblaškyti
ir ramiai spręsti klausimus iš eilės.
Pasistenkite mažiau kalbėti pats,
kad netaptumėte apkalbų objektu.
Padėkite kolegoms darbe, bet neleiskite užlipti ant galvos. Antroje
savaitės pusėje galite susirasti naujų dalykinių partnerių. Pirmadienį
tinkamas metas planuoti išvykas ir
komandiruotes. Trečiadienį gausite
naujos įdomios informacijos, o
penktadienį sėkmingi bus dalykiniai susitikimai. Poilsio dienas
geriau praleisti už miesto, gamtoje.

Dabar puikus laikas kolektyvinei veiklai, susitikimams su
draugais, bendriems
projektams. Daug naudos gali
atnešti atnaujintos senos pažintys ir
dalykiniai ryšiai. Nuo trečiadienio
visą savo energiją panaudokite
darbo problemoms, kurioms reikia
aktyvumo ir užsispyrimo, spręsti.

Neverta iš anksto
jaudintis dėl artėjančių permainų. Pirmadienį vertėtų susiplanuoti šios savaitės darbus, antraip
neišvengsite chaoso. Šeštadienį
galite gauti vertingos informacijos iš visiškai netikėto šaltinio.
Sekmadienis - labai tinkama diena
baigti nebaigtus ar seniai užmestus

darbus. Įvykių raida labai priklausys nuo jūsų požiūrio į problemą:
nepasiduokite pesimizmui.
Pirma savaitės pusė
turėtų praeiti labai
ramiai. Didžiąją dalį
laiko užims finansiniai reikalai, veikiausiai susiję
su kreditais ar paskolomis. Nuo
ketvirtadienio jums teks spręsti netikėtai iškilusias problemas. Turite
visus šansus jas sėkmingai įveikti.
Susitikimai, įvyksiantys šią savaitę,
bus labai svarbūs. Tikėtinos naujos
naudingos pažintys, kurios atvers
naujas perspektyvas. Nepamirškite,
kad reikia ir pailsėti, kad nenugriūtumėte iš nuovargio. savaitgalį būtų
geriausia paspręsti kryžiažodžius.
Pasistenkite ištaisyti klaidas, kol turite
tokią galimybę. Jūsų
pasiekimai darbe labai priklausys nuo to, kiek įdėsite
jėgų. Galvokite daugiau apie tai,
ką darote ir kalbate: artėja metas,
kuomet klaidų daryti nebeturėsite
teisės. Antradienį pasistenkite išlaikyti pusiausvyrą ir kontroliuokite
savo emocijas. Penktadienis atneš
energetinį ir kūrybinį pakylėjimą:
išnaudokite protingai šį laiką.
Vaikai gali nudžiuginti jus savo
pasiekimais.
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Šią savaitę jūs veikiausiai būsite kupini jėgos ir energijos.
Pasikliaukite intuicija - šiuo metu ji siūlo itin teisingus
sprendimus. Ši savaitė bus palanki
spręsti profesinius reikalus. Dabar
jūs galite sėkmingai susidoroti su
daugybe visokių darbų ir buitinių
reikalų. Kelionės bus malonios ir
sėkmingos, tik nevertėtų su savimi
imti didelės pinigų sumos grynaisiais. Jei ketinate atostogauti,
pagalvokite apie kalnus.
Šią savaitę išlikite
ramūs ir pasitikintys savo jėgomis.
Reikalai profesinėje
veikloje pagerės tik dėl jūsų
užsispyrimo ir pasiaukojimo.
Atsiras noras ne tik pagerinti
savo įvaizdį, bet ir skirti dėmesio
vidiniam pasauliui. Savaitės pradžia pakankamai palanki jums:
antradienį parodyta iniciatyva
bus sėkminga. Šeštadienį gerai
viską pasverkite prieš priimdami
kokius nors sprendimus. Kai kurios šeimyninės problemos jums
sukels krūvas rūpesčių, o kai
kurios bus sėkmingai išspręstos
tik jums įsikišus. Sėkmingiausia
diena - sekmadienis.

JUOKAI

1. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Arakas. Karas. Las. Ragas. Anas. Mama. Rabadas. Ta. TG. Na. Baris. Afera.
Ketas. Skolas. Oka. “Sas”. Skara. Ik. Sks. Utena. Mata. Parana. Dama. Osa. Mara. Tanakas.
Ibiza. Asana. Aso. LR. Sasanidai. Sas.
Horizontaliai: Arabeskas. Rabatas. Air. Agaras. Kadis. Amis. Pasas. Uraza. Staras. Skena.
Katakana. “AN”. Anafora. Si. Bra. Ela. Tad. “Astra”. Dana. Gas. Manai. “Rama”. Lando. Takas.
Lama. “KIA”. Asa. SA. Rak. Ąsos.
Pažymėtuose langeliuose: Barbaras.
Laimėtojas: Tadas Butkus.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 2 Lt/0,58 Eur. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

iðrinktas burtø keliu.
Teisingai iðprendusiam kryþiaþodá atiteks laikraðèio “Pliusas” 1 mënesio prenumerata.

02. 45 m. vyras ieðko
moters rimtai draugystei. Tauragë.

Gyveno kartà viena princesë.
Ji svajojo apie tai, kad pas jà
ateis nuostabus princas ir jà
pabuèiuos.
Gyveno kartà vienas princas.
Jis svajojo apie tai, kad pas
já ateis nuostabi princesë ir já
pabuèiuos.
Ir kartà ðitos dvi rupûþës susitiko...
*****
Kartà vienas dþentelmenas
nutarë paatostogauti, bet, kadangi buvo ápratæs visada su
savimi veþiotis ðuná, nutarë
prieð tai pasiteirauti vieðbuèio,
kuriame numatë apsistoti, administracijos, ar priims já su ðunimi.
Paraðë jiems laiðkà. Po keliø
dienø gavo atsakymà:
„Gerbiamas pone, mes mielai
priimsime jûsø ðuná, nes nei vienas ðuo dar nëra pradeginæs cigarete patalynës, aplaistæs vynu
tapetø, pavogæs rankðluosèiø
ar stalo árankiø ar iðvaþiavæs,
nesusimokëjæs. Jei Jûsø ðuo
duos Jums tinkamas rekomendacijas, mielai priimsime ir Jus“.
*****
Novaruskis perkasi paveikslà:
- O jûs garantuojate, kad tai
tikras Rembrandtas?
- Taip, þinoma. Garantija trims
metams, - atsako pardavëjas.
*****
- Alio? Èia cirkas?
- Taip...
- Að norëèiau pas jus

ásidarbinti!
- O kà jûs mokate?
- Að moku ryti metrinio ilgio
ðpagas!
- Matote, jûs jau deðimtas
ðpagø rijikas, kuris paskambino
ðiandien...
- Na ir kas! Uþtat mano ûgis tik 90 centimetrø!
*****
Turtingas turistas Italijoje nusipirko renesanso laikø
paveikslà. Norëdamas, kad
paveikslo neatimtø muitininkai,
ant paveikslo nutapë kaþkoká
peizaþà. Sëkmingai parvaþiavæs
namo, atidavë paveikslà restauratoriams, kad nuimtø nuo
virðaus naujà daþø sluoksná.
Praëjus porai dienø restauratoriai jam paskambino:
- Þinote, su jûsø paveikslu
iðkilo ðiokia tokia problema:
mes paðalinome tà peizaþà,
bet kartu su juo nusiplovë ir
renesansinis paveikslas. Po juo
buvo viduramþiø madona, o po
madona aptikome Musolinio
portretà. Sakykit, mums tæsti
darbà, ar jau pakanka?
*****
Nuteistojo mirti klausia:
- Na, koksai jûsø paskutinis
noras?
- Noriu iðgerti butelá markinio
konjako!
- Kelintø metø?
- 2050!
*****

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 5 Lt/1,45 Eur) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 5 Lt/1,45 Eur). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
SAUSIO 21 D. 18 VAL. Plungės
kultūros centre keistuolių teatro
intymi(-ų) vyrų trupė „Erelis”.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 17 D. 15 VAL. Šiaulių
kultūros centre 10-asis liaudiškų šokių
studijos „Šermukšnėlė“ gimtadienis.
SAUSIO 18 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre vakaronė. Groja
„Miestas“.
SAUSIO 21 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Domino“ teatro interaktyvus šou – komedija „Sex guru“.
KRETINGOJE IR RAJONE
SAUSIO 17 D. 17 VAL. Kretingos
kultūros centre Kretingos Egidijaus
Radžiaus spektaklis „Liodviks ir vėsi
kėti“ pagal Žemaitės „Trys mylimos“.
SAUSIO 18 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM
PER 40.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SAUSIO 17 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės laikas“ (rež. Gintarė
Radvilavičiūtė).
SAUSIO 18 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas kūdikiams „Labas, mažyli“ (rež. Karolina
Jurkštaitė).

SAUSIO MĖN. REPERTUARAS
18 d. sekmadienis 18 val.
NUMATOMA PREMJERA! Tenesis Viljamsas GEISMŲ
TRAMVAJUS.
Dviejų dalių drama. Režisierius Algirdas Latėnas.
Bilietai: 11.58 € (40 Lt), 8.69 € (30 Lt).
IDIO TEATRO GASTROLĖS www.idioteatras.lt
21 d. trečiadienis 18 val.
Komedija PO 20 METŲ. Režisierius Dainius Kazlauskas.
Vaidina: Gabija Jaraminaitė-Ryškuvienė ir Andrius Bialobžeskis. Bilietus platina: www.tiketa.lt
22 d. ketvirtadienis 16 val.
Senjorų diena! Visiems senjorams bilietai tik – 2.90 € (10
Lt).
Carlo Goldoni VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ. Dviejų dalių
komedija. Režisierė Regina Steponavičiūtė.
23 d. penktadienis 18 val.
PREMJERA! Samuelis Beketas ŽAIDIMO PABAIGA.
Vienos dalies absurdo drama. Rež. Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 11.58 € (40 Lt), 8.69 € (30 Lt).
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

RADVILIŠKYJE IR RAJONE
SAUSIO 16 D. 17,30 VAL. Radviliškio kultūros centre kino filmas
„Rūšizmas“.
SAUSIO 16 D. 19 VAL. Radviliškio kultūros centre šokiai „Kartu
smagiau“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 16 D. 13 VAL. Šiluvos
gimnazijoje A.baranausko 180 - ųjų
gimimo metinių paminėjimas.
SAUSIO 21 D. 14 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Gruzdiškėje
edukacinis užsiėmimas „Papuošalų
gamyba“.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 SAUSIS
17 d., šeštadienis, 18.30 val.
„The Beatles Show: Naujieji metai Liverpulio stiliumi“.
2 dalių teatralizuotas koncertas.
Muzikos autoriai „The Beatles“, aranžuočių autorius
Rimantas Giedraitis.
Bilieto kaina – 37 Lt (10,72 €).
23 d., penktadienis, 18.30 val.
„Romansų vakaras“. Teatralizuotas koncertas.
Bilieto kaina – 22 Lt (6,37 €).

KAUNE

24 d., šeštadienis, 18.30 val.
Zigmars Liepinš „Adata“. 2 veiksmų muzikinė drama.
Bilieto kaina – 32 Lt (9,27 €).

SAUSIO 22 D. 18 VAL. Pusiaužiemio vakaronė „Šokim“: šokiai ir žaidimai Kauno tautinės kultūros centre
(A.Jakšto g. 18).

25 d., sekmadienis, 13.00 val.
Bogdanas Pavlovskis „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
2 veiksmų baletas vaikams.
Bilieto kaina – 20 Lt (5,79 €).

JURBARKE IR RAJONE
SAUSIO 17 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.
SAUSIO 21 D. 10-15 VAL. Jurbarko kultūros centre kraujo donorystės
akcija.
TAURAGĖJE IR RAJONE
SAUSIO 16 D. 20 VAL. Sartininkų
Kultūros namuose kino vakaras.
ŠILALĖJE IR RAJONE
SAUSIO 16 D. 15 VAL. Šilalės
kultūros centre Šilalės r. policijos komisariato ataskaitinis renginys.
SAUSIO 16 D. 19.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Kultūristai“.
SAUSIO 21 D. 19.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Kultūristai“.

Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
ÞVEJØ RÛMUOSE, KLAIPËDOS DRAMOS TEATRO REPETICIJØ SALËJE IR GASTROLËSE

2014 SAUSIS
Sausio 22 d. 18.30 val. GASTROLĖS Kretingoje!
P.Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“, 2-jų dalių
spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Kretingos kultūros centras, Kretinga.
Sausio 31 d. 18 val. Y.Reza „Po atsisveikinimo“,
2-jų dalių spektaklis (pašnekesiai Luaro dvare). Rež.
A.Vizgirda. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt
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VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS :

.lt

Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040. Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039,
Jurbarke - 8 683 51000, Tauragëj
Tauragëjee - 8 685 00029
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