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Primename, kad „Pliuso“
prenumeratos akcija galioja iki
gruodžio 19 d.
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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Likus mėnesiui iki euro įvedimo,
būsimi pinigai – gyventojams ir
įmonėms
Gruodžio 1-ąją Lietuvos bankas savo kasose Vilniuje ir Kaune, komerciniai bankai įvairiose
šalies vietose pradeda pardavinėti lietuviškų eurų monetų
rinkinius, skirtus visuomenei
susipažinti su būsimąja nauja
atsiskaitymo priemone. Be to,
šiandien monetos ir banknotai
pradedami tiekti ir įmonėms.
Kiekvieną visuomenei skirtą
rinkinį sudaro 23 lietuviškos Vyčiu paženklintos eurų monetos: po tris
1, 2, 10, 20 bei 50 euro centų ir 1 bei 2 eurų monetas, taip pat dvi 5 euro
centų monetos. 11,59 eurų monetų rinkiniai nuo šiandien parduodami
Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose, o nuo gruodžio 4 d. – 330
Lietuvos pašto padaliniuose už 40 litų (11,58 euro) iki šių metų pabaigos,
iki Lietuvai pereinant prie naujosios valiutos 2015 m. sausio pirmąją.
Jie parduodami tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tik fiziniams
asmenims, ne daugiau kaip po 5 rinkinius vienu kartu vienam asmeniui.
Įsibėgėja ir išankstinio eurų paskirstymo procesas bankams. Lapkričio 26 d. duomenimis, Lietuvos bankas komerciniams bankams jau
yra išdavęs daugiau nei 100 mln. vnt. monetų (apie 60 % viso šiemet
numatyto kiekio) ir 4,2 mln. vnt. eurų banknotų (13,2 %).
Praėjusios savaitės duomenimis, įmonės su komerciniais bankais yra
pasirašiusios apie 7 400 sutarčių dėl išankstinio eurų pristatymo.

Vi l n i a u s s e n a m i e s t y j e r a s t a s
auksinių monetų lobis
Šią vasarą Vilniaus senamiestyje
atliekant archeologinius XIX amžiaus pastato pamatų tyrimus po
jais rastas lobis – 92 amerikietiški
doleriai ir aukso rubliai, galėję būti
paslėpti XX amžiaus pradžioje.
Pasak monetas radusio archeologijos projektų centro „Antiqua“
archeologo Roberto Žukovskio,
monetos aptiktos liepą ir jau kitą
dieną perduotos Nacionalinio
muziejaus numizmatikos skyriui.
Viešai apie radinį neskelbta dėl saugumo.
„Kai praneši tokią naujieną, gali būti, kad visi pradės naktimis landžioti“, – BNS sakė archeologas.
Jis pasakojo, kad monetos buvo paslėptos po sugriuvusio namo pamatais.
Nuo 1994 metų Vilniaus senamiestį kasinėjantis archeologas teigė tokį
lobį randantis pirmą kartą.

Prezidentė vetavo Seimo sprendimą
2 proc. akcizų skirti rūkalų
prevencijai
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį vetavo Tabako kontrolės
įstatymo pataisas, kuriomis 2 proc. pajamų iš tabako akcizo būtų
skirta aktyvesnei rūkalų ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijai.
Anot Prezidentūros pranešimo, įstatymu numatoma Psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos programa dar nėra sukurta, todėl nuo
kitų metų pradžios ją įgyvendinti nėra galimybių. Taip pat nėra numatyta,
kaip bus skirstomos šiai programai surinktos lėšos, būtų dubliuojama
jau esančios programos, kurios skirtos priklausomybės ligų prevencijai.
Seimas lapkričio 20 dieną priėmė Tabako kontrolės įstatymo pataisas,
kad nuo kitų metų 2 proc. akcizo pajamų iš tabako turi būti skiriami
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programai.

Lietuvos kariuomenės
paramedikas, įtariama, šnipinėjo
Baltarusijai
Lietuvos kariuomenės paramedikas, įtariama, šnipinėjo Baltarusijai
– už tai jam buvo mokami pinigai.
Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos
tyrimų departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Raimondas
Petrauskas sakė, kad 28 metų įtariamasis A. O. jau nedirba kariuomenėje,
jis sulaikytas sausio 24 d.
Įtariama, kad kariškis šnipinėjo Baltarusjos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos užsakymu.
A. O. buvo užverbuotas Baltarusijoje, tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje jis turėjo atlikti specialias užduotis. Jų mastas ir pobūdis laikui
bėgant kito – A. O. turėjo ne tik rinkti informaciją, bet ir verbuoti kitus
asmenis, galinčius teikti informaciją Baltarusijai.
Šaltinis: Delfi.lt

TAURAGIŠKIUS APMOKESTINS UŽ ŠUNŲ IR
KAČIŲ LAIKYMĄ
Tauragės rajono savivaldybė užsimojo apmokestinti daugiabučiuose gyvenačius šunų
ir kačių augintojus. Jei lig šiol užteko sumokėti vienkartinį gyvūno registracijos mokestį
– 20 litų, tai nuo kitų metų teks mokėti už jų laikymą.
Tauragės rajono savivaldybės tarybai miesto seniūnija jau pristatė naujus vietinės rinkliavos nuostatus, įsivėlus į diskusijas dėl įkainių nustatymo perskaičiuojant litus į eurus
klausimas atidėtas kitam tarybos posėdžiui. Viena aišku, kad teks mokėti kas mėnesį
arba visą sumą už metus, kaip kam patogiau. Sprendimo projekte numatyta, kad visiems
metams susidarys 5,80 eurų (20,03 Lt) suma.
Šiai dienai už savo keturkojus augintinius registracijos mokestį yra sumokėję tik 27
miesto gyventojai.

JURBARKAS

ĮTEIKTOS PADĖKOS K. DONELAIČIO METŲ
RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS IR KŪRYBOS
PUOSELĖTOJAMS
Lapkričio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
vyko renginys „Donelaitis mums ir pasauliui“, skirtas poeto, lietuvių
pasaulietinės literatūros pradininko 300-osioms gimimo metinėms
paminėti.Susirinkusiems nuoširdžiai deklamavo Jurbarko „Ąžuoliuko“
mokyklos auklėtiniai.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška įteikė Jurbarko
rajono savivaldybės padėkas už lietuvių grožinės literatūros pradininko
Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinėms paminėti renginių
organizavimą ir kūrybos puoselėjimą – Jurbarko Vytauto pagrindinės
mokyklos neformaliojo ir nepamokinės veiklos skyriaus vedėjui
Sauliui Ambrazaičiui, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytojoms Vilijai Bartusevičienei,
Jūratei Videikienei, Gražinai Mikšienei, Danguolei Pavlavičienei, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos
mokytojai Daivai Malskytei, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Snieguolei
Mažeikienei ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų skyriaus vedėjai Elenai Danutei
Kėžinaitienei.

ŠILALĖ

MERAS KVIEČIA PASIVAIŠINTI „MALTIEČIŲ
SRIUBA“
Maltos ordino pagalbos tarnybos akcija „Maltiečių sriuba 2014“ atvyksta
į Šilalę. Gruodžio 5 d., prie Šilalės kultūros centro (J. Basanavičiaus g.
12) nuo 15 val., visi miesto gyventojai ir svečiai kviečiami pasivaišinti
simboliu tapusia sriuba ir taip prisidėti prie maltiečių pagalbos seniems ir
vienišiems žmonėms. Jau devintą kartą rengiamos akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vienišų, senų
ir sunkiai sergančių žmonių padėtį bei suteikti jiems taip reikalingą pagalbą.
Gruodžio 5 d. maltiečių akcijos metu bus verdama sriuba, kuria galės pasivaišinti kiekvienas, o visos surinktos
aukos bus skirtos maltiečių globojamiems seneliams bei programai „Maistas ant ratų“. Šios iniciatyvos dėka,
praėjusiais metais šilaliečiai paaukojo net 616 lt. Todėl jau dabar kiekvienas geros valios žmogus gali prisidėti
prie akcijos „Maltiečių sriuba 2014“, skambindamas arba siųsdamas žinutę trumpaisiais numeriais: 1416 (auka
– 2 Lt), 1417 (auka – 5 Lt), 1418 (auka – 10 Lt). Daugiau informacijos www.maltieciai.lt.

ŠILUTĖ

PRATYBOS
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnybos, vykdydamos kasmetinę kovinio rengimo programą ir siekdamos
tinkamai pasiruošti užduočių vykdymui, 2014 m. gruodžio 4-12 dienomis
vykdys taktines pratybas Šilutės miesto ir rajono apylinkėse.
Pratybos bus vykdomos dieną ir tamsiu paros metu, visa veikla organizuojama prižiūrint kvalifikuotiems pratybų vadovams.

ŠAKIAI

„STIPRUS VERSLAS - ŠAKIAMS“
Gruodžio 5 dieną (penktadienį) 10 valandą Gelgaudiškio dvaro rūmuose rengiama
konferencija „Stiprus verslas - Šakiams“. Programoje - verslo ir ekonomikos aktualijos,
ES paramos ir investicijų pritraukimo galimybės. Dalyvauja ekonomistė Rūta Vainienė.
Renginio organizatorius - Šakių verslo ir informacijos centras - kviečia rajono verslininkus ir verslui neabejingus žmones kartu paminėti Verslininko dieną.

MARIJAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖ PASITINKA KALĖDAS
Devynmyliais žingsniais artėjant gražiausioms metų šventėms kviečiame marijampoliečius puošti savo aplinką ir kurti šventinę Kalėdų
nuotaiką.
J. Basanavičiaus aikštėje jau puikuojasi 12 metrų kalėdinė puošmena
„Saugiausia Lietuvos eglė“, kurią puošia margaspalviai atšvaitai. Kalėdinė eglė mus džiugins iki sausio 6 d. - Trijų Karalių šventės.
Marijampolės savivaldybės administracija skelbia Kalėdinės aplinkos
kūrimo konkursą, kuriame kviečiame aktyviai dalyvauti įmones, įstaigas ar organizacijas, individualių namų savininkus, daugiabučių namų
gyventojus ir bendrijas, gyventojų bendruomenes.
Konkursas prasideda lapkričio 26 d. ir tęsis iki 2015 m. sausio 6 d. Laukiant Trijų Karalių šventės bus įvertinti
ir išrenkami gražiausiai, originaliausiai, estetiškiausiai ir išradingiausiai papuošti objektai kiekvienoje dalyvių
grupėje. Nugalėtojų laukia savivaldybės vadovų padėkos ir dovanos.
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PASAULYJE

KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ „ATRASK
KALĖDŲ ŠVIESĄ“

Donecko oro uoste vėl virė mūšiai

Gruodžio 8 d. (pirmadienį) 17 val. Raseinių miesto Žemaičio aikštėje Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
ŠVENTĖJE DALYVAUJA
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 3a klasės mokiniai (mok. V. Petrauskienė) ir 5a klasės mokiniai (mok. R. Goleckienė); Raseinių meno mokyklos šokių kolektyvas „Nuotaikėlė“ (vad. A. Jukilaitienė);
Raseinių rajono kultūros centro šokių kolektyvas „Nuotaika“ (vad. A. Jukilaitienė); Raseinių rajono kultūros
centro mergaičių vokalinio ansamblio atlikėjos: Agnė ir Justina Jacikevičiūtės, Austėja Spilaitė, Odeta Janušauskaitė, Dovilė Pocevičiūtė, Monika Selvenytė ir jų vadovė L. Urniežiūtė; Adrija Šatkauskaitė, Toma Tarvydaitė,
Inga Šatkauskienė, Sandra Maslauskienė, Edgaras Juška, Vytautas Kasparavičius; Kalėdų senelis; Choras „De
Žavu“. Šventę vainikuos įspūdingi fejerverkai.

Nepaisant pastangų susitarti dėl naujų paliaubų, prorusiški separatistai
ir Ukrainos kariai trečiadienį šalies rytuose vėl kovėsi tarpusavyje. Sukilėliai pasakojo apie nuožmius susirėmimus su vyriausybinėmis pajėgomis
sugriautame Donecko oro uoste.
Žinybų Kijeve duomenimis, kariuomenė atrėmė separatistų puolimą.
Mūšiai esą vyko ir kitose Rytų Ukrainos vietovėse.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo konflikto pradžios Rytų Ukrainoje jau žuvo daugiau kaip 4 300 žmonių.
Separatistai prieš tai tvirtino, kad su kariuomene susitarė dėl paliaubų
Donecko oro uoste bei Luhanske. Tačiau Kijevas to nepatvirtino. JT
teigimu, nuo paliaubų įsigaliojimo žuvo per 1 000 žmonių.

KAUNAS

ROTUŠĖS AIKŠTĖJE – KALĖDINIO MIESTELIO
ATIDARYMAS
Šeštąjį žiemos švenčių sezoną lankytojus džiugins Kauno Rotušės aikštės
kalėdinis miestelis su stebuklingais nameliais, įvairiausiais renginiais,
žiemiškomis pramogomis ir kalėdinėmis gerumo akcijomis. Šį šeštadienį,
gruodžio 6 d., 12 val., visi kviečiami į teatralizuotą kalėdinio stebuklų
miestelio atidarymą, kuris vyks Kauno Rotušės aikštėje.
12 val. vaikų lauks Kalėdų senelis su pasakų fėja, įvairūs dangaus personažai, daugybė linksmybių, žaidimų ir saldžių dovanų. Visi kartu pasiners
į kelionę debesų taku, kurioje lauks įvairūs pasakų herojai, angelai ir fėjos.
Rotušės aikštėje taip pat bus pristatyti trys ypatingi nameliai: „Kalėdinių
dirbtuvėlių namelis“, „Pasakų namelis“ ir „Mažasis planetariumas“. „Dirbtuvėlėse“ iš įvairiausių medžiagų bus
galima nemokamai pasigaminti angeliukų, dekoratyvinių žvaigždžių ar net mini planetų, o „Pasakų namelyje“
skambės šiltos senelės pasakos apie dangų, angelus bei žvaigždes. Naujasis kalėdinio miestelio namelis „Mažasis
planetariumas“ visus supažindins su planetomis ir beribiais žvaigždynais. Visi renginiai nemokami.

KLAIPĖDA

K L A I P Ė D I E Č I A M S D O VA N Ų – G A U S Y B Ė
NEMOKAMŲ UŽSIĖMIMŲ
Kalėdų laukimas uostamiesčio gyventojams neprailgs – tuo pasirūpino Klaipėdos miesto
visuomenės sveikatos biuras ir sveikoms idėjoms neabejingi šios įstaigos partneriai. Gruodį
„po egle“ jie sudėjo gausybę nemokamų treniruočių ir užsiėmimų, kurie tikrai nuskaidrins
nuotaiką tamsiausiu metų laiku.
„Ragintume jau dabar atidžiai peržvelgti mūsų sudarytą nemokamų veiklų kalendorių
„Ir kūnui, ir sielai“ ir suskubti registruotis, nes gruodį užsiėmimai vyks trumpiau – iki 19
dienos, vėliau Klaipėda jau panirs į šventinį šurmulį“, – akcentavo visuomenės sveikatos specialistė Vaida Burinskaitė.
Metams baigiantis kalendoriaus rengėjai su džiaugsmu pristato naujovę – stuburo stabilizavimo pratimų mankštas.
Nuo gruodžio 3 d. jos bus rengiamos „Sendvario“ progimnazijos aktų salėje.

TELŠIAI

„16 DIENŲ BE SMURTO“
Smurto artimoje aplinkoje problema negali būti išspręsta ją slepiant,
- tokią žinią visuomenei siekia perduoti 1000 „Gerumo patrulių“, kurie
„16 dienų be smurto“ visoje Lietuvoje bendraus su žmonėmis ir informuos juos apie smurto artimoje aplinkoje prevenciją.
Informacinė kampanija „16 dienų be smurto“, skirta smurto artimoje aplinkoje prevencijai, šiemet apims ir interneto
portalus, radiją, spaudą, taip pat įtrauktos nevyriausybinės organizacijos: projektai bus įgyvendinami 45-iose bendruomenėse, miesteliuose ir miestuose. Jais siekiama supažindinti visuomenę su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis,
jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie
pagalbos galimybes patyrus smurtą.
Telšiuose visuomeninė organizacija „Mūza“ kvies mokyklas prisidėti prie projekto veiklų, parengs meninę programą,
kuria skatins netoleruoti smurto, susimąstyti apie jo šaknis, organizuos flashmob‘ą.
Prie akcijos prisideda ir daugiau, nei dvidešimties savivaldybių viešojo transporto skyriai.

PLUNGĖ

GERA ŽINIA PLUNGIŠKIAMS IŠ LR ŪKIO
MINISTERIJOS
Plungės rajono savivaldybės vykdomam projektui „Turizmo trasų aplink Platelių
ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“ Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu skirtas 2 151 000 litų finansavimas.
Už šias lėšas papildomai planuojama atlikti 2,016 km Babrungėnų pėsčiųjų - dviračių tako I etapo darbų bei įrengti 3,414 km Paplatelės dviračių tako asfalto dangą.

ŠIAULIAI

CHMELNICKIUI PERVESTOS ŠIAULIEČIŲ
SUAUKOTOS PARAMOS LĖŠOS
Šiaulių miesto Tarybos kvietimu porą mėnesių miesto įmonės ir gyventojai buvo
kviečiami aukoti pinigus nuo karinio konflikto nukentėjusiems Ukrainos žmonėms
paremti. Į tikslinę sąskaitą pinigus pervedė miesto įmonės, organizacijos, gyventojai.
Aukos svyravo nuo 5 Lt iki 5000 Lt. Iš viso miestiečiai surinko per 17,3 tūkst. Lt.
Konvertavus juos į eurus Šiaulių miestui – partneriui Chmelnickiui šiomis dienomis
pervesti 5000 eurų. Šis Ukrainos miestas panaudos gautas lėšas pabėgelių iš karinio
konflikto zonos priėmimui ir gydymui.
Meras visus dar norinčius įsijungti į paramos akciją Ukrainai kviečia aukoti iki šių metų gruodžio 31 d.
Tikslinė sąskaita atidaryta Savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188771865) vardu, sąskaitos numeris
LT717180000001130027.

Sureagavo Rusija: įžvelgė šiurkščių
pažeidimų
Rusijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį pareiškė, kad
Moldovos lapkričio 30 dienos
visuotinių rinkimų kampanijoje ir
per pačius rinkimus būta „šiurkščių pažeidimų“.
Nors tarptautiniai stebėtojai
paskelbė, kad rinkimai buvo gerai
organizuoti, tačiau kritikavo paskutinę minutę priimtą sprendimą
išbraukti Rusijos verslininko Renato Usato vadovaujamą partiją iš
kandidatų sąrašų, kadangi ši partija yra finansuojama iš užsienio.
„Maskva atkreipia dėmesį į tarptautinių ekspertų įvertinimą dėl Moldovos parlamento rinkimų, įvykusių lapkričio 30 dieną, rezultatų“, – sakoma
ministerijos pareiškime.
„Taip pat negalima ignoruoti fakto, kad išvados dėl jų (rinkimų) skaidraus ir demokratiško pobūdžio nesiderina su šiurkščiais pažeidimais,
kurie buvo leidžiami pasiruošimo rinkimams ir rinkimų procese“, – nurodoma pranešime, kuris skelbiamas ministerijos interneto svetainėje.
Moldovos trys pagrindinės proeuropietiškos partijos po rinkimų matyt
sudarys naują valdančiąją koaliciją, nors daugiausia balsų laimėjo Socialistų partija, palaikanti šalies stojimą į Rusijos vadovaujamą ekonominį
bloką, o ne kelią Europos Sąjungos link.

JAV vadovaujama koalicija
susilpnino „Islamo valstybę“
JAV vadovaujama koalicija padarė didelę žalą džihadistų judėjimui
„Islamo valstybė“ (IS), surengusi apie tūkstantį antskrydžių Irake ir
Sirijoje, bet kova su tais ekstremistais dar gali trukti ne vienerius metus,
trečiadienį pareiškė JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry.
Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkai pradėjo aviacijos smūgius prieš
„Islamo valstybę“, kai šie sunitai kovotojai užėmė dideles teritorijas
Sirijoje ir Irake praeitą vasarą.

ES pervedė Ukrainai dar 500 mln.
eurų paramos
Europos Sąjunga (ES) krizės
krečiamai Ukrainai trečiadienį
pervedė dar 500 mln. eurų paramos.
Šios lėšos padės šaliai „šių
nepaprastų ekonominių ir socialinių iššūkių“ metu bei parodys
Europos solidarumą su kaimyne,
Briuselyje pareiškė ES ekonomikos komisaras Pierre Moscovici.
Anot jo, Ukraina dabar privalo laiką išnaudoti reformoms, praneša
agentūra AFP.
Lėšas Ukraina galės panaudoti įvairiose srityse - kovai su korupcija, viešiesiems finansams gelbėti, energetikos, finansų bei prekybos sektoriuose.

Policijos prižiūrėtoja vadovaus
Šveicarijai
Šveicarijos federalinio teisingumo ir policijos departamento viršininkė (ministrė),
Socialdemokratų partijos atstovė Simonetta
Sommaruga trečiadienį buvo išrinkta šalies
prezidente 2015 metams.
Balsavimas įvyko Berne per bendrą dvejų
Federalinio Susirinkimo (parlamento) rūmų
posėdį.
Šalies viceprezidentu vietoje S. Sommaruga išrinktas Laisvosios demokratų partijos
narys Johannas Schneideris-Ammannas,
kuris yra Federalinio ekonomikos, švietimo
ir tyrimų departamento vadovas.
Šaltinis: Delfi.lt
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Geoterminio šildymo perspektyvos POLICIJA GALĖS SLAPTA RINKTI JŪSŲ
Lietuvoje: kai kur požeminio vandens DUOMENIS IR ATJUNGTI INTERNETĄ
temperatūra siekia net 90 laipsnių
Nusikalstamos veikos rūšys, dėl
Atsisiuntėte dainą ar filmą?
Specialistai sako, kad Lietuvoje yra palankios sąlygos
naudoti geoterminį šildymą,
nes mūsų šalyje yra giliosios
geotermijos išteklių.
Tai - požeminis karštas vanduo ir karštos uolienos, žemės
gelmėse slūgsančios giliau nei
vienas kilometras. Ši šiluma
gali būti naudojama centralizuotam pastatų šildymui ar net elektros gamybai, jeigu pasiekiama aukštesnė
nei 120 laipsnių temperatūra, ir kitoms reikmėms ten, kur 1-2 km gylyje
požeminis vanduo yra 30-100 laipsnių.
Kaip sakė LGT direktorius Jonas Satkūnas, sistemingi geoterminiai tyrimai Lietuvoje atliekami nuo XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos. Šie
tyrimai yra labai brangūs – matuojant temperatūrą gręžinyje, jis turi būti
ramybės būklės ne mažiau kaip 10-12 dienų. LGT geotermijos duomenų
bazėje sukaupta informacija apie daugiau nei 200 gręžinių.
Tyrimų duomenys susisteminti lentelių ir žemėlapių pavidalu, sudarytas
28 žemėlapių rinkinys, apibūdinantis Lietuvos gelmių geotermines sąlygas
skirtinguose gyliuose ir skirtinguose šalies regionuose.
Visa tai leidžia įvertinti šalies žemės gelmių geoterminį potencialą. Šis
potencialas didžiausias Vakarų Lietuvoje. Šiame regione geoterminių vandenų klodai kelis kartus karštesni nei kaimyninėse šalyse – dviejų kilometrų
gylyje temperatūra siekia iki 90 laipsnių, tačiau kol kas jie naudojami tik
šilumai Klaipėdoje gaminti.
Geoterminis šildymas – tai modernus šildymo būdas. Šilumos siurblys ima
pirminę energiją iš grunto, gruntinio vandens ar oro ir paverčia ją šiluma,
kurią naudoja pastatui šildyti ir buitiniam karštam vandeniui ruošti. Svarbiausia yra tai, kad gaunamas šilumos kiekis yra apie 4-5 kartus didesnis
už sunaudotą energiją. Tai ekologiškas, modernus šildymo būdas.
Geoterminis šildymo principas – šilumos siurblio dėka paimama nemokama šiluma iš aplinkos, t. y. iš žemės, vandens, oro. Šilumos siurblys
naudoja dirvoje arba vandenyje natūraliai susikaupusią šilumą. Norint
įsirengti geoterminį šildymą, reikia atsižvelgti į keletą faktorių: kokia bus
šildymo sistema; ar pakanka žemės ploto šilumos kolektoriui įrengti; ar bus
rezervinis katilas; ar gruntiniai vandenys yra giliai.
Dėkingiausias gruntas įrengti šilumos siurblio kolektorių yra vandeningas
žvyras arba šlapias molis, o sausas smėlis yra pats nedėkingiausias gruntas.

ARTI TOLI

Kai grūdai byra į bendrą kišenę
Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo
rudens triūsiantys grūdų augintojai
neabejoja – ateitis priklauso kooperacijai.
Kooperatyvą vienija bendri interesai
Suvalkijoje prieš trejetą metų susikūrusio žemės ūkio kooperatyvo
„Vilkaviškio grūdai“ nariai, kurių
jau yra 33, valdo apie 10 000 hektarų žemės. Be tarpininkų dalyvaujančio rinkoje kooperatyvo apyvarta per metus siekia net 41 mln. litų. ŽŪK
„Vilkaviškio grūdai“ darbo patirtis rodo, kad kooperacijos principai pasiteisina. „Dirbame vieni kitiems padėdami. Mūsų nariai gali įsigyti trąšų ir
augalų apsaugos priemonių geromis kainomis, o savo produkciją parduoti
aukščiausiomis rinkos kainomis. Kaina už parduodamus grūdus visiems
vienoda, neatsižvelgiant į parduotų grūdų kiekį. Dabar mums labiausiai
rūpi įsigyti nuosavą grūdų priėmimo ir pakrovimo punktą, galvojame ir
apie elevatorių“, – kalbėjo vienas kooperatyvo narių Arūnas Maksvytis.
Kooperatyvas suintersuotas savo narių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimu,
mokymusi. ,,Vykstame į stažuotes Lietuvoje ir užsienio šalyse, diegiame
naujas technologijas, mokslo ir praktikos naujoves, bendradarbiaujame
vykdant mokslo tyrimus“, – su pasididžiavimu vardijo ūkininkas Kazimieras
Venckus, pabrėžęs, kad dalijimasis patirtimi tarp kooperatyvo narių padeda
sėkmingiau ūkininkauti ir priimti strategiškai naudingus verslo sprendimus.
Kooperatyvo nariai jau tapo tarsi viena didele šeima: atranda laiko drauge
nuvykti į koncertus, spektaklius, aplankyti kitas šalis.
Kėdainių rajone įsikūręs jaunas žemės ūkio kooperatyvas „LIT-KOOP“
grūdus parduoda Skandinavijos šalims. Vieni kooperatyvo nariai dirba tik
50 ha žemės, kiti valdo ir 2 000, tačiau visų teisės – lygios. Kooperatyvo
nariai džiaugiasi taikomomis lanksčiomis bendradarbiavimo sąlygomis,
tarkime, trąšas jie perka be jokio antkainio.
Įsikūręs strategiškai patogioje Lietuvos vietoje – Kėdainiuose, „LITKOOP“ veiklą plečia visoje šalyje. „LIT-KOOP“ ne tik realizuoja grūdus,
augalų apsaugos priemones, organizuoja derliaus tyrimus, konsultuoja, bet
ir sieja ateities planus su ekologiška produkcija, kuri turi didelę paklausą.
Vienijasi ne tik pavieniai ūkininkai, bet ir patys kooperatyvai. Lietuvos
žemės ūkio kooperatyvų asociacijos direktorius ir valdybos pirmininkas Dainius Kižauskas pabrėžia, kad kiekvienas kooperatyvas yra labai
skirtingas, tačiau niekur stambieji grūdų augintojai neužgožia smulkiųjų.
Susikooperavę ūkininkai turi pajusti finansinę naudą – tai ir yra pagrindinis
postūmis bendrai veiklai. Šiuo metu asociaciją labai domina naujoji Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. programos teikiama parama, rūpi išsiaiškinti
Pelno mokesčio įstatymo keitimo galimybes.
Svarbiausias jaunos ir ambicingos asociacijos tikslas yra dar labiau stiprinti
kooperaciją ir įrodyti, kad susivienijus pasiekti galima dar daugiau: kurti
bendras perdirbimo įmones, logistikos bendroves.

Įsidiegėte nelegalią programą?
Parašėte netinkamą komentarą
interneto portale? Nenustebkite,
jei netikėtai namuose bus išjungtas
interneto ryšys: tokią teisę jau nuo
kitų metų turės Lietuvos policijos
pareigūnai.
Tai numatoma Kibernetinio saugumo įstatyme, kuris sparčiai
skinasi kelią Seime – jį numatoma
priimti dar šiemet, o galioti jis
pradėtų nuo kitų metų. Šią savaitę
įstatymas buvo patvirtintas po
svarstymo, tad liko paskutinis
žingsnis – priėmimas.
Jo tiesioginė paskirtis yra užtikrinti kibernetinį saugumą nacionaliniu mastu. Tačiau abstrakčios
formuluotės leistų imtis priemonių
ir tais atvejais, kuomet nacionalinio masto pavojaus nėra.
Antai policijos įgaliojimus kibernetinio saugumo srityje numatančiame 12 straipsnyje rašoma, kad
pareigūnai, net neturėdami teismo
sankcijos, galės duoti nurodymus
svetainių prieglobos ir interneto
paslaugų tiekėjams dviem paroms
apriboti paslaugų teikimą, jei yra
bent menkiausių įtarimų, kad jo
naudojama įranga dalyvauja nusikalstamoje veikoje.

kurios gali būti atjungtas interneto
ryšys ar išjungtas tinklalapis, nėra
apibrėžiamos.
Technologijų sektoriaus įmones
atstovaujančios asociacijos „Infobalt“ atstovai tokį reikalavimą
laiko pertekliniu.
Policijos departamento atstovai
tvirtina, kad šiuo metu pareigūnai
neturi galimybių veiksmingai
kovoti su sparčiai plintančiomis
kibernetinėmis grėsmėmis. Esą
policija gali reaguoti tik į jau
įvykusius incidentus bei su jais
susijusius pažeidimus, t.y. kai žala
jau būna padaryta.
Veikas, kurioms bus skiriamas
prioritetas, nustatys generalinis
komisaras. Policijos atstovai tikina, kad prieš asmenis, kurie užsiima mažareikšmiais nusikaltimais
tokių griežtų priemonių netaikys.
Knaisios apatinius
Į Kibernetinio saugumo įstatyme
numatytus policijos įgaliojimus
derėtų atkreipti dėmesį ir tiems,
kurie baiminasi dėl savo privatumo
kibernetinėje erdvėje. Policija galės nurodyti interneto ir prieglobos
paslaugų teikėjams išsaugoti ir
jiems pateikti vartotojų abonentinius ir naršymo duomenis: tapa-

tybę, adresą, kontaktus, naudotas
ryšio paslaugas, įrangą, atliktus
mokėjimus, srauto duomenis.
Taip pat paslaugų teikėjai turės
saugoti duomenis apie internetu
vartotojų perduotą turinį, tiesa,
norėdami juos gauti pareigūnai
turės kreiptis į apylinkės teismą.
Tam, kad įtariamieji nepultų
mėtyti pėdų, pareigūnai galės
įpareigoti paslaugų teikėjus nepranešti vartotojams apie jų atžvilgiu
atliekamus policijos veiksmus, kol
vyksta tyrimas.
Pareigūnai aiškina, kad viso to
reikia „siekiant išsiaiškinti, ar
rengiama arba padaryta veika turi
teisės pažeidimo požymių“.
Vartotojų srautinių duomenų
anksčiau šįmet buvo užsimaniusi ir
Ryšių reguliavimo tarnyba, tačiau
šiai informacijai iškilus į viešumą
įstaiga atsisakė planų juos rinkti
ir analizuoti.

VISUOMENĖ

Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ PLANUOJA ŽENGTI
BEVEIK DU TREČDALIAI VERSLO NAUJOKŲ
Dešimtadalis nuosavą verslą planuojančių gyventojų ketina rinktis
vien elektroninės veiklos modelį,
išvis neinvestuodami į klientų aptarnavimą fizinėje erdvėje.
Dar 54 proc. planuoja apjungti tradicinį ir elektroninį verslą. Rinktis
vien tradicinę verslo kryptį, t.y. gaminti, prekiauti ar teikti paslaugas
tik fizinėje erdvėje, planuoja vos 30
proc. būsimų verslo naujokų.
Tokias tendencijas atskleidė Lietuvos centrinės kredito unijos
(LCKU) inicijuotas reprezentatyvus
gyventojų nuomonių tyrimas, kurį
atliko bendrovė „Spinter tyrimai“
„Tyrimo duomenimis, nuosavą
verslą per 24 mėnesius ketina įkurti
10 proc. šalies gyventojų. Iš pastarųjų beveik du trečdaliai planuoja
žengti į elektroninę erdvę – daugelis
apjungdami tradicinio ir e. verslo
modelius. Tai rodo, kad daugelis net
ir tradicinį verslą besirenkančių asmenų tolesnės plėtros perspektyvas
sieja ir su internetiniu verslu. Be to,
norą susieti savo ateitį su e. verslu

skatina ir įkvepiantys tokių pasaulines rinkas užkariavusių startuolių
kaip „GetJar“, „Vinted“ bei panašūs
pavyzdžiai“, – sakė LCKU vyriausiasis ekonomistas prof. Vaidievutis
Geralavičius.
Tyrimo metu taip pat išsiaiškinta,
kad daugelis būsimųjų verslininkų
savarankiškos veiklos pradžią
ketina finansuoti iš asmeninių
santaupų, investicijoms reikalingų
lėšų prisidurdami iš kreditų ir verslo
finansavimo programų.
Asmenines lėšas verslo startui
planuoja panaudoti 66 proc. būsimų
verslo naujokų. 33 proc. mano neapsieisiantys ir be banko ar kredito
unijos paskolos, dar 17 proc. ketina
skolintis iš privačių asmenų.
Daugiau nei trečdalis būsimų
verslininkų – 34 proc. – ketina
pasinaudoti tokiomis mažų verslų
finansavimo programomis kaip
Verslumo skatinimo fondas (VSF).
Paskolomis iš šio fondo jau yra
pasinaudoję per 1000 verslo naujokų iš daugiau nei 50 Lietuvos

savivaldybių.
VSF paskolas Lietuvoje teikia 56
kredito unijos, didžiausia skolinama
suma yra 86 tūkst. litų, o 95 proc.
palūkanų yra kompensuojama ES
struktūrinių fondų lėšomis.
Šaltinis: Verslosavaitė.lt

NAUDINGA ŽINOTI

KUR KELIAUJA TEKSTILĖS ATLIEKOS?
Klaipėdiečiai dažnai domisi, kur
iškeliauja atliekos iš naudotai tekstilei skirtų konteinerių.
Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos kokybės skyriaus
vedėjos Daivos Berankienės, dėvėta
tekstilė iš Klaipėdoje stovinčių konteinerių pirmiausiai yra kruopščiai
rūšiuojama į dar tinkamą pakartotinai naudoti, tinkamą perdirbimui ir
tą, kurią galima naudoti tik energijai
gauti arba šalinti sąvartyne.
Dar tinkami nešioti ir naudoti
rūbai, avalynė ir kiti gaminiai
realizuojami užsienio rinkose: Afrikos šalyse, Vokietijoje, Indijoje,
Rusijoje.
Natūralios medžiagos naudojamos
pašluosčių gaminimui. Iš audinių,
tekstilės, trikotažinių gaminių ir

medvilninių drabužių pašalinami
užtrauktukai ir sagos, drabužiai
sukarpomi. Tekstiliniai skudurai
arba pramoninėsšluostės daugiausiai skirtos mechanizmų ir detalių
valymui. Ši prekių rūšis sėkmingai
naudojama pramonėje ir gamyboje.
Akrilinio, poliamidinio ir vilnonio pluošto tekstilė išrūšiuojama,
supresuojama ir perduodama į kitas
gamyklas veltinio, kilimų, izoliacinių medžiagų gamybai. Praėjusiais
metais klaipėdiečiai išrūšiavo 160
tonų tekstilės atliekų, o tai reiškia,
kad buvo sutaupyta per 41 tūkst.
litų.
Kviečiame visus klaipėdiečius ir
toliau aktyviai rūšiuoti, atskirtas
tekstilės atliekas mesti tik į joms
skirtus konteinerius, taip nebereika-

lingą tekstilę panaudosite tikslingiau
ir prasmingiau, o be to nedidinsite
komunalinių atliekų kiekio bei sumažinsite atliekų tvarkymo kaštus.
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KNYGYNE PRISTATYTA
POEZIJOS KNYGA ,,ŽODŽIAIS
TIKSINTIS LAIKAS“
Ta įkvėpimo kibirkštis manam delne
Pradegino skyles ir vėl matau žvaigždes.
Dėkoju Tau, dangau, ir vėl rašau eiles...
Šiomis Ivetos Skurvydienės eilėmis
,,Vagos“ knygyne prasidėjo rajono
literatų klubo ,,Žingsniai“ ,,ataskaitinis“ metų darbas – eilėraščių knygos
,,Žodžiais tiksintis laikas“ pristatymas, pagardintas Tauragės fotografų
klubo ,,Fotojūra“ nuotraukomis.
Knygą finansavo rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų
rėmimo programa. Renginyje dalyvavo literatai; bičiuliai fotografai,
su kuriais įvykdytas ne pirmas projektas; spausdinto žodžio mylėtojai,
o garbi renginio viešnia poetė Dalia
Teišerskytė į knygos pristatymą
atskubėjo tiesiai iš LR Seimo. Susitikimą organizavo literatų klubas
,,Žingsniai“, B. Baltrušaitytės viešoji
biblioteka, o kad renginys būtų kuo
jaukesnis, pasistengė paslaugus
knygyno kolektyvas ir jo direktorė
Lijana Zinkevičienė.
Dvasingoje aplinkoje visų pirma
dovanota nuoširdžiausių padėkos
žodžių puokštę meniškajai knygos
redaktorei Linai Astrauskienei, kuri,
vardan kokybiško, vizualiai patrauklaus leidinio paaukojo ne vieną dieną, gal ir naktį. Apie tai ji papasakojo
pati ir paskaitė savos kūrybos eilių.
Knygoje publikuojamos ne itin seniai
įsiliejusių į kolektyvą ir ,,senesnių“
klubiečių eilės. Joje - visiems gerai žinomų Bronislovo Jagmino,
Jono Jakštaičio, Eugenijaus Šalčio,
Marytės Maškauskienės, Bronislavos Žilienės, Ivetos Skurvydienės,
Stefanijos Mažeikienės, Audronės
Anulienės, Jadvygos Margevičienės,
Sigito Kancevyčiaus, jau minėtos
Linos Astrauskienės, Indros Uginčienės, Vidos Mikalauskienės eilės.
Beveik visi jie save pristatė eilėmis.
Knygos bendraautorių fotografų
vardu kalbėjo ,,Fotojūra“ vadovas
Romualdas Vaitkus. Jis, beje, su
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humoro gaidele kalbėjo apie tai, kad
kitame rengiamame literatų leidinyje
eiles gal publikuos ir fotografai.
Renginio itin malonus akcentas
buvo poetės Dalios Teišerskytės
kuklus, bet mielas ,,recenzavimas“
tauragiškių literatų naujo leidinio.
Ji skatino kurti bet kada, bet kur,
skatino saviraišką. Taip pat ji skaitė
eiles iš savo eilėraščių knygų, širdimi
ir žodžiais maloniai bendravo su
susirinkusiaisiais.
Susitikimo pabaigoje knygyno
vedėja L. Zinkevičienė pažadėjo,
kad rajono literatams knygynas pasirengęs skirti ne vieną knygų lentyną,
kurioje bus viešinamos klubo poezi-

Žiemos prognozės: kokių Kalėdų
laukti?

jos ir prozos leidiniai.
Renginiui skubant į pabaigą, vieni
kitiems dalijo gėles, o rajono savivaldybės atstovei Daliai Naujokienei
įteikė, kaip ir buvo žadėję, naujai
išleistų knygų, kurios keliaus į miesto
prezentavimo skrynią.
Pasibaigus renginiui tapo aišku,
kad knyga kaip ir žmogus, moka
kalbėti, o būnant kartu, jie susilieja ir
tampa bendru kūriniu. Atsisveikinant
knygyno darbuotojai kvietė dar ir dar
kartą pas jų pabuvoti su analogiškais
renginiais, o knygų mylėtojai vieni
kitiems tarė: Iki kito karto.
Vilija Užmiškienė
Nuotrauka Romualdo Vaitkaus

Jei per Martyno dieną - lapkričio 11-ąją - antis vandenyje,
tai per Kalėdas - bus ant ledo.
Taip byloja senolių išmintis,
o ja tikintys prognozuoja, kad
Kalėdos bus baltos. Tačiau
klimatologai sniego per šventes
prognozuoti nesiryžta ir tikina,
kad greičiausiai žiema bus
permaininga.
Klimatologai žada šiltą žiemą
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Justinas Kilpys pripažįsta, kad prognozės keičiasi labai greitai. Dar parėjusią savaitę ilgalaikė
prognozė rodė, kad žiema bus labai šilta, tačiau dabar atrodo, kad greičiausiai
sulauksime įprastos lietuviškos žiemos.
Prognozuojama, kad pirmomis gruodžio savaitėmis spaus lengvas šaltukas,
debesų sluoksnis bus plonas, pro jį švies saulė.
Vyrauja permainingos žiemos
Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas
Arūnas Bukantis sako, kad pastaraisiais metais žiemos pasižymi ypatingai
dideliais temperatūrų svyravimais.
Permainingos žiemos vyrauja pastaruosius du ar tris dešimtmečius. Tam,
anot mokslininko, įtakos turi ir klimato atšilimas. Arktyje sparčiai tirpstantys ledynai.
Senolių spėjimai pasitvirtina
Gamtos mokslų daktaras ir etnologas Libertas Klimka dažnai orus spėja
remdamasis senolių išmintimi.
„Jei per Martyno dieną – lapkričio 11-ąją – antis arba žąsis ant vandens,
tai per Kalėdas bus ant ledo. Arba sakoma: Martynas su bradu, Kalėdos su
ledu. Šiais metais Martyno diena nebuvo šilta, bet šalnų taip pat nebuvo,
tad manau, kad Kalėdos gali būti baltos.
Anksčiau kaime pagrindiniai stebėjimai, kokie bus ateinantys metai,
būdavo daromi nuo gruodžio 13 dienos. Buvo sakoma, kokia bus gruodžio
13 diena, toks bus sausis, 14 diena parodo, koks bus vasaris ir taip toliau.
Kiekviena diena atspindi kiekvieną mėnesį ir taip iki pat Kalėdų“, - sako
L. Klimka. Pasak jo, žiemos orus dar galima spėti ir rugsėjo 29 dieną, per
Mykolines. Ryte reikėtų pasižiūrėti, iš kurios pusės pučia vėjas arba, kaip
sakydavo senoliai, iš kurios pusės vėjas atbėga.
„Jei šiaurės vėjas pučia, vadinasi, žiema bus labai šalta ir snieginga, jei
iš rytų vėjas – tuomet bus vėjuota, jei iš vakarų – su atlydžiais. Bet šį kartą
Mykolinės buvo beveik be vėjo, tai galėtų reikšti, kad žiema bus nei šiokia
nei tokia, vidutinė“, - spėja L. Klimka.
Paukščiai neskuba į lesyklas
Gamtininkas Selemonas Paltanavičius mano, kad iki Kalėdų rimtos žiemos
greičiausiai nesulauksime.
Gamtoje dar tvyro rudeniškos nuotaikos. Keista, kad iki šiol iš Šiaurės
neatskrido jokie paukščiai. Rudeniškas nuotaikas gamtoje atspindi ir tai,
kad paukščiai kol kas visai nesilanko lesyklose. Vadinasi, dar daug maisto
randa ir gamtoje.
Šaltinis: Grynas.lt

SMULKUS VERSLAS

MANTAS VOKIETAITIS: „GAMINKITE SU MEILE IR NEKOPIJUOKITE“
Pasirodo, silpnybė gardžioms
amerikietiškoms spurgoms gali virsti
netgi šeimos verslu „M Donuts“. Tai
nutiko tą akimirką, kai Mantas Vokietaitis-DJ Mantini (34) sugalvojo,
jog norėtų užsiimti veikla, auginančia šeimos tradicijas, formuojančia
atsakomybės pavyzdį jo atžaloms.
Vos 16 metų didžėjaus karjerą pradėjęs vyras grodamas daug keliavo ir
kiekvienoje šalyje pirmiausia ieškodavo gardžios spurgos. „Idėja gimsta
paprasčiausiai iš to, kuo džiaugiesi
ir nori pasidalyti su kitais“, – pasakoja hiphopo scenoje žinomas „Zip
FM“ radijo laidos „Gatvės lyga“
vedėjas. Stebėdamiesi aplinkiniai
gūžčiojo pečiais, kaip ne naktinis
klubas, o spalvotos spurgos tapo M.
Vokietaičio verslu. Tačiau įžvalgieji
verslo konsultantai spurgų mintį
labai palaikė ir pranašavo sėkmę.
Tad ar pakanka vien geros idėjos?
O jei ją pradeda kopijuoti kiti?
Kokia slaptoji verslo plėtros dalis
ir paties įkūrėjo gyvenimo filosofija
lemia „M Donuts“ populiarumą?
Meilė veiklai – esminė sudedamoji dalis
Kauno jėzuitų gimnaziją baigęs
ir dėl šventos tėvų ramybės Kauno
technologijos universitete, vėliau
ir tuomečiame Žemės ūkio institute išsilavinimą įgyti bandęs M.
Vokietaitis juokiasi, kad gerų tėvų
gero sūnaus reputaciją vis dėlto

pasiekė kitokiais būdais. „Nei mane
inžinerija žavėjo, nei aš žemėtvarka
domėjausi. Tai ko ten laiką švaistyti?
Juk aš mėgstu muziką!“ – net akys
sublizga, kai DJ Mantini prisimena
pirmuosius juostinius magnetofonus,
kuriais grojo. Tuomet šešiolikmetis
jaunuolis klube jau valdė minias
šokių aikštelėje ir užsidirbdavo daugiau nei abu tėvai kartu. Ankstyvas
naktinis gyvenimas ir nemenki pinigai laikinai suteikė sparnus skristi
per gyvenimą nesvarstant, ar tikrai
išlaidos apsvarstytos. Vis dėlto,
žvelgdamas iš dabartinės perspektyvos, vyras platų gyvenimo būdą
nurašo jaunystės maksimalizmui.
„Didžėjaus karjera profesionaliai
užsiimu iki šiol. Džiaugiuosi, kad
pavyko įtikinti tėvus, jog tai vis dėlto
gali būti rimta, – teigia M. Vokietaitis. – Tačiau ateina laikas, kai norisi
sukurti tai, kas turėtų išliekamąją
vertę. Taip prisiminiau dar vieną
savo aistrą – šį kartą spurgoms.“
Svarbu išbaigtumas
„Esu labai dėkingas Lietuvos verslumą skatinančioms programoms,
kurių profesionalai įvertino riziką
ir paskatino imtis veiklos, padėjo
gauti dalį investicijų“, – pozityviomis mintimis apie verslo skatinimą
Lietuvoje dalijasi M. Vokietaitis.
Versle svarbu daryti tai, kas prie
širdies. Ir nepamiršti, kad neduodamas negausi. M. Vokietaitis

Verslo pradžiai prireikė 20 tūkst.
eurų. „Daugiausia dėmesio buvo skiriama ne tiek pardavimo vietai, kiek
kokybiškam produktui. Mūsų verslo
išskirtinumas yra tas, kad gaminame
tik spurgas. Ir jos yra ne bet kokios, o
tikros amerikietiškos spurgos (angl.
donuts). Norime šią koncepciją išlaikyti iki galo. Atidarėme pirmąją
spurgų krautuvėlę ir nepagailėjome
didelių pinigų amerikietiškos maisto
kultūros atributui – spalvotam senoviniam autobusiukui. Jis yra ne
tik prekyvietė, bet ir puiki reklama.
Vis dėlto ne viskas taip romantiška. Spalvotas autobusiukas mums
kainavo ir nemažai nervų, – atskleidžia pašnekovas, prisiminęs virtinę
biurokratinių trikdžių. – Norėtume,
kaip ir visame pasaulyje, važinėti
bei pardavinėti spurgas mieste, deja,
tai draudžiama, nes galima tik tam
skirtoje vietoje.“
Emocinis verslas
Įdomu tai, kad įkūrėjas nėra baigęs
konditerijos, o tik mėgėjiškai jaunystėje patirties įgavo krikšto tėvų
kepyklėlėje. Vis dėlto, ilgai informaciją kaupęs bei nuoširdžiai ieškojęs
geriausio skonio receptų, šokių aikštelės vilkas „M Donut“valgiaraštį
sudarė pats. Visos sudedamosios
dalys spurgoms siunčiamos iš JAV,
tik miltai naudojami lietuviški, nes
jie artimesni tautiečių skoniui. „Žinoma, taip gaminio savikaina išauga,

tačiau po ilgų paieškų toks sprendimas pasirodė geriausias“, – sako
M. Vokietaitis. Šiuo metu net 13
rūšių spurgų siūlantis startuolis „M
Donut“ prekių ženklą ir receptūras
yra patentavęs Lietuvos Respublikos
valstybiniame patentų biure.
„Gera konkurencija skatina tobulėti, bet juokingiausia, jog atsirado
ne konkurentų, o kopijuojančiųjų
mūsų spurgas. Gaila, nes jie atsilieka
kokybe. Ir dėl to truputį pikta, kai
prisistato kaip mūsų atstovai. Juk
žmogui svarbiausia emocija, kurią
jis patiria ragaudamas spurgą. To
šiaip nesukursi, turi būti nuoširdus
ir ne tiek parduoti kaip verslininkas,
kiek dalytis gaminiu, kurį mėgsti iš

esmės, įsigilini į jo kūrimą bei istoriją, – apie tikslą nebūti perpardavinėtoju, o tapti unikaliu kūrėju kalba
M. Vokietaitis. – Versle svarbu daryti
tai, kas prie širdies. Ir nepamiršti,
kad neduodamas negausi. Vienas
mūsų tikslų – pasidalyti spurgomis
it duona ir su tais, kuriems skanesnio
kąsnio trūksta labiausiai. Tikrasis
atlygis versle yra ne tiek materiali
nauda, kiek žinia, kad darai tai, ką
mėgsti, ir siūlai pamėgti kitiems.
Geriausi dividendai, kai žmonės
įvertina ir sugrįžę nori dar vienos
spurgos.“
Pagal Rūtos Varneckaitės str.,
info: Bznstart.lt
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SVEIKATA

Brokolio ir džiovintų spanguolių BJAURUS VIRUSAS VISAM GYVENIMUI: KAIP
salotos
SUMAŽINTI JO SIMPTOMUS?
Reikės:
1 brokolis, vytinto kumpio,
1 gera sauja džiovintų spanguolių, 1 nedidelis mėlynas
svogūnas, pora šaukštų majonezo, druskos, pipirų.
Gaminimas:
Brokolį nuplauname, nupjauname visus žiedynus,
juos susmulkiname. Beriame
nemažą saują džiovintų spanguolių, susmulkintą mėlynąjį svogūną, plonai
pjaustytą kumpį.
Dedame pora šaukštų majonezo, beriame druskos ir pipirų, išmaišome
ir skanaujame.

NAUDINGA ŽINOTI

Visai nejuokinga: piniginėje
nešiojamės tiksinčią bombą
Atliko eksperimentą
Įprastai čekiai
yra spausdinami
ant terminio popieriaus, kuris
keičia savo spalvą
pašildytas. Plonas
miltelių sluoksnis
padeda išryškėti
dažams. Įtariama,
kad būtent tuose milteliuose, kuriais dengiamas popierius, yra endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų – bisfenolių – kurios į mūsų
organizmą patenka per pirštų odą.
Kaip rašo pagalvok.lt, Amerikos Medikų asociacijos žurnale vasario mėnesį buvo paskelbta publikacija, kurioje įrodyta, kad bisfenolis – A (BPA)
patenka į organizmą per odą. Tyrimo metu grupė savanorių dvi valandas
savo rankose laikė čekius be pirštinių. Po dviejų valandų buvo ištirtas BPA
kiekis šlapime, kuris vidutiniškai padidėjo nuo 1,8 BPA mikrogramų litre
iki 5,8 mikrogramų litre.
Nekenkia, jei nesiliečia su oda
Anot nevyriausybinės organizacijos Baltijos aplinkos forumas (BEF)
cheminių medžiagų specialistės Sigitos Židonienės, šiuo metu bisfenolis
A, kurio nedidelė koncentracija randama kasos aparatams skirtame popieriuje, yra klasifikuojamas kaip galimai pavojinga reprodukcinei sistemai
bei ardanti endokrininę sistemą medžiaga.
Kasos aparatams skirtą popierių prekybininkams siūlančios įmonės
„Legertas“ vadovas Andrejus Semionovas teigė, kad nekokybiško, galimai
sveikatai pavojingo popieriaus problema prieš maždaug trejus-ketverius
metus buvo iškelta Europoje – daugiausiai Vokietijoje ir Skandinavijos
šalyse, o Lietuvoje visai nediskutuota.
Mokslininkai vėliau pripažino, kad vėžys žmogui realiai grėstų tik tuomet,
jei kasdien būtų suvalgoma po 12 kg terminio popieriaus.
Info: Delfi.lt

PAŽINK SAVE

Man depresija... Ką daryti?
Kaip kovoti su depresija?
Išsimiegokite. Miegas –
vienas iš geriausių gydytojų. Eidami miegoti, gerai
išsivėdinkite miegamąjį ir,
jeigu yra galimybė, palikite
pravertą langą arba balkono
duris – taip gausite daugiau
gryno oro, tad galėsite miegoti ilgiau ir kokybiškiau.
Sveikame kūne – sveika
siela. Sportuokite. Netgi paprasta rytinė mankštelė depresijos atveju daro
stebuklus. Prisiverskite save sportuoti.
Kaitaliokite protinį darbą su fiziniu.
Raskite žmogų, su kuriuo galėsite nuoširdžiai pasikalbėti.
Gyvenkite šia diena. Nesikapstykite savyje, nekaupkite nuoskaudų,
neprisiminkite, kas bloga nutiko praeityje.
Pakeiskite aplinką. Išsiruoškite į mišką, kaimą, išeikite be tikslo pasivaikščioti po miestą, aplankykite tas vietas, kuriose anksčiau neteko būti.
Neužsikraukite ant savo pečių per daug problemų, darbų, kitų žmonių
rūpesčių. Kartais leiskite sau patinginiauti – juk šiaip ar taip, darbas – ne
vilkas, į mišką nepabėgs.
Klausykitės tos muzikos, kurią priima jūsų širdis, skaitykite geras
knygas, pasistenkite rasti širdžiai mielos kūrybinės veiklos.
Apmąstykite savo mitybos įpročius. Šokolade ir bananuose yra endorfinų, kurie gali pakelti jūsų nuotaiką. Na, o saulėgrąžos, riešutai, rupi
duona, grikiai, avižos, pupelės – tai puikus vitamino B1 (tiamino) šaltinis.
Interjeras taip pat daro įtaką psichinei savijautai. Jeigu apsupsite
save gražiais daiktais, aplipinsite sienas naujais apmušalais, pakeisite
tamsius baldus šviesesniais ir atlaisvinsite daugiau erdvės, jūs neabejotinai
pasijusite daug geriau.

Herpesą galima pavadinti naujojo
amžiaus liga: maždaug devyniasdešimt procentų Europos ir Amerikos
gyventojų infekuoti bent jau viena
iš šio viruso žinomų rūšių. Paprastas herpesas – dažnai sutinkamas ir
neretai recidyvuojantis virusinės
kilmės susirgimas.
Atliekant mikroskopinius tyrimus, dažniausiai aptinkami du viruso tipai. Paprasto herpeso 1 tipo
virusas (HSV 1) paprastai sukelia
odos ir viršutinės kūno dalies iki
juosmens gleivių pažeidimą (veido
arba lūpų herpesas). Mes jį paprastai vadiname peršalimu.
2-ojo tipo virusas (HSV 2) pažeidžia apatinės kūno dalies viršutinius sluoksnius, dažniausiai –
lytinius organus (Tačiau statistiškai
penkiolika procentų lytinių organų
pažeidimų sukelia 1-ojo tipo virusas, ko priežastimi gali būti
oraliniai – genitaliniai kontaktai).
Iš viso išskirti devyni herpeso tipai.
Virusas į žmogaus organizmą patenka vaikystėje, amžiaus tarpsnyje
tarp ketverių mėnesių ir penkerių
metų bet kuriuo keliu. Reti užsikrėtimo šiuo virusu atvejai pasitaiko
suaugusiems – per pažeistus odos
paviršiaus sluoksnius arba lytiniu
keliu. Infekcijos šaltinis – žmogus
su išreikšta simptomatika, rečiau
– besimptominis viruso nešiotojas.
Liga gali sukelti stiprų dantenų,
gleivių ar odos uždegimą bei pasireikšti pakilusia temperatūra.
Vieną kartą patekęs į organizmą, virusas jame pasilieka visą
gyvenimą. Nusilpus imunitetui jis
atsibunda ir gali sukelti stiprius
gleivinių ir odos uždegimus. Herpeso simptomai palyginus lengvi
ir praeina per 7-20 dienų. Tačiau
nepalankiose sąlygose liga gali

sukelti rimtas komplikacijas. Apimdamas visą organizmą, virusas
pažeidžia nervų sistemą, smegenų
žievę ir kitus gyvybiškai svarbius
organus.
Liga prasideda odos niežuliu ir
paraudimu, vėliau ant jos atsiranda
grupelės smulkių pūslelių. Seilėjantis jos tampa pūslėmis, kurios
trūksta, susiformuoja piktžaizdės
su peršviečiamu arba gelsvu paviršiumi.
Apie paprastojo herpeso gydymą
dar prieš keletą metų medicininiuose aukštųjų mokyklų vadovėliuose
buvo rašoma: specifinio gydymo
nėra. Skirdami priešuždegiminius
tepalus tepti odai ir vitamino B12
arba hemoglobino injekcijas gydytojai praktiškai palikdavo ligą
savaiminei eigai, tikėdamiesi, kad
pirmieji herpeso simptomai išnyks
patys savaime. Žinoma, jie negalėjo numatyti eilinio recidyvo arba
rimtos komplikacijos.
Nuo to laiko mokslas neišrado
jokių šio bjauraus viruso gydymo
būdų. Tačiau buvo sukurtos metodikos, sumažinančios neigiamą
viruso poveikį organizmui. Antivirusiniai naujosios kartos preparatai
(acikloviras, valacikloviras) leidžia
sumažinti simptomų intensyvumą ir
sutrumpinti susirgimo laiką.
„Pirmoji pagalba, pasireiškus herpes virusui – vietiškai naudojami
tepalai su acikloviru, pancikloviru,
kurie stabdo viruso plitimą ir lengvina ligos eigą. Žmonėms, kurie
nori natūralių gydymo priemonių,
rekomenduojama naudoti arbatmedžio aliejų, pasižymintį dezinfekuojamu ir gydomuoju poveikiu
arba silicio gelį.
Susiformavus šašui gydymą rekomenduojama tęsti naudojant

cinko oksido tepaliuką, kuris ji
suminkština ir nudžiovina“, patarė
„Eurovaistinės“ vaistininkė Asta
Baltrušaitytė.
Naująsias herpeso gydymo metodikas papildo dietoterapija. Mokslininkai išsiaiškino, kad žmonės,
kenčiantys nuo virusinių susirgimų,
gali pasiekti būklės pagerėjimo
maistui naudodami produktus,
kuriuose yra gausu lizino amino
rūgščių ir mažai arginino amino
rūgščių.
Toks jų santykis aptiktas vištienos, jautienos, avienos produktuose, žuvyje, pieno produktuose, ypač
jogurte ir sūriuose, pupose ir beveik
visose daržovėse bei vaisiuose,
tik ne riešutuose. Sergantiesiems
herpesu nerekomenduojama valgyti
produktų, kuriuose yra želatinos,
miltų, sojos, o taip pat šokolado,
žemės riešutų, kokoso, avižų ir
kitų javų.

MITYBA

MITYBA PASNINKO METU: KAIP NESUKLYSTI
IR NEPAKENKTI SAVO SVEIKATAI?
Advento laikotarpiu, trunkančiu
keturias savaites, daugelyje šalių
įprasta pasninkauti. Dalis tai daro
dėl tradicijų, kiti naudojasi juo kaip
galimybe apsivalyti savo organizmą. Tačiau būtent pastarasis tikslas
sulaukia nemažai dietologų ir kitų
mitybos specialistų kritikos.
Kaip teigia dietologė Lina Viniarskaitė, pasninko metu tiek lietuviai, tiek ir kitų šalių gyventojai
susilaiko nuo mėsos, pieno ir jo
gaminių bei kitų produktų vartojimo. Tačiau tai daroma dažniausiai
nesąmoningai, o taip galima netgi
pakenkti savo sveikatai.
„Pasninkas nėra su sveikata susijęs
dalykas, kuomet žmonės ryžtasi
drastiškai apriboti kai kurių maisto
produktų, pavyzdžiui, mėsos, vartojimą. Be abejo, atsisakyti tam tikro
maisto galima gydomaisiais tikslais.
Tačiau tai turi būti daroma tik su
gydytojo žinia“, – teigia dietologė.
Pasak jos, jeigu žmogaus organizmas – sveikas, tada nėra būtinybės atsisakyti kokių nors maisto
produktų ir badauti tik dėl to, kad
taip priimta tradicijų. Juk, jei būtų
tikrai laikomasi tradicijų, lietuviai
pasninko metu valgytų lygiai taip
pat, kaip ir prieš kelis šimtus metų.
„Senovėje žmonės daug daugiau
judėjo ir fiziškai sunkiau dirbo, todėl
jiems reikėjo sunkaus ir kaloringo
maisto – tai galiojo ir pasninko
metu, kai pagrindinį mitybos ra-

cioną sudarydavo žuvys, aliejai ir
miltų patiekalai. Tad Viduržemio
jūros dieta tikrai nebūtų užpildžiusi
lietuvių artojų skrandžių“, – sako L.
Viniarskaitė.
Tačiau šiuolaikinis žmogus juda
kur kas mažiau už savo protėvius.
Tad, kaip teigia dietologė, būtų galima valgyti gerokai mažiau sunkaus
maisto, o į mitybos racioną įpinti
daugiau vaisių ir daržovių. Tai padaryti gali padėti neseniai Lietuvoje
prasidėjusi kampanija „Penki per
dieną“, raginanti kasdien suvalgyti
bent penkis vaisius ir daržoves.
Tad, laikantis šios nesudėtingos,
Pasaulio sveikatos organizacijos
rekomenduojamos formulės kie-

kvieną pasninko dieną bus galima
suvalgyti nuo 400 iki 600 gramų
vaisių ir daržovių.
Vis dėlto, nors pasninko metu
valgoma gerokai mažiau maisto,
„atsigriebiama“ per Kalėdas, kuomet dėl persivalgymo gali net tekti
apsilankyti ligoninėje.
Tačiau nevertėtų visko piešti vien
tik niūriomis spalvomis – juk pasninkas gali tapti puikia proga pradėti
sveiką gyvenimą, ar bent jau išbandyti sveikesnės mitybos principus.
Nors savarankiškai apriboti tam tikrų maisto produktų vartojimą nerekomenduojama, į pasninko mitybos
papročius nevertėtų numoti ranka.
Šaltinis: Delfi.lt
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ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

Maskvos gatvėse ratuotus „gudručius“
tramdo 10 specialiai apmokytų šunų

KUO PASIKEITĖ „KIA SPORTAGE“?
Šiemet „Kia“ pristatė atnaujintą „Sportage“. Kukliame išorinių
automobilio patobulinimų sąraše – naujos priekinės grotelės, nauji ir
solidžiau atrodantys galiniai LED žibintai, naujo dizaino lengvo lydinio
ratlankiai (16, 17 arba 18 colių skersmens) ir plonytė stogo antena.
Vienas iš „Sportage“ privalumų – komplektacijų įvairovė, ko negali
pasiūlyti kai kurie konkurentai. Be 1.7 l ir 2.0 l dyzelinių variklių,
atnaujintą „Sportage“ galima rinktis su vienu iš dviejų benzininių (1.6
arba 2.0 l) bei silpnesniu 2.0 l, 136 AG „dyzeliu“. Varikliai derinami
su šešių laipsnių mechanine arba automatine transmisija, su priekiniais
(2WD) arba visais varančiaisiais ratais (AWD).

DYZELINIUS AUTOMOBILIUS POPULIARINĘ
PRANCŪZAI: TAI BUVO KLAIDA
Prancūzijos vyriausybė planuoja pamažu iš savo šalies kelių išvyti dyzeliniais degalais varomus lengvuosius automobilius, nes jie kietosiomis
dalelėmis siaubingai teršia šios šalies kelius. Dėl to bus įvesta speciali
automobilių teršimo skalė.
Kitais metais visi Prancūzijoje įregistruoti automobiliai bus suskirstyti
pagal išmetamų į orą teršalų kiekį ir labiausiai teršiantys modeliai bus
tiesiog neįleidžiami į miesto centrus.
Prancūzijos premjeras Manuelis Vallas dienraščiui „Autonews“ teigė,
kad daugelį metų ši šalis skatino dyzelinių automobilių įsigijimą, tačiau
dabar aišku, kad buvo padaryta klaida. Apie 80 procentų lengvųjų automobilių parko Prancūzijoje sudaro dyzeliniais varikliais varomi automobiliai.

„MERCEDES“ GAMINTOJAI INVESTUOJA Į
ELEKTROMOBILIŲ AKUMULIATORIUS
Vokietijos automobilių gamybos koncernas „Daimler“, gaminantis
„Mercedes-Benz“ automobilius, per kelerius ateinančius metus ketina
investuoti maždaug 100 mln. eurų į ličio akumuliatorių gamybos
apimčių didinimą Rytų Vokietijoje, praneša „Reuters“. Tai rodo
didėjantį šios kompanijos dėmesį elektromobiliams.
Pirmadienį Vokietijos gamintoja pareiškė norinti didinti aktyvumą
Saksonijoje įsikūrusiame padalinyje „Deutsche ACCUmotive“.
Analitikai teigia, kad šiuo metu didelė ličio akumuliatorių rinkos
dalis tenka kainas numušusiems Azijos gamintojams „Samsung“,
„Panasonic“ ir „LG Chem“.

Įžengus pro paradines Spartanburgo (JAV) gamyklos duris
lankytojus pasitinka plakatas: „BMW X6 – game changer”.
Kol varžovai miega, gruodžio pradžioje automobilių salonus
pasieks jau antros kartos X6. Kaip ir prieš šešerius metus, jo
išvaizda glumina, tačiau šįkart dėl kitų priežasčių, nei tai buvo
2008-aisiais. Automobilio išorės pokyčiai yra tokie kuklūs,
kad ne iš vieno smalsuolio teko išgirsti klausimą: ar tai tikrai
ne atnaujintas modelis? X6 vis dar atrodo taip pat ekstravagantiškai ir arogantiškai, tačiau tam yra pagrindo. Akivaizdu,
kad prieš keletą metų įgyvendintas drąsus BMW projektas
pavyko – vairuotojams patinka tokio stiliaus mašinos, mat
nuo debiuto nupirkta 260 tūkst. šių automobilių.
Šis V8 motoras išvysto tiek, kiek ir priklauso tokio dydžio ir tokios išvaizdos automobiliui – 450 AG ir maksimalų
650 Nm sukimo momentą (esant 2000-4500 aps./min.), ir kol kas tai yra galingiausias pasirinkimas (kol nepasirodys
„X6 M“), kainuojantis nuo 294 tūkst. Lt.
Šaltinis: Delfi.lt
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VAIRUOTOJŲ LAUKIA NEREGĖTO DYDŽIO
BAUSMĖ: KAS PIRMAS?
tuvoje dar nėra nė vieno vairuotojo,
kuriam būtų atimtas vairuotojo pažymėjimas dešimčiai metų.
DELFI primena, kad ATPK nurodyta, jog kai vairuotojams nustatomas
lengvas girtumo laipsnis (nuo 0,41
promilės iki 1,5 promilės) – gresia
bauda nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst. Lt su
teisės vairuoti transporto priemones
atėmimu nuo 1 iki 1,5 metų. Vairuotojams, neturintiems 2 metų stažo,
esant neblaiviems, kai nustatomas
lengvas girtumo laipsnis (nuo 0,2
promilės iki 0,4 promilės), – gresia
bauda nuo 800 iki 1000 Lt.
Kai vairuotojams nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės)
arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir
daugiau) girtumo laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip
pat alkoholio vartojimas po eismo
įvykio iki jo aplinkybių nustatymo –
gresia bauda nuo 2 iki 3 tūkst. Lt su
teisės vairuoti transporto priemones

„Gudručių“ netrūksta ne tik Lietuvoje.
Štai Maskvos gatvėse, pasirodo, iki šiol
klestėjo vienas piktybiškas vairuotojų
poelgis, priešnuodžių kuriam eismo
tvarkos prižiūrėtojai vis nerasdavo.
Tačiau į pagalbą pasitelkus specialiai
apmokytus keturkojus žmogaus draugus,
ledai pajudėjo. Kviečiame susipažinti su
specialiuoju kovos su Maskvos gatvių „gudručiais“ padaliniu.
Kitais metais Maskvos parkavimo policijos pajėgas sustiprins keturkojų
darbuotojų brigada – specialiai dresuoti šunys. Jie darbuosis kartu su tarnybiniais automobiliais bei pėsčiomis dirbančiais parkomatų prižiūrėtojais.
Ko gi pageidaujama iš naujos brigados darbuotojų? Ogi labai paprasto
dalyko – nuo mokamo stovėjimo vietoje palikto automobilio valstybinio
numerio pašalinti numerius pridengiančius popierėlius, maišelius, kompaktinius diskus ir panašius daiktus.

Kalifornijoje - didžiausia pasaulyje
Saulės elektrinė
Pabaigus Topaz, 550 MW jėgainę, Kalifornijoje pradėjo veikti
didžiausia pasaulyje Saulės elektrinė; Topaz projektas užbaigė galutinę 40 MW (AC) fazę, praneša
Greentech Media. Tai įeis į istoriją
ne tik kaip pirmoji, didesnės nei
500 MW galios Saulės elektrinė
JAV, prijungta prie tinklo, bet ir didžiausia Saulė elektrinė, prijungta prie tinklo pasaulyje. Pranešama, kad 24,6 km²plote instaliuoti 9 milijonai skydelių.
Tai 2,5 milijardų dolerių projektas, kurio statyba prasidėjo prieš porą metų.
Jo savininkas yra MidAmerican Solar, Pheonixe, Arizonoje įsikūręs MidAmerican Renewables padalinys. Topaz apibūdinamas kaip 550 megavatų
fotovoltinė elektrinė.

Į tirpalą virstantis plastikas

BMW X6: AROGANTIŠKAS IR TUO PATENKINTAS

Dar nedaug vairuotojų girdėjo,
kad vasarą įsigaliojusiose įstatymų
pataisose įtvirtinta, jog mėgstantys
sėsti prie vairo išgėrę rizikuoja netekti teisės vairuoti 10 metų. Tokia
perspektyva laukia pakartotinai prie
vairo sėsiančių apsvaigusių nuo alkoholio ar narkotikų vairuotojų, rašo
„Lietuvos žinios“.
„Įstatymo pataisa siekiama visų
pirma paprotinti jaunus, dar nesugadintus žmones, kuriuos blogas vyresnių vairuotojų pavyzdys įtikina, kad
vairuodamas apsvaigęs neva nedarai
nieko neteisėto. Labai tikiuosi, jog
grėsmė 10 metų likti be vairuotojo
pažymėjimo tikrai atgrasys didelę
dalį jaunų žmonių kilnoti stikliuką
prieš sėdant prie vairo“, - sakė Lietuvos kelių policijos tarnybos (LKPT)
Administracinės veiklos ir eismo
priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Rytis Vosylius.
Pasak R. Vosyliaus, kol kas Lie-
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Mokslininkai iš JAV Šiaurės Dakotos universiteto pasiūlė naują
būdą, kaip galima būtų atsikratyti
tūkstančiais tonų plastiko.
Specialistai pasiūlė ne revoliucinį
plastiko perdirbimo metodą, kaip
galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio,
tačiau sprendimą, kuris numato
absoliučiai kitokį polimerinių produktų gamybos būdą. Pastarasis leidžia
pasiekti, jog plastikas suirtų veikiamas vien saulės spindulių.
Tam reikalui mokslininkų komanda sukūrė naują plastiko rūšį, kurio pagrindą sudaro į fruktozės molekules panašios ir šviesai jautrios molekulės.

Kauno „Žalgirio“ arena perkelta į
virtualią realybę
„Virtualus stereoskopinis
turas Kauno „Žalgirio“ arenoje“ – tokį projektą įgyvendino
Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto
(KTU IF) dėstytojai Tomas
Blažauskas ir Mikas Binkis.
Anot minėtos katedros vedėjo
T. Blažausko, šis projektas išsiskiria ir tuo, kad jis be pažintinės teikia ir praktinę naudą – o tai yra retas
atvejis tarp tokių projektų.
Svarbi šio projekto ypatybė – galimybė vienu metu žvalgytis po 2-4 skirtingas panoramas ir jas lyginti tarpusavyje.

Japonai pasiryžo statyti povandeninį
miestą
atėmimu nuo 2 iki 3 metų arba administracinis areštas nuo dešimties iki
trisdešimties parų su teisės vairuoti
transporto priemones atėmimu nuo
dvejų iki trejų metų.
„Lietuvos žinios“ rašo, kad pakartotinai įkliuvusiam neblaiviam
ar apsvaigusiam nuo narkotikų
vairuotojui, kuriam jau buvo atimtas
pažymėjimas, gali būti atimta teisė
vairuoti 3-4 metams su transporto
priemonės konfiskavimu, o naujasis 10 metų bausmės terminas gali
būti pridėtas prie anksčiau gautos
nuobaudos.
Šaltinis: Delfi.lt

Japonijos statybų įmonė „Shimizu
Corp“ neseniai atskleidė, kad rengiasi
dideliam projektui – povandeninio miesto
statybai.
„Shimizu“ teigia, kad pilnai pastatyti
visą konstrukciją užtruks apie penkerius
metus, o reikalingų technologijų įrengimui prireiks iki 15 metų. Ambicingoji
struktūra bus padalyta į tris dalis. 500 metrų skersmens plūduriuojančioje sferoje,
šiek tiek iškilusioje į jūros paviršių, bus įrengta verslo ir gyvenamoji zona
bei viešbučiai. Šią konstrukcijos dalį su vandenyno dugnu (3-4 km gylyje)
jungs 15 kilometrų ilgio spiralės formos kelias. Įmonė povandeninius miestus
ketina statyti ne iš plieno ar betono, o dervos ir plastiko, tam panaudojant
pramoninius 3D spausdintuvus.
Šaltinis: Technologijos.lt
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05:20 Specialus tyrimas. (k.)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas 12.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
12:00 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
13:00 Tatonka ir maþieji
draugai.
13:15 Dþiungliø knyga 1.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas 12.
17:10 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:50 Emigrantai.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Specialus tyrimas.
21:55 Lietuva gali.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Lietuva gali.
22:35 Durys atsidaro.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Pasaulio dokumentika.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Maþasis princas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:15 Lietuviø kino klasikai.
(k.)
13:35 Purpurinis vakaras.
(k.)
14:25 Mûsø miesteliai. (k.)
15:15 LRT Kultûros
akademija. (k.)
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Keliaujantys namø
dailintojai.
18:45 Prisiminkime.
19:00 Mûsø dienos - kaip
ðventë.
20:30 Mokslo sriuba.
20:45 Istorijos detektyvai.
21:30 Naktinis ekspresas.
22:00 Lilehameris.
23:30 Europos tautø istorija
Klaipëdos kraðte. (k.)

06:45 Dienos programa.
06:50 "Keksiukø karai" (k.)
07:45 "Linksmieji
þvëreliai".
08:10 "Peliukas Stiuartas
Litlis".
08:35 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:00 "Antinas
Gudruolis".
09:25 "San Francisko
raganos III".
10:15 "Duok letenà!".
10:45 "Karadajus" (k.)
11:40 "Toks gyvenimas".
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 "Viengungis" (k.)
16:30 "Linksmieji
þvëreliai" (k.)
17:00 "Keksiukø karai".
18:00 "Meilë ir bausmë".
20:05 "Karadajus".
21:00 "Laiko gijos".
22:40 "Detektyvë Rizoli".
23:35 "Begëdis".
00:35 "Paskutinë tvirtovë".
01:30 Programos pabaiga.

06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Keturkojai didvyriai.
10:40 Lietuvos balsas.
13:05 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
13:30 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:55 Katino Leopoldo
kerðtas.
14:10 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.
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 Valstybës prieðas.
00:50 Nikita.
01:45 Agentai.

06:45 Simpsonai.
06:55 Serialo pertraukoje
- Þalioji enciklopedija.
07:20 Simpsonai.
07:50 Virtuvë 3.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Vëþliukai nindzës.
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 Prieð srovæ.
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 VIP.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Nematoma riba -.
23:15 Iðgyvenimas.
00:10 CSI kriminalistai.
01:10 Elitinis bûrys.
01:40 Nuodëmingoji
Kalifornija.

07:00 Muchtaro
sugráþimas (k.)
08:00 Naktis ir diena. (k.)
09:00 Rosamunde
Pilcher. Sena meilë
nerûdija (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
12:00 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
13:10 Muchtaro
sugráþimas (k.)
14:10 "Vedæs ir turi vaikø"
(k.)
14:45 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:00 "Detektyvë
Dþonson".
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7.
21:00 Farai.
21:30 Vasabis (Wasabi).
23:20 "Gyvi numirëliai".
00:15 "Detektyvë
Dþonson" (k.)

09:30 Tavo augintinis.
10:00 Medikopteris.
11:00 Puma.
12:00 Aferistas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Agentûra
S.K.Y.D.A.S.
17:00 Medikopteris.
18:00 Aferistas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Rezidentai.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës.
"Monaco FC" - "FC
Zenit.
23:40 Meilë ir krepðinis.
01:30 UEFA Èempionø
lygos apþvalga.
01:50 Bobo uþkandinë.
02:15 24 valandos.

06:45 Pasaulio stebuklai.
07:10 Reporteris.
07:55 "Kulinaras".
09:00 "Albanas".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Spàstai tëèiui.
13:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:40 "Mesingas.
Aplenkiantis laikà".
19:50 "Nuþudyti Stalinà".
21:00 Patriotai.
22:00 Reporteris.
22:42 Paþangi Lietuva.
22:50 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:50 "Kulinaras".
00:50 Reporteris.
01:35 Lietuva tiesiogiai.
02:05 "Praeities ðeðëliai".
02:50 Reporteris.
03:25 Lietuva tiesiogiai.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas 12.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Emigrantai. (k.)
12:00 Specialus tyrimas.
(k.)
12:40 Laðas po laðo. (k.)
12:45 Mokslo ekspresas.
(k.)
13:00 Maþasis princas.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas 12.
17:10 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:50 Gyvenimas.
19:50 Premjera
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Auksinis protas.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Auksinis protas.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Pasaulio dokumentika.
00:40 Senis.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Tatonka ir maþieji
draugai.
08:50 Dþiungliø knyga 1.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:15 Mûsø dienos - kaip
ðventë. Estrados
muzikos vakaras. (k.)
13:35 Kazys Striaupa. (k.)
14:00 Bûtovës slëpiniai.
Lietuva Ukrainoje. (k.)
14:45 Giriø horizontai.
15:15 Istorijos detektyvai.
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Lietuviø dokumentikos meistrai.
19:00 Gintarinës batutos
meistrai.
20:30 Mokslo sriuba.
20:45 Kultûros savanoriai.
21:30 Naktinis ekspresas.
22:00 XVII Tarptautinis
akordeono festivalis.

06:45 Dienos programa.
06:50 "Keksiukø karai" (k.)
07:45 "Linksmieji
þvëreliai".
08:10 "Peliukas Stiuartas
Litlis".
08:35 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:00 "Antinas
Gudruolis".
09:25 "San Francisko
raganos III".
10:15 "Duok letenà!".
10:45 "Karadajus" (k.)
11:40 "Laiko gijos" (k.)
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 "Nematomas
þmogus".
16:30 "Linksmieji
þvëreliai" (k.)
17:00 "Keksiukø karai".
18:00 "Meilë ir bausmë".
20:05 "Karadajus".
21:00 Nindzë.
22:35 "Detektyvë Rizoli".
23:30 "Begëdis".
00:35 "Paskutinë tvirtovë".
01:30 Programos pabaiga.

06:00 Labas vakaras,
Lietuva (k.)
06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
09:55 Yra kaip yra
12:55 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
13:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:50 Leopoldas ir
auksinë þuvelë.
14:10 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Kelias.
00:25 Taikinys.
01:20 Nikita.
02:15 Agentai.

06:50 Simpsonai.
07:50 Virtuvë 3.
08:25 Virtuvë 3.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Vëþliukai nindzës.
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 Kvieskite daktarà!
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 Þvagulio klanas.
21:30 TV3 vakaro þinios.
21:55 TV3 sportas.
22:00 TV3 orai.
22:05 Vikingø loto.
22:10 Elementaru.
23:10 Iðgyvenimas.
00:10 Pelkë.
01:10 Elitinis bûrys.
01:40 Nuodëmingoji
Kalifornija.

07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.)
08:00 Naktis ir diena. Vilnius
(k.)
09:00 "Amerikietiðkos
imtynës" (k.)
11:00 "Kalbame ir rodome".
12:00 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
13:10 Muchtaro sugráþimas
(k.)
14:10 "Vedæs ir turi vaikø"
(k.)
14:45 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Vedæs ir turi vaikø".
19:00 "Detektyvë Dþonson".
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
21:00 Farai. N14.
21:30 Mielas draugas.
23:40 "Gyvi numirëliai".
00:35 "Detektyvë Dþonson"
(k.)
01:30 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
02:35 Bamba TV. S. 2013
m.

09:30 Adrenalinas.
10:00 Medikopteris.
11:00 Puma.
12:00 Aferistas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Agentûra
S.K.Y.D.A.S.
17:00 Medikopteris.
18:00 Aferistas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Rezidentai.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës. "FC
Barcelona" - "Paris
Saint-Germain FC.
23:40 Europos pokerio
turas.
00:45 Kontraktas.
02:20 Bobo uþkandinë.
02:45 24 valandos.

06:45 Pasaulio stebuklai.
07:10 Reporteris.
07:55 "Kulinaras".
09:00 "Albanas".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Nuoga tiesa.
13:00 Vantos lapas.
13:30 VMG kulinarinis
þurnalas.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:45 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
18:50 Laikas krepðiniui.
19:00 Europos taurë
2014.
21:00 Sàmokslo teorija.
22:00 Reporteris.
22:50 Patriotai.
23:50 "Kulinaras".
00:50 Reporteris.
01:35 Lietuva tiesiogiai.
02:05 "Praeities ðeðëliai".

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:00 Komisaras Reksas
12.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Auksinis protas.
12:30 Tautos balsas. (k.)
13:00 Tatonka ir maþieji
draugai.
13:15 Dþiungliø knyga 1.
13:30 Magiðki fëjø
Vinksiø nuotykiai 6.
14:00 Laba diena,
Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas
12.
17:10 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:50 Tikri vyrai.
19:50 Premjera.
20:25 Loterija "Perlas".
21:00 Dëmesio centre.
21:15 Svajonæ turiu.
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Svajonæ turiu.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Pasaulio
dokumentika.
01:00 Senis.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Maþasis princas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba.
11:45 Naktinis ekspresas.
12:15 Gintarinës batutos
meistrai. (k.)
13:45 Europos tautø istorija
Klaipëdos kraðte. (k.)
14:15 Prisiminkime. (k.)
14:30 Kasdienybës aitvarai.
15:15 Kultûros savanoriai.
15:45 ...formatas. (k.)
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Lietuviø dokumentika.
19:15 Tavo zona.
20:15 Mokslo sriuba.
20:35 Vilniaus Ðv.
Pranciðkaus Asyþieèio
parapijos 200 metø
jubiliejui.
21:30 Naktinis ekspresas.
22:00 LRT aukso fondas.
23:25 Arti.
00:00 Panorama. (k.)

06:50 "Keksiukø karai" (k.)
07:45 "Linksmieji
þvëreliai".
08:10 "Peliukas Stiuartas
Litlis".
08:35 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:00 "Antinas
Gudruolis".
09:25 "San Francisko
raganos III".
10:15 "Duok letenà !" .
10:45 "Karadajus" (k.)
11:40 "Toks gyvenimas".
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja" (k.)
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 "Nematomas
þmogus".
16:30 "Linksmieji
þvëreliai" (k.)
17:00 "Keksiukø karai".
18:00 "Meilë ir bausmë".
20:05 "Karadajus".
21:00 Dþekas Teiloras.
Magdalenos kankinës.
22:45 "Sekso magistrai".
23:55 "Deksteris".
00:55 "Paskutinë tvirtovë".

06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
09:55 Yra kaip yra.
12:55 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
13:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:55 Katino Leopoldo
lobis.
14:00 Katino Leopoldo
televizorius.
14:10 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Valanda su Rûta.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Drakono akys.
00:00 Taikinys.
00:55 Nikita.
01:50 Sveikatos ABC
televitrina.

06:50 Simpsonai.
07:50 Virtuvë 3.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Vëþliukai nindzës.
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 Ginèas be taisykliø.
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 Opiumas liaudþiai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
21:55 Þalioji enciklopedija.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Kobra 11.
23:15 Iðgyvenimas.
00:15 Kaulai.
01:15 Elitinis bûrys.
01:45 Nuodëmingoji
Kalifornija.

07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.)
08:00 Naktis ir diena. Vilnius
(k.)
09:00 Muzikinë kaukë (k.)
11:00 "Kalbame ir rodome".
12:00 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
13:10 Muchtaro sugráþimas
(k.)
14:10 "Vedæs ir turi vaikø"
(k.)
14:45 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Vedæs ir turi vaikø".
19:00 "Detektyvë Dþonson".
20:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
21:00 Farai.
21:30 Gremlinai 2. Nauja
gauja.
23:30 "Gyvi numirëliai".
00:30 "Detektyvë Dþonson".
01:30 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
02:35 Bamba TV. S. 2013
m.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Medikopteris.
11:00 Puma.
12:00 Aferistas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Agentûra
S.K.Y.D.A.S.
17:00 Medikopteris.
18:00 Aferistas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Rezidentai.
21:30 Suvokimas.
00:00 Trys coliai.
01:40 Anarchijos vaikai.
02:35 24 valandos.
03:35 Programos pabaiga.

06:45 Pasaulio stebuklai.
07:10 Reporteris.
07:50 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:55 "Kulinaras".
09:00 "Albanas".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Ðeima- jëga!
13:30 Patriotai.
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:40 "Mesingas.
Aplenkiantis laikà".
19:50 "Nuþudyti Stalinà".
21:00 Nusikaltimas ir
bausmë.
22:00 Reporteris.
22:42 Ádomi Lietuva.
22:50 Nuoga tiesa.
23:50 "Kulinaras".
00:50 Reporteris.
01:35 Lietuva tiesiogiai.
02:05 "Praeities ðeðëliai".
02:50 Reporteris.
03:25 Lietuva tiesiogiai.

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas
12.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Svajonæ turiu. (k.)
12:25 Bëdø turgus. (k.)
13:00 Maþasis princas.
13:30 Magiðki fëjø
Vinksiø nuotykiai 6.
14:00 Laba diena, Lietuva
16:05 Komisaras Reksas
12.
17:10 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:30 Þingsnis po
þingsnio.
18:45 Didieji lûkesèiai.
19:50 Duokit ðansà.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Duokim garo!
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Duokim garo!
22:50 Specialus tyrimas.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Robotas
policininkas 2.

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Tatonka ir maþieji
draugai.
08:50 Dþiungliø knyga 1.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Naktinis ekspresas.
12:15 Tavo zona. Grupë
"Skamp". (k.)
13:10 Kûrybos metas.
13:45 LRT aukso fondas.
15:15 Legendos.
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
16:30 Namelis prerijose.
17:10 Poezijà skaito Sigitas
Geda.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Gintaro kelias.
18:40 Kultûra.
19:00 Purpurinis vakaras.
20:00 Kultûra +.
20:30 Mokslo ekspresas.
20:45 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
21:30 Didþioji Lietuva.
22:00 Lietuviø kino klasikai.
23:30 Lietuviø kinas
trumpai.

06:50 "Keksiukø karai" (k.)
07:45 "Linksmieji
þvëreliai".
08:10 "Peliukas Stiuartas
Litlis".
08:35 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:00 "Antinas
Gudruolis".
09:25 "San Francisko
raganos III".
10:15 "Duok letenà!".
10:45 "Karadajus" (k.)
11:40 "Toks gyvenimas".
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja" (k.)
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 "Nematomas
þmogus".
16:30 "Linksmieji
þvëreliai" (k.)
17:00 "Keksiukø karai".
18:00 "Meilë ir bausmë".
20:05 "Karadajus".
21:00 "DETEKTYVO
PREMJERA Tiltas".
23:15 Mirtis per
laidotuves.
00:55 "Sekso magistrai"

06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Pagalbos
skambutis.
09:55 Yra kaip yra.
11:00 Yra kaip yra.
12:00 Yra kaip yra.
12:55 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
13:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:55 Katino Leopoldo
pasivaikðèiojimas.
14:10 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Ðventæ ðvæsti.
22:40 Linkëjimai ið
Paryþiaus.
00:30 Prarasti berniukai.
Troðkulys.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Virtuvë 3.
08:25 Virtuvë 3.
08:55 Daktarë Emilë
Ouvens.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Vëþliukai nindzës.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:15 Euras 2015.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Hortonas.
21:10 Vienas namuose 2.
Pasiklydæs Niujorke.
23:45 Nuoma su priedais.
01:20 Maverikas.
03:35 Kobra 11.
04:30 Programos pabaiga.

07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.)
08:00 Naktis ir diena. Vilnius
(k.)
09:00 Gremlinai 2. (k.)
11:00 "Kalbame ir rodome".
12:00 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
13:10 Muchtaro sugráþimas
(k.)
14:10 "Vedæs ir turi vaikø"
(k.)
14:45 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:30 "Mitiajaus pasakëlës".
19:00 "Mitiajaus pasakëlës".
19:30 "Amerikietiðkos
imtynës".
21:30 Drakono buèinys.
23:30 Farai (k.). N14.
Realybës ðou.
00:00 Farai (k.). N14.
Realybës ðou.
00:30 Farai (k). N14.
Realybës ðou.
01:00 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)
02:05 Bamba TV.

09:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
10:00 Medikopteris.
11:00 Puma.
12:00 Aferistas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Agentûra
S.K.Y.D.A.S.
17:00 Medikopteris.
18:00 Aferistas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 M.A.M.A muzikos
apdovanojimø
nominantø
paskelbimo
ceremonija.
23:00 Eurolygos
rungtynës. Kazanës
"Unics" - Kauno
"Þalgiris.
00:50 Iðgelbëti Dþesikà
Linè.
02:25 24 valandos.

07:10 Reporteris.
07:20 Gamtos pasaulis.
07:30 Miestai ir þmonës.
07:50 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:55 "Kulinaras".
09:00 "Albanas".
10:05 "Komisaras Megrë".
11:10 Reporteris.
12:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
13:00 "Gamink sveikiau!".
13:30 Sàmokslo teorija.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:15 Ðeima- jëga!
17:00 Þinios.
17:15 Ðeima- jëga! (tæs.)
18:00 Reporteris.
18:40 "Mesingas.
Aplenkiantis laikà".
19:55 Kitoks pokalbis.
20:55 Pasaulis X.
22:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
23:00 "23:14".
01:00 "Italø detektyvas".
02:55 "23:14".
04:20 "Italø detektyvas".
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Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 35A (V
a., 37 kv. m, 32 000 Lt) arba
iðnuomoju. Jurbarkas, tel. 8
656 23 668.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a., 33
kv. m, 45 000 Lt. Renovuotas
namas. Plastikiniai langai, ðarvuotos durys, tvarkingas kiemas. Maþi mokesèiai, ðiltas).
Jurbarkas, tel. 8 699 10 454.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (V
a., 37 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 45 000 Lt.
Suremontuotas, su baldais,
su buitine technika, rûsys,
automobilio stovëjimo vieta).
Jurbarkas, tel. 8 683 45 568.
1,5 k. butà Kæstuèio g. (V a.,
dalinis remontas, 39 000 Lt).
Tel. 8 692 41 318.
10 ha þemës su sena sodyba
Erþvilko sen., Skliausèiø k.
(þemë vienoje vietoje, ant
upelio kranto, graþi vieta,
tinka kaimo turizmui, galima
laikyti bites, iðsikasti tvenkiná
þuvininkystei, yra el. jëgos
linija, geras privaþiavimas,
120 000 Lt). Tel. 8 684 93 234.
16 a þemës sklypà
Skirsnemuniðkiø 3 k.,
Jurbarko r. (1 a – 3 000 Lt).
Tel. 8 686 70 429.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a., 51
kv. m, mûrinis, po kapitalinio
remonto, balkonas, rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 685 00 647.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I
a., renovuotas namas, reikalingas kosmetinis remontas,
78 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.
2 k. butà K. Donelaièio g. 39
(II a., plastikiniai langai, ðarvo
durys, reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 638 28 107.
2 k. butà Gedimino g. (I a.,
labai geras remontas, signalizacija, draudimas, su baldais,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 699 56 414.
2 k. butà Jurbarko r.,
Smalininkuose (mûrinis, yra
vandentiekis, WC, vonia, pagalbiniai pastatai). Jurbarkas,
tel. 8 685 00 647.
2 k. butà Kæstuèio g. (IV a.,
blokinis namas, suremontuotas, 70 000 Lt). Jurbarkas, tel.
8 615 25 900.
2 k. butà Lauko g. 11 (I a., 62
kv. m, naujai suremontuotas,
apðildytos sienos, grindys, pl.
langai, vonia ir WC sujungti, prieðkambaris ir virtuvë
kartu, ámontuojami virtuvës
baldai, balkonas, signalizacija,
sandëliukas, 85 000 Lt/24 640
Eur). Tel. 8 656 51 966.
2 k. butà Kauno g. (III a., 38
kv. m, III aukðtø name, blokinis, 25 000 Lt, virð „Senosios
mësinës“. Ðarvo durys, plastikiniai langai). Jurbarkas, tel.
8 663 63 779.
2 k. butà „susivienijime“,
Lauko g. (III a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 54 000 Lt, paliekame dalá baldø). Jurbarkas,
tel. 8 618 76 512.

2 k. butà Þemaitës g. 25
(II a., 47 kv. m, 45 000 Lt).
Galima derëtis. Jurbarkas,
tel. 8 618 39 272.
2 k. butà Kauno g. 36 (II
a., 38 kv. m, 30 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 610 62 994.
3 k. butà Algirdo g. 14 (III
a., butas apðiltintas ið vidaus,
pigûs mokesèiai, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 604 03 432.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos medinës durys, virtuvëje normalus remontas, 70 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 644 76 494.
3 k. butà centre, Dariaus ir
Girëno g. (V a., plastikiniai
langai, balkonas, ðarvuotos
durys). Tel. 8 698 31 889.
3 k. butà Kæstuèio g. (V a., 2
balkonai, didelis rûsys, dalis
baldø). Jurbarkas, tel. 8 655
02 466.
4 k. butà (89 kv. m, blokinis, su baldais. Vaizdas á
Nemunà. Yra 2 balkonai,
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 685
00 647.
4 k. butà V. Kudirkos g. (V
a., 78 kv. m, gera bûklë).
Jurbarkas, tel. 8 643 43 180.
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.
Butà Vieðvilës mstl.,
Klaipëdos g. (60 kv. m,
rûsys, ûkiniai pastatai, 6 arai
þemës, vieta tinkama namo
statybai). Jurbarko r., tel.:
8 652 05 747, 8 652 05 748.
Dalá namo Jurbarko centre,
Kauno g. (2 aukðtø namo antras aukðtas, 60 kv. m, reikia
kapitalinio remonto). Tel. 8
600 29 868.
Namà (2 a., mûrinis, su
rûsiu. Vasarinë, ûkiniai
pastatai, 17 a. Netoli uþtvanka). Girdþiai, Jurbarko r.,
tel. 8 683 22 423.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis,
19 999 Lt. Dvigubas, naujas
stogas, geros durys, atskira
elektra, sausas, miesto centre. Galiu nuomoti, kol parduosiu). Jurbarkas, tel. 8 612
71 173.
Garaþà Donelaièio g.
Jurbarke, tel. 8 616 50 738.
Garaþà miesto centre (naujas stogas, naujos durys, tvarkingas, 9 500 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 698 21 449.
Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19
kv. m, 5 arai þemës, 8 000
Lt). Tel. 8 612 70 770.
Namà (mûrinis, ðildomas
kietuoju kuru, miesto
komunikacijos, mûrinis ûkinis pastatas, 19 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 149 999 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Namà Jurbarko r., Vajotø k.
(115 kv. m, II a., mûrinis, 48
440 Lt. Reikalingas remontas,
40 a þemës). Jurbarkas, tel. 8
699 17 184.
Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas, 6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlis, trifazis,
iðasfaltuotas privaþiavimas).
Jurbarkas, tel. 8 685 81 670.
Namà miesto centre (mûrinis,
gera vieta, su ûkiniais
pastatais, yra 6 arai þemës,
75 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
635 86 872.
Namà miesto centre (mûrinis,
gyvenamasis, su mansarda,
yra 6 arai þemës, malkinës,
vandentiekis, kanalizacija).
Jurbarkas, tel. 8 688 21 000.
Namelá (mûrinis, 32 kv. m,
yra rûsys, 12 a þemës, vandentiekis). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Patalpas Kauno g. (100 kv.
m, reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Patalpas Nemuno g.,
Smalininkuose, miestelio centre (buvusi vaistinë, I a., 30 kv.
m, gera bûklë, reikalingas tik
kosmetinis remontas, tinka ir
gyventi, ir komercijai, kaina
sutartinë). Tel. 8 687 29 448.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo
g. Jurbarkas, tel. 8 623 50 088.
Sklypà A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
50 000 Lt. Sklypas ramioje
vietoje, prie Kalnënø uosto,
miðko. Namø valda 15 arø).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sklypà Jurbarko centre,
Kranto g. (11 arø). Tel. 8 600
29 868.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas,
6 a, ðulinys, netoli Nemunas,
eþeras ir miðkas, 23 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Meðkininkuose (be
namelio, 6 arai þemëse, netoli
uþtvanka). Tel. 8 656 48 450.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24 999
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
Sodà Smukuèiuose (su
nameliu Nr. 436, 12 arø þemës
sklypas, nuo pagrindinio kelio
700 m, 45 000 Lt). Tel. 8 613
35 055.
Sodybà su þeme, kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 698 39
839.
Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 636 25 176.
Þemës sklypà „trikampyje“,
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 34
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 644
76 494.
Þemës sklypà (11 arø).
Jurbarkas, tel. 8 675 37 290.
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Gyvenamàjá namà Koðiø k.,
Ðilalës r. (65 kv. m, 3 kambariai, virtuvë, 1978 m. statybos,
remontas, 60 a þemës sklypas
aplink namà, 35 000 Lt/10 200
Eur). Be tarpininkø. Tel. 8
681 54 182.
Namo dalá (yra du garaþai)
Upynoje, Ðilalës r. Tel.: 8 449
46 683, 8 601 78 908.
Sodybà Maldûnø k. (negyvenama, 200 m nuo autostrados, 9 ha þemës, labai graþi,
natûrali vieta, daug medþiø,
kûdra, bebrai, 65 000 Lt).
Ðilalës r., tel. 8 685 86 266.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

Þemës sklypà Dainiø g. (17
arø, tinkamas statybai, yra
komunikacijos, 60 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 658 83 162.
Þemës sklypà V. Grybo g.
(20 arø, visos komunikacijos). Jurbarkas, tel. 8 673
52 963.
Þemës sklypà Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties, 7,6
ha sklypas, jame 1,5 ha miðkas). Jurbarkas, tel. 8 691
60 581.
Þemës sklypà Naujasodþio
k., 500 m nuo Lauko g.
(elektra, 1 aras - 2 500 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 33 190.

p e r k a
Namà (nedidelá)
Skirsnemunëje arba netoli jos (su 20 arø sklypu).
Vienkiemyje nesiûlyti. Tel.
8 618 39 272.
Þemës sklypà visoje
Lietuvoje. Ieðkau sklypø
su sodø medþiais. Gali bûti
obelys, kriauðës, serbentai. Gali bûti seni, apleisti.
Jurbarkas, tel. 8 678 06 864.

k e i è i a
1 k. butà Kaune (IV a., yra
liftas, namas ant Nemuno
kranto, vaizdas á upæ, balkonas, atskiras kambarysrûbinë, ðiltas, tvarkingas,
su virtuvës baldais, stotelë
prie namo, iki centro kelios minutës) keièia á namà
Skirsnemunëje. Tel. 8 696
61 320.

n u o m o j a
1 k. butà. Jurbarkas, tel. 8
650 28 786.

Patalpas Kauno g. 60 (I a., 38
kv. m, I aukðtø name, medinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
34 600 Lt). Jurbarkas, tel. 8
610 19 190.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
Þemës sklypà Partizanø g.,
Kaune (20 arø). Tel. 8 656
04 035.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Þemës sklypus netoli
Klaipëdos (þemës ûkio
paskirties, 1,1 ha; 30 arø,
prie Karklës kelio). Þemæ
Bruzdëlyno mstl. (55 arai,
asfaltuotas privaþiavimas,
kelio apðvietimas, elektra,
kanalizacija). Klaipëda, tel.
8 675 11 551.

Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a
Þemës sklypà Kretingoje
(graþi aplinka, ðalia miðkas,
1 000 Lt). Pigiai parduodu
namø vados sklypus, kvartalà
Kretingoje, geroje vietoje. Be
tarpininkø. Kretinga, tel. 8
685 59 453.

Pagëgiuose ir rajone
n u o m o j a
Patalpas Vilniaus g. 15 (I a.,
20 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis). Iðnuomoja 20 kv.
m komercinës paskirties
patalpas. Pagëgiai, tel. 8 609
71 632.

Palangoje ir rajone
p a r d u o d a

3 k. butà miesto centre (II
a.), Jurbarkas, tel. 8 618
64 405.

Namà (uþstatytas bankui,
370 kv. m) arba jo dalis.
Pradþiai SKUBIAI reikalinga ne maþiau 150 000 Lt.
Siûlyti dalinio arba viso namo
iðpirkimo, pinigø skolinimo
ar kitokius investavimo variantus. Tel. 8 645 92 641.

Iðsinuomotø 1 k. butà,
gali bûti be patogumø.
Jurbarkas, tel. 8 636 46 008.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a

Parduodama pirtelė ant
ratų.
Tauragė, tel. 8 638 46 027.

Namà Gelgaudiðkyje (9 arai
þemës, ûkiniai pastatai, trifazis, patogumai). Tel. 8 641
27 755.

1 k. butà su prieðkambariu Gedimino g. (III a.).
Jurbarkas, tel. 8 676 40 090
(skambinti nuo 18 val.).

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais patogumais, 4 500 Lt), galima
derëtis. Ðilalës r., Kaltinënø
apyl., Pakarèemo k. Tel. 8
638 62 379.

1 k. butà (IV a., suremontuotas, 65 000 Lt) Þemaitës g.
Tel. 8 614 66 504.

1 k. butà (I a., be patogumø,
yra plastikiniai langai, geros
durys, geros grindys, kieme
ðulinys). Tauragë, tel. 8 699
53 475.
1 k. butà (II a., 23 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, 35 000
Lt, suremontuotas, kûrenamas krosnimi, labai ðiltas.
Yra balkonas, rûsys, malkinë.
Galimybë ásivesti komunikacijas). Tauragë, tel. 8 685 21 831.
1 k. butà (V a., mûrinis namas,
29 kv. m, prie IKI parduotuvës, geroje vietoje). Tauragë,
tel. 8 670 97 101.
1 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., centrinis ðildymas, nëra
vonios, kieme sandëliukas,
30 000 Lt). Tauragë, tel. 8 662
28 361.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38 (I a., yra balkonas, virtuvë,
vonia, rûsys, 28 kv. m, tinka
komercinei veiklai, reikalingas remontas). Tauragë, tel.
8 635 42 191.
1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (miesto centre, maþi
mokesèiai). Tauragë, tel. 8
687 93 726.
1 k. butà K. Donelaièio g. (I
a., didelis balkonas). Tauragë,
tel. 8 652 96 001.
1 k. butà Moksleiviø al. (V
a. ið penkiø, 38,5 kv. m, 6 m
ástiklintas balkonas). Tauragë,
tel. 8 654 92 440.
1 k. butà SKUBIAI! (geroje
vietoje, 45 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 679 00 441.
1 k. butà su patogumais,
SKUBIAI! Tauragë, tel. 8
638 72 604.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124-23 (II a., 32 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 45
000 Lt, didelis balkonas, virtuvë atskirai su visais baldais).
Tauragë, tel. 860691438.
1 k. butà Vytauto g. 88 (II a.,
III aukðtø name, mûrinis, 60
000 Lt, renovuotas namas).
Tauragë, tel. 8 650 55 016.
1 k. butà Tauragës Dvare (I
a., tvarkingas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, ðildomas
kietuoju kuru, radiatoriai,
boileris) arba keièia á 1 k. butà
Tauragës mieste su priemoka.
Tauragë, tel. 8 618 20 617.

1 kambará su virtuve Dvaro g.
13 (45 kv. m, 11 000 Lt). 1 k.
butà Laukesoje (po remonto,
14 000 Lt). Tauragë, tel. 8 608
31 824.
1 kambará Vytauto g. 85
(bendrabutyje, 15 kv. m, 10
000 Lt). Tauragë, tel. 8 690
34 396.
10 km nuo Tauragës sodybà
su ûk. pastatais (35 a þemës,
sodas. Yra vandentiekis, vietinis ðildymas. Gyvenvietes
centras). Arba keièia. Tel. 8
655 76 248.

2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 B (I a., renovuotas).
Tauragë, tel. 8 630 93 764.
2 k. butà (I a., be patogumø,
miesto centre yra vanduo,
kanalizacija, vietinis ðildymas, 8 arai þemës, 40 000 Lt).
Tel. 8 616 56 577.
2 k. butà Moksleiviø al. (II
a., 50 kv. m, á pietø pusæ,
ekonomiðkas, su parketu,
2 rûsiai, ramioje, graþioje
vietoje, 90 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 650 67 560.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûriniame name, 50 kv. m,
tvarkingas, galima su baldais,
89 000 Lt). Tauragë, tel. 8 652
63 566.
2 k. butà Gedimino g. 29 (II
a., plastikiniai langai, ðarvo
durys, remontas, su baldais,
88 000 Lt). Tauragë, tel. 8
603 69 812.
2 k. butà MSV (V a., ðalia
mokykla, darþelis, parduotuvë, netoli prekybos centras,
graþus vaizdas, netoli upë
Jûra). Tauragë, tel. 8 652
14 640.
2 k. butà SKUBIAI
Skaudvilëje (I a., plytinis
namas, 10 000 Eur). Tauragë,
tel.: 8 647 77 125.
2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 20 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 699 47 257.
2 k. butà Tauragës Dvare
(II a., suremontuotas, su
nuosavu ðildymu, galima
iðsimokëti). Tauragë, tel. 8
600 64 770.
2 k. butà Vasario 16-osios
g. 5 (IV a., plastikiniai langai, ðarvo durys, su daliniais
baldais, 80 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 670 05 378.
2 k. butà Vytauto g. 76 (IV
a., bendrabuèio tipo, virð
„Migdulës“ vaistinës, galima
su baldais, tvarkingas, yra
rûsys, 50 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685
87 894.
2 k. butà Þalgiriø mikrorajone (V a., vidurinë laiptinë,
su visu inventoriumi, 71 000
Lt). Tauragë, tel. 8 658 61
209.
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2 k. butà Gedimino 25 (II a.,
V aukðtø name, mûrinis, 85
000 Lt. Plastikiniai langai,
ðarvo durys, remontas, su
baldais). Tauragë, tel. 8 603
69 842.
2 k. butà Tarailiø g. (III a.,
36 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
53 000 Lt. Gerai suremontuotas, su baldais ir buitine
technika). Tauragë, tel. 8
636 48 406.
2 k. butà M. Maþvydo g.
(55 kv. m, I a., ástiklintas
balkonas). Tel. 8 646 76 755.
3 k. butà (I a., geroje vietoje, bute atliktas graþus
euro remontas, 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 J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 (II a., mûrinis namas,
plastikiniai langai, parketas,
balkonas, rûsys, 100 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel.
8 631 95 970.

3 k. butà (I a., penkiø aukðtø
name, nebrangiai). Tauragë,
tel. 8 672 60 522.
3 k. butà (IV a., 54 kv. m,
miesto centre, paruoðtas renovacijai, 85 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 638 54 618.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis namas, miesto centre, 68 kv. m, dalinai renovuotas). Tauragë, tel. 8 685 75 961.
3 k. butà Gedimino g. (III a.,
tvarkingas, mûriniame name,
66 kv. m, rûsys 14 kv. m, internetas, kabelinë TV, baldai,
90 000 Lt, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 650 62 661.
3 k. butà Miðko g. (III a., 64
kv. m, blokinis, 100 000 Lt,
vidurinis, tvarkingas, ðiltas,
gera vieta, árengta aikðtelë
automobiliams). Tauragë, tel.
8 606 02 026.
3 k. butà Vytauto g. 75-4 (renovuotame name). Tauragë,
tel. 8 687 90 906.
3 k. butà Ateities take (III
a., 63 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, ðarvo durys, plastikiniai langai, euroremontas).
Tauragë, tel. 8 699 67 133.
Administraciná pastatà
Laisvës g. 85 (550 kv. m,
árengta parduotuvë, 11 arø
þemës, 260 000 Lt arba iðnuomoja). Tauragë, tel. 8 685
86 266.
Aikðtelæ su sandëliais (prie
kelio Tauragë-Sovetskas, buvæs automobiliø demontavimas, 1,7 ha þemës aikðtelës
plotas, 900 kv. m sandëliai,
280 000 Lt). Arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 685 86 266.
Dalá mûrinio namo (II a., 60
kv. m, miesto vanduo, kanalizacija, mûrinis pastatas 80
kv. m, 4 arai þemës, 140 000
Lt). Tauragë, tel. 8 638 54 618.
Dalá namo Tiesos g. (54 kv.
m gyvenamojo ploto, 2 kambariai, virtuvë, palëpë, 3 arai
þemës, ðulinys, 60 000 Lt),
galima derëtis. Tauragë, tel.
8 638 82 031.
Dalá namo Topoliø g. 47 (yra
þemës). Tauragë, tel. 8 681
92 944.
Darþinæ Gaurës sen. (16 x
28 m, 0,26 ha þemës, galima
nusigriovimui). Tauragës r.,
tel. 8 643 49 607.
Garaþà T. Ivanausko g.,
„Rato“ bendrijoje (yra duobë,
rûsys, trifazis, saugomas). Tel.
8 616 13 373.
Garaþà Tarailiø r., prieðais
„Regitrà“ (duobë, gera bûklë,
8 500 Lt). Tel. 8 637 45 825.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 601 95 182.
Gretimus þemës sklypus
namø statybai (du po 17,5 a,
vienas 35 a, esantys miesto
plëtros zonoje, 0,5 km nuo
Tauragës miesto ribos, yra
detalus planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas, elektra, 1 a - 3 000 Lt).
Tel.: 8 616 56 577, 8 687 36
507.
Komercinës paskirties patalpas Melioratoriø g. 4 (I a.,
tinka prekybai, biurui, geras
privaþiavimas, automobiliø
stovëjimo aikðtelë, 134 kv.
m, 1 kv. m - 1 300 Lt) arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
639 32 489.
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Medinio namo II a. T.
Ivanausko g. 11 (32,66 kv. m,
atskiras áëjimas, kapitalinis
remontas, plastikiniai langai, naujas apðiltintas stogas,
miesto komunikacijos, naujas
peèius, centras, 50 000 Lt),
galima iðsimokëtinai. Tel. 8
655 71 191.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

Metaliná garaþà (surenkamas, geros bûklës, 1 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 670 90 759.
Mûriná ir mediná namus
Jurbarko g. 28 ir Jurbarko g.
28 A (265 000 Lt). Tauragë,
tel.: 8 652 97 533, 8 641 20 821.
Mûriná namà 1,5 aukðto (7,8
arai þemës, garaþas, ûkinis).
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (8 arai þemës,
tvenkinys, prie upelio, vaismedþiai). Tauragë, tel. 8 658
35 232.
Namà Àþuolø g. 3 (120 kv.
m, 385 000 Lt arba keièia
á 2 k. butà Tauragëje, arba
Klaipëdoje) ir þemës sklypus
(galima pasirinkti, 30 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 682 52 351.
Namà Berþës g. (2004 m.
statybos, mûrinis, apðiltintas,
16 arø þemës, ûkinis pastatas,
2 garaþai, miesto vandentiekis, kanalizacija, 450 000
Lt). Tauragë, tel. 8 685 49 190.
Namà Butkeliuose,
NEBRANGIAI (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.
Namà Jovaruose („grybo“
tipo, 180 000 Lt). Tauragë, tel.
8 616 28 316.
Namà Maþonø gyv. (medinis,
renovuotas namas, 25 arø
valda). Tauragë, tel. 8 600
10 404.
Namà Nemuno g. 4 (2003
m. statybos, 12 arø sklypas,
nebaigtas árengti, kiemas
trinkelëmis, tvora). Tauragë,
tel. 8 652 03 441.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16
arø sklypas, prie Akmenos
upës, ûkinis pastatas, trifazis,
atskiras sodas, rami, graþi
vieta. 83 000 Lt). Tauragës r.,
tel. 8 658 34 205.
Namà Putinø g. (16 arø
þemës, namas apðiltintas, skardinis stogas, miesto vanduo
ir kanalizacija, metalinë tvora,
kiemas trinkelëmis, didelis
ûkinis pastatas su garaþu,
300 000 Lt). Tauragë, tel. 8
670 26 507.
Namà Skaudvilëje (graþi
vieta, netoli uþtvanka, netoli kultûros namai, mokykla,
netoli miestelio centro).
Tauragës r., tel. 8 670 28 404.
Namà Sporto g. 6 (pastatytas 2 ðeimoms, 280 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Namà P. Ðemetos g. 19 (gera
vieta, 12 arø sklypas, miesto
komunikacijos, vietinis ðildymas, didelis ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 652 03 442.
Namà Ðikðniø k. (39 arai
þemës, 65 000 Lt). Tauragës
r., tel. 8 655 03 485.
Namà Taikos g. 8 (reikalingas
remontas, 110 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 682
52 351.
Namà Tauragës r., Dapkiðkiø
gyv. (107 kv. m, medinis, 75
000 Lt, prie namo 15,5 a, ûkiniai pastatai ir lauko virtuvë).
Tauragë, tel. 8 698 46 150.

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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Namà Aukðtaièiø g. 25 (130
kv. m, II a., mûrinis, 225 000
Lt. Netoli IKI ir NORFA parduotuvës. Ðildymas kietuoju
kuru ir dyzelinu. Du garaþai).
Tauragë, tel. 8 699 12 663.
Namo dalá Sodø g. 1 (I a., 50
kv. m, II a., 57 000 Lt. Geros
bûklës namas, netoli miesto
centro. Viduje reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8
656 38 548.
Namo II a. (yra garaþas,
mûriniai pastatai, þemë, 85
000 Lt), garaþà „Jovaro“ bendrijoje (10 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Sandëlius Gaurës g. (1 kv.
m - 160 Lt). Tauragë, tel. 8
656 04 035.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
nuotykiø parko (480 kv. m, su
18 arø þeme, graþioje vietoje,
100 000 Lt). Tauragë, tel. 8
657 99 145
Sodà Bernotiðkëje (12 arø,
geras privaþiavimas, netoli
tvenkinys, galima statyba).
Tauragë, tel.: 8 612 89 099, 8
446 53 974.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas). Tauragë, tel. 8 687 85
630.
Sodà Bernotiðkëje (yra ràstinis namas, 100 kv. m, neárengtas, yra ûkinis pastatas, 65 000
Lt), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 685 87 894.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje“ (40 000 Lt, 6 a
þemës, 2 aukðtø namelis,
rûsys, viso 98 kv. m). Tauragë,
tel. 8 655 03 703.
Sodà Joniðkëje (10 arø þemës,
ðulinys, ûkinis pastatas, garaþas, yra vasarinë, gyvenamasis namas, galima gyventi
þiemà, 85 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 631 68 816.
Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje (6 arai ir 5 arai þemës,
2-jø aukðtø namelis, su þidiniu
ir krosnimi, ðulinys, 6 m ðiltnamis, geroje vietoje). Tauragë,
tel. 8 685 34 704.

Namà Tauragës r., Joniðkës
soduose (140 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, visi patogumai, pirtis, þidinys, 13,5
arø þemës). Tauragë, tel. 8
654 56 085.
Namà Versmës g. 37 (430
000 Lt) arba keièia á butà su
priemoka. Namà Þemaitës g.
6 (350 000 Lt). Tauragë, tel. 8
682 52 351.
Namà Vydûno g. 19 (350 000
Lt). Namà Laukø g. 8 (miesto
komunikacijos, 250 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.

Þemës sklypà 2 km nuo
Tauragës (1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra leidimas
statybai, 25 kW ávadas, 95 000
Lt). Tauragë, tel. 8 639 32 489.
Þemës sklypà 3 km nuo
Tauragës (1,81 ha, buvusi
sodyba, elektra, 60 000 Lt).
Tauragës r., tel. 8 691 59 798.
Þemës sklypà Balskø k., ant
Jûros upës kranto. Tauragë,
tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Dariaus ir
Girëno g. (namo statybai,
gali bûti ir komercinis, 16
arø, 70 000 Lt), þemës sklypà
Ðilalës g. (23 arai, 100 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Þemës sklypà Jovaruose
Laisvës/A. Kundroto g.
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 4
000 Lt). Tauragë, tel. 8 652
66 816.
Þemës sklypà P. Ðemetos g.
38 (10,35 arø gyvenamosios
teritorijos, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75 961.

Þemës sklypà (graþi aplinka,
ðalia miðkas, ðalia Tauragës,
uþ Stragutës, Pypaliø k.,
ant Miluðos upës kranto, su
lapuoèiø miðku, 13 ha. Siûlykit
kainà!). Tauragë, tel. 8 655
55 344.
Þemës sklypà Tauragës mieste (namo statybai, 23 arai,
100 000 Lt), þemës sklypà A.
Fadino g. (11,5 aro, 28 000
Lt). Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo 10-14
arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 3 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.

Sodybà Piktupënuose, Liepø
g. 11 B (18 a, gyvenamas
namas su ûkiniais pastatais,
40 000 Lt). Tauragës r., tel.:8
686 44 562, 8 680 96 438, 8
615 66 570..

+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista,
neiðpirkta, atsiskaitau pirkimo dienà Tauragës rajone.
Tel. 8 699 82 177.

Þemës sklypus (4 vnt. po 18
arø, viso 72 arai, galima pirkti
visà arba dalimis). Tauragë,
tel. 8 613 30 215.
Þemës sklypà 13 km nuo
Tauragës, Voveraièiø k. (9,45
ha, galima statyba). Tel. 8 603
22 102.

+Iðnuomoja gamybines patalpas Norkaièiø k. Tauragë, tel.
8 663 61 733.
+Iðnuomoja Pramonës g.
gamybines patalpas ir garaþus
ávairiai veiklai (geras privaþiavimas, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 691 55 179
Iðsinuomotø nedideles patalpas (10 kv. m, maisto prekiø
parduotuvëlei, bûtø geriau
miesto centre). Tauragë, tel.
8 635 82 095.
Patalpas Gedimino g. 24 (I
a., 72 kv. m, V aukðtø name,
tinka komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotos, graþi vieta, renovuotame
name). Tauragë, tel. 8 687
77 454.

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

Butà iðsimokëtinai, su daliniais patogumais, mieste.
Tauragë, tel. 8 637 70 729,
skambinti po 20 val.

k e i è i a
1 k. butà Tauragës Dvare
10 (savivaldybës) á 1 k. butà
Tauragës mieste (savivaldybës). Tel. 8 615 75 937.
Namà Joniðkës soduose,
Jurginø g. 14 (nebaigtas árengti, yra ðulinys, tvenkinys) á 2 k.
butà, II a. Tauragë, tel. 8 446
54 757, vakare.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (I a.,
su patogumais, prie autobusø
stoties, be baldø). Tauragë,
tel. 8 655 49 362.
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+Malkas, atraiþas, pigiai.
Tauragë, tel. 8 638 06 742,.
+Parduodame akmens anglis, baltarusiðkus durpiø
briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Pramonës
g. 8, Rietavas, tel. 8 686 09
222.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.
+Sausas malkas. Tauragë,
tel. 8 663 61 733.
Naujà kuro katilà VENTA
(skirtas ðildyti iki 300 kv. m,
2 000 Lt). Tauragë, tel. 8 687
77 454.
Sausas, skaldytas miðrios
medienos malkas. PIGIAI,
atveþame. Tauragë, tel. 8 655
44 937.
Spygliuoèiø ir lapuoèiø malkas, kaladëlëmis arba skaldytas. Atveþame. Jurbarkas, tel.
8 626 69 655.

Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (1 ha, 6 000 EUR).
Tauragës r., tel. 8 654 32 759.

Þemës sklypus Jovaruose,
Laisvës g., 13,3 aro. Tauragë,
tel. 8 685 62 983.

Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 20 000 Lt).
Tel. 8 685 86 266.

+Iðnuomoja 1 k. butà su patogumais (be badø). Tauragë,
tel. 8 644 47 346.

Þemës sklypà Pagëgiø sav.,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi sodyba, 32 000 Lt). Tel. 8
685 86 266.

Sodybà Eidintø k. (namas
raudonos sp. plytø, ûkiniai
pastatai ir lauko virtuvë mediniai, 40 arø sodybinio sklypo,
plastikiniai langai, ðildomos
grindys, vonia, visa teritorija
aptverta, 32 000 Lt), galima
derëtis. Tauragës r., tel. 8 650
67 639.

Sodybà Rûdijos k., 2 km nuo
Skaudvilës (asfaltas, visos
komunikacijos, su 3 ha þemës,
ðalia buvusias staliø dirbtuves). Tauragës r., tel. 8 670
37 768.

+Iðnuomoja 1 k. butà be patogumø, yra dalis baldø, plastikiniai langai, kieme ðulinys.
Tauragë, tel. 8 699 53 475.
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Siuvamàjà maðinà, spausdintuvà, nuskaitytuvà („skenerá“). Tauragë, tel. 8 606 08
584.
Sulèiø ðaldymo árenginá
(ðerbeto gamybai), ðaldymo
dëþæ, ðaldytuvà su ðaldikliu,
ðaldymo vitrinà (vertikali).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Ðaldytuvà DAEWOO.
Jurbarkas, tel. 8 699 49 711.
Ðaldiklá (6 kamerø, naudotas), duris (5 vnt.).
Jurbarkas, tel.: 8 623 07 190,
8 447 55 680.
Ðaldytuvà „Snaigë“ (naujas,
raudonos sp., antibakterinis,
elektrà taupantis, ruoðtas
vokieèiams). Tauragës r., tel.
8 670 37 768.
Þemø daþniø kolonëlæ
„Blaupunkt“ (500 W, su stiprintuvu, maþai naudota, 300
Lt), þemø daþniø kolonëlæ
„Fusion“ (800 W, 200 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 640 35 475.

p a r d u o d a
p a r d u o d a
+Malkas (alksninës, sukapotos, dþiovintos 3 m.). Tauragë,
tel. 8 655 19 876.
+Malkas (trinkelëmis, miðrios). Tauragë, tel. 8 650 12 062.

PR

p a r d u o d a
Kombinuotà viryklæ
„Elenberg“ (rudos spalvos,
700 Lt). Tel. 8 653 17 879.

Naujus neiðpakuotus
HUAWEI Ascend Y330
telefonus (juodos ir balto
sp., garantija 2 m., su pirkimo dokumentais, 199 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 699 28 792.

„Tele2“ kalėdinė dovana – „Nokia“
išmanieji už gerą kainą

Artėjant didžiosioms metų šventėms „Tele2“ pradžiugino savo klientus ir
„Nokia“ išmaniuosius telefonus „Lumia 630“, „Lumia 735“ ir „Lumia 830“
pasiūlė įsigyti už patrauklią kainą.
Sumažintomis „Nokia“ išmaniųjų kainomis galės pasidžiaugti klientai, pasirinkę bet kurį telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ siūlomą mokėjimo planą
ir sudarę 24 mėn. sutartį.
Kokybiškas išmanusis – ne prabanga
„Išmaniųjų telefonų populiarumas nuolatos auga, nes žmonėms jie reikalingi
ir darbui, ir poilsiui. Išmanusis telefonas suteikia daug daugiau galimybių
nei paprastas, ir nebūtinai turi būti brangus. Norime, kad šie telefonai būtų
prieinami kiekvienam. Pasinaudoję nauja „Tele2“ akcija, per šias Kalėdas
save arba artimuosius galėsite pradžiuginti itin moderniais „Nokia Lumia“
išmaniaisiais“, – sakė Daiva Matukienė, „Tele2“ prekinio ženklo vadovė.
Ypač patrauklia kaina siūlomas išmanusis telefonas „Lumia 630“. Jo pradinė
įmoka yra 199 Lt (57,63 Eur), mėnesio mokestis – vos 8 Lt (2,32 Eur).
Sumokėjus tokią pat pradinę 199 Lt (57,63 Eur) įmoką galima įsigyti ir telefoną „Lumia 735“. Jo
mėnesio mokestis yra 27 Lt (7,82 Eur).
Dar galingesnis išmanusis „Lumia 830“ parduodamas už mažesnę pradinę įmoką – 99 Lt (28,67
Eur). Jo mėnesio mokestis – 45 Lt (13,03 Eur).
Akcijos kainos galios pasirinkus vieną iš nurodytų mokėjimo planų ir pasirašius 24 mėn. sutartį. Jų
„Tele2“ siūlo daug ir įvairių, kiekvienas galės išsirinkti pagal savo bendravimo poreikius.
Išmanieji telefonai pradedantiems ir pažengusiems
„Nokia Lumia“ yra ypač geras pasirinkimas pradedantiesiems išmaniųjų telefonų naudotojams. Jų
vartotojo sąsaja labai aiški ir patogi, nepasiklysi tarp ekranų. „Lumia“ taip pat išsiskiria aukšta kokybės
kartele. Net ir pigesni jų telefonų modeliai yra pagaminti iš kokybiškų medžiagų, yra malonūs naudotis
ir veikia sparčiai“, – pasakojo Daiva Matukienė.
Telefonas „Lumia 630“ – nebrangus, tačiau pakankamai galingas išmanusis, kuris puikiai tiks pradedančiam vartotojui. Itin patogi ir paprasta naudoti vartotojo sąsaja, patrauklus 4,5 colių ekranas ir
keturių branduolių procesorius leis mėgautis puikiu vaizdu ir sparčiu darbu.
Telefono privalumas – didelė duomenų talpa ir nemokamos žemėlapių programos, kuriomis galima
naudotis ir be interneto. Daugiau nepasiklysite nei eidami, nei važiuodami automobiliu ar ieškodami
patogiausio viešojo transporto maršruto.
„Nokia 735“ nudžiugins ne tik raiškiuoju ekranu, elegantišku ir spalvingu dizainu bei sparčiu darbu, bet ir kameros galimybėmis. Tai – pirmasis išmanusis telefonas, skirtas specialiai asmenukėms
ir „Skype“ vaizdo skambučiams. „Lumia 735“ taip pat pateikiamas su geriausiomis „Microsoft“
programėlėmis.
Norintiems dar daugiau galimybių patiks stilingas „Lumia 830“. Šio telefono korpusas pagamintas
iš įspūdingo metalo ir polikarbonato derinio, tad jį malonu laikyti rankoje. Dėl patogios vartotojo
sąsajos ekrane matysite visus socialinių tinklų pranešimus, atnaujintą orų prognozę, telefono surinktą
informaciją apie sveikatą, o prireikus lengvai pasieksite svarbiausius „Microsoft Office“ dokumentus.
„Lumia 830“ turi itin kokybišką kamerą „Zeiss“ optika su „PureView“ funkcija, tad dalintis ypatingomis gyvenimo akimirkomis su juos bus paprasta ir malonu.
Telefonų skaičius ir akcijos laikas riboti, todėl verta paskubėti. Kainos tekste nurodytos su PVM.
Daugiau apie „Tele2“ akcijas galite sužinoti bet kuriame „Tele2“ klientų aptarnavimo salone
arba internete www.tele2.lt.
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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.
Kuðetæ (viengulë, maþai
naudota, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 674 26 922.
Marmità, miegamàjá fotelá,
indaplovæ, vaikiðkus drabuþëlius. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.
Minkðtàjà dalá (3 daliø, vokieèiø g-bos, pigiai). Tauragë,
tel. 8 610 93 350.
Prieðkambario baldus, kampà, indaplovæ, miegamàjá
fotelá, marmità. Jurbarkas, tel.
8 652 40 128.

Avis (ëringos), avinus pjovimui (merinosø ir romanovø
miðrûnai) ir 2 oþkas (melþiamos, sukergtos). Jurbarkas,
tel. 8 618 17 950.
Didelius triuðius (12 vnt. po 20
Lt). Pagëgiai, tel. 8 634 17 194.
Grynaveislá anglø kokerspanieliø veislës jaunà ðuniukà
(labai mielas, 200 Lt). Ðilalë,
tel. 8 690 09 492.
Ávairius grûdus, miðiná su þirniais, nuo 400 Lt. Paðarines
bulves, morkas, didesnius
kiekius atveþa. Tel. 8 647 80
591.
Kalakutus ir pilkàsias kaimiðkas þàsis. Jurbarkas, tel. 8 655
71 955.

Sekcijà „Klevas“ (4 daliø,
geros bûklës, 250 Lt). Tauragë,
tel. 8 601 43 476

Kalakutà (mësinis, apie 20
kg, 14 Lt/kg). Tauragë, tel. 8
654 81 431.

Spintà (2 durø, maþai naudota, naujoviðka). Tauragë,
tel. 8 633 65 455.

Kambarinæ gëlæ (didelis,
smulkialapis fikusas, 65 Lt).
Tauragë, tel. 8 616 11 323.

Spintà (5 durø, 400 Lt), sekcijà (400 Lt). Tauragë, tel. 8
685 19 599.

Karvæ (2 verðiø, verðiuosis
gruodþio mën.) Parduodu ir
telyèaitæ, verðiuosis geguþës
mën. Tauragë, tel. 8 611 38
476.

Spintà, 3 durø, 1,5 vietø lovà,
spintelæ (naudoti). Tauragë,
tel. 8 446 55 837.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.), Tauragë, tel. 8
446 72 033.
Virtuvës baldø komplektà
su kriaukle ir kranu. Stikliná
staliukà. Pigiai. Tauragë, tel.
8 657 92 717.
Virtuvines spinteles.
Jurbarkas, tel. 8 655 71 955.

d o v a n o j a
Fotelá (didelá, dvigulá).
Tauragë, tel. 8 657 54 099.
Gal kas padovanotø raðomàjá
stalà? Tauragë, tel. 8 685 29
508.

Karves (mësinës, verðingos)
ir telyèià. Kumelæ (6 m.).
Tauragë, tel. 8 672 06 088.
Karvæ (2 verðiø, stambi, baltmargë, duoda 15 l pieno, 2 500
Lt). Tauragë, tel. 8 600 27 088.
Karvæ (4 verðiø). Tauragë, tel.
8 685 29 508.
Karvæ (4 verðiø, gera, pieninga). Tauragë, tel.: 8 446 59
806, 8 610 19 917.
Karvæ (pieninga, pirmaverðë),
verðingà telyèià (verðiuosis
vasario mën.). Tauragë, tel. 8
675 33 517.
Kiaulæ (geros veislës, bûtø su
treèiais parðiukais) ir kiaulæ
skerdimui. Oþkà, sukergta.
Tel. 8 609 88 491.
Kiaules (ekologiðkai uþaugintos) ir þàsis. Tauragë, tel. 8
641 40 317.

p a r d u o d a
Vaikiðkà lovytæ (labai pigiai).
Tauragë, tel. 8 614 38 868.

p a r d u o d a
3 verðiø karvæ ir verðingà telyèià. Ðilalë, tel. 8 683 68 080.
5 verðiø karvæ (verðinga, juodmargë, 2 600 Lt). Jurbarko
r., tel. 8 616 09 447.
Apsiverðiavusià 5 verðiø karvæ
arba juodmargæ verðingà telyèià. Tauragës r., Skaudvilë,
tel. 8 603 10 646.
Avinà (Lietuvos juodgalviø
veislës, 2 m., 450 Lt). Tauragë,
tel. 8 615 35 589.
Avis mësai ir veislei. Verðingas
telyèias. Tauragë, tel. 8 651 12
816.
Aviþas. Tel. 8 600 23 072.

Mieþius. Jurbarkas, tel. 8 612
31 475.

Dujø balionà su reduktoriumi, 85 Lt. Tel. 8 653 17 879.

Naminá sviestà ið ðvieþios
grietinëlës. Tel. 8 627 16 188.

Elektros gaminimo generatoriø, 12 kW, su valdymu,
2 800 Lt. Naujus brezento
tentus – 12 Lt/m). Tel. 8 672
72 619

Oþkytæ ir oþiukà. Tauragë,
tel.: 8 446 54 108, 8 653 36 131.
Pieningø karviø telyèaites, 350
Lt/vnt. Tel. 8 643 62 862.
Povus, þalà karvæ, 1 metø telyèià, kalakutus. Kazlø Rûda,
tel. 8 616 13 954.
Ðvieþiapienæ pirmaverðæ
karvæ ir melþimo aparatà,
maþai naudotas. Ðilalës r., tel.
8 681 67 648.
Svogûnus, moliûgus, cukinijas. Skambinti nuo 19 val.
vakaro. Tauragë, tel. 8 685
82 785.
Mieli, draugiðki, iðauklëti
ðuniukai ieðko namø. Du
berniukai ir mergytë, 150 Lt.
Ðilalë, tel. 8 653 62 857.
Ðuniukus (mopsø veislës).
Tauragë, tel. 8 653 54 076.
Ðuniukus (pudelio veislës
miðrûnai, 2 mën.). Tauragë,
tel. 8 600 40 793.
Telyèaitæ (2 700 Lt). Tauragë,
tel. 8 676 94 299.
Tris telyèias ir þalmargæ septyniø verðiø karvæ. Telyèios
verðiuosis gruodá ir vasará,
karvë kovo mën. Kelmë, tel.
8 685 64 376.
Triuðius ir jø skerdienà.
Tauragë, tel. 8 655 08 397.
Verðingas telyèias, kainos
sutartinës, 2 300 Lt. Ðilalë, tel.
8 605 60 850.
Þalmargæ telyèià, verðiuosis
balandþio mën. Tauragë, tel.
8 654 23 606.

p e r k a

Kiaulæ (apie 200 kg, 5,50 Lt/
kg), erþiliukà (3 metø, þemaitukø veislës). Jurbarkas,
tel.: 8 641 40 294, 8 650 58 550.

Parðelius (auginimui). Tel. 8
674 95 391.

Kiaulæ (mësinë, 160 kg).
Jurbarkas, tel.: 8 644 41 946,
8 447 49 968.

d o v a n o j a

Maistines bulves (1 kg - 0,40
Lt). Tauragë, tel. 8 610 30 972.
Maistines bulves (didelës,
skanios, geros veislë).
Tauragë, tel. 8 657 92 545.

Paðarinius þirnius. Tauragë,
tel. 8 651 12 816.
Dovanoju vokieèiø aviganiø
veislës ðuniukus (miðrûnai, 6
sav.). Tel. 8 671 80 735.
Ðuniukà (kiemsargis, maþas, 7
savaièiø, rudos sp.). Tauragë,
tel. 8 638 30 407.

Margus darbinius arklius,
kumelæ ir kumeliukà. Tel. 8
656 06 329.
Mësinæ miðrûnæ telyèià (sementaliø veislës, verðinga).
Tel. 8 674 01 521.
Mësinæ miðrûnæ karvæ ir 2
mësines miðrûnes telyèias,
18 mën. Tauragë, tel. 8 654
38 281.
Mësinius galvijus (5 telyèias ir
2 karves). Tauragë, tel.: 8 652
22 767, 8 652 22 675.

Kailinius (40 ir 50 dydþio),
þieminius moteriðkus paltus
(48 dydþio, 10 Lt), naujus ðalikus (vyriðki, graþûs), beretes
(3 Lt), vyriðkas apatines kelnes (baltos sp.), ðvarkus (ávairiø dydþiø), pigiai. Tauragë, tel.
8 446 72 033.
Maldos knygas, viena isleista
Tilþëje 1906 m. Monetà (sidabrinë, 1764 m.) paðto þenklus (lietuviðki, 1925 m., 1930
m.). Obligacijas, 1954 m. Tel.
8 606 08 191.
Metalo frezavimo stakles,
græþimo stakles, metalà tekinimui, naujus juostinius
pjûklus. Tel. 8 689 60 656.
Moteriðkus paltus (nauji, 2
vnt., 48 dydis, 100 % vilnos,
po 150 Lt). Tauragë, tel. 8
658 77 803.
Plastikines taras (1000
l, ðvarios, iðplautos, tinka
vandeniui, melasai, kurui, skystoms tràðoms, 130-160 Lt),
kanalizacijai (80 Lt), statines
(200 l, 40 Lt), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 643 63 943.
Puodø rinkiná (4 puodai ir
keptuvë, 300 Lt), peiliø komplektà (200 Lt). Jurbarkas, tel.
8 650 78 946.
Ðilumos siurblá (oras-vanduo)
ir geoterminá (gruntas-vanduo). Tauragë, tel. 8 615 32
632.
Siuvamàjà maðinà „Èaika“ ir
sportiná dviratá. Tauragë, tel.
8 446 52 025.
Vietinæ signalizacijà (50 Lt),
tinklus nuo paukðèiø ir ðiltnamiams dengti (1 m - 7
Lt), klausos aparatà (70 Lt)
ir naujà prietaisà pelëms,
tarakonams naikinti (40 Lt),
prietaisà kurmiams naikinti
(60 Lt). Tel. 8 670 99 923.

p e r k a

p a r d u o d a
Deguonies balionà (su reduktoriumi ir degikliais). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.
Dëvëtus drabuþius maiðais
(megztiniai, kelnës, dþemperiai, striukës ir kt., 100 kg/ 75
Lt). Atveþu. Jurbarkas, tel.: 8
656 38 610, 8 638 40 865.

Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà, gabalus, karolius
(gali bûti seni). Tel. 8 612 76
988.
Elektros gaminimo stoti nuo
10 kW arba generatoriø su
valdymu. Metalo apdirbimo
stakles. Tel. 8 672 72 619.
Gintarà rankdarbiams.
Tauragë, tel. 8 699 26 301.

SENAS RELIGINES
K N Y G A S ,
MALDAKNYGES,
N U O T R A U K A S ,
APVALIUS OVALIUS
G I N T A R I N I U S
KAROLIUS. Tel. 8 633 77
431.

k e i è i a
El. kabelá (varinis, lankstus,
10 kv. mm skersmens) á 5-6
kv. mm kabelá. Ilgis apie 30
m. Parduoda el. talæ (1 tonos,
800 Lt). Jurbarkas, tel. 8 676
97 485.

Pamesta piniginë su dokumentais Jurbarko mieste,
prie parduotuvës “Senukai”.
Radusiems atsilyginsiu. Tel.
8 612 21 130.

Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5
mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m,
4 mm storio, 15 vnt., nebrangiai, kaina sutartinë). Trifazá
elektriná obliø (gera bûklë,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 699 80 354.
Ketaus radiatorius. Tauragë,
tel. 8 670 99 592.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Pristatau á vietà. Tel. 8 639
07 345.
Vidaus duris „Invado“ firmos
(tamsios sp., naujos, ekofanera, deðinës, 2 x 0,60 m). Maþai
naudotas baltos sp., geros
bûklës vidaus duris (2 x 0,80
m). PIGIAI! Tauragë, tel. 8
652 66 785.

p e r k a
Àþuolo, eglës, berþo, juodalksnio ràstus. Statø miðkà
nukirtimui. Moka brangiai.
Tel. 8 670 60 331.

Reikalinga pensinio amþiaus
be þalingø áproèiø moteris, galinti gyventi sodyboje
Joniðkio r. Tel. 8 603 70 870.

AUDI
p a r d u o d a
p a r d u o d a
+Àþuolo ràstus (apie 10-12
kub. m, sausuoliai). Tauragës
r., tel. 8 670 37 768.
+Statybinæ medienà: taðus,
gegnes, viengubo dvigubo
pjovimo lentas. Tauragë, tel.
8 638 06 742.
Àþuolas. Tel. 8 689 95 439.
Blokelius (Gelgaudiðkio,
raudoni), medienà (ávairi),
plokðtes (6 m x 1,5 m),
plokðtes (4 m x 1,5 m), ðulinio
þiedus. Jurbarkas, tel. 8 673
52 963.

AUDI 100 (1988 m., 1,8 l,
variklio defektas, Ta iki 2016
m., 800 Lt, visà arba dalimis).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, TDi,
TA iki 2016 m., pilkos sp., 7
500 Lt). Tauragë, tel. 8 620
88 046.
AUDI A6 (1998 m., 1,9 l,
dyzelinas, l. geros bûklës, pakeisti dirþeliai, tepalai, naujas
akumuliatorius, naujos padangos, 9 800 Lt). Tauragë, tel.: 8
685 83 473, 8 630 93 069.

BMW
p a r d u o d a

Grindines lentas (uosio
medþio masyvo, naujos, kokybiðkos, 15 cm ploèio). Galime
atveþti. Jurbarkas, tel. 8 652
65 044.

BMW 530 (2000 m., 3,0 l,
dyzelinas, tvarkingas, daugiau
informacijos telefonu, 6 800
Lt). Jurbarkas, tel. 8 637 94
483.

Koklius (naudoti, vokieèiø
g-bos, peèiui), pigiai. Tauragë,
tel. 8 601 43 476

CITROEN

Langus (23 vnt., mediniai,
nauji, geros kokybës), ðildymo
krosná (120 kv. m), tapalinius
ðildymo radiatorius, ketaus
radiatorius. Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
Metalo konstrukcijø sandëlio
12 m ploèio, 5 m aukðèio
kolonas, dviðlaites konstrukcijas - 130 Lt/m. El. gaminimo
stotá, 60 kW, 8 000 Lt). Tel. 8
672 72 619.
Pirties krosneles. Tel. 8 636
46 008.
Senovines raudonas plytas, 14
000 vnt. ir grindinio akmenis,
taðyti, 5 000 vnt. ir bordiûrus.
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.

p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m., pirktas Kauno CITROEN centre,
rida 74 600, serviso dokumentai, þieminës padangos, 9 000
Lt). Tel. 8 620 94 986.
CITROEN XSARA (2000
m., 2 l, HDi, sidabro sp., kuro
sànaudos 6 l - 100 km, TA iki
2015 m., 2 500 Lt). Tauragë,
tel.: 8 601 43 532, 8 656 86 208.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ 21; 31 (baltos sp., benzinas, dujos, vaþiuojantis, 3 500
Lt), GAZ 53 (nauja kabina),
GAZ 67B. Tel. 8 675 11 551.

KIA
p a r d u o d a
KIA SPORTAGE (2000 m.,
2 l, 94 kW). Tauragë, tel. 8
605 20 485.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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VW PASSAT (1997 m., 1,9 l,
dyzelinas, 81 kW, TA, universalus, tamsiai mëlynos spalvos perlamutras, 2 200 Lt).
Tauragë, tel. 8 620 37 653.
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
649 Eur).Jurbarkas, tel.8 611
47 150.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
OPEL ZAFIRA (1999 m., 1,6
l. benzinas, kondicionierius,
sidabrinë spalva, ideali bûklë,
ið Prancûzijos, 5 200 Lt). Tel.
8 612 36 349.
OPEL ZAFIRA (2000 m.,
1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas,
veliûras, el. paketas, centrinis, el. stoglangis, kablys,
tamsinti langai, CD grotuvas,
TA, 1 799 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
OPEL ZAFIRA (2000-08,
2,0 l, 60 kW, dyzelinas, sidabrinë spalva, TA, draudimas, gera bûklë, 1 750 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 656 66 588.
OPEL ZAFIRA ( 2003 m.,
2,0 l, dyzelinas, 74 kW, klimato kontrolë, lieti ratai, ið
Prancûzijos, 7 700 Lt). Tel. 8
612 36 349.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 407 (2005 m., 2,0
l, dyzelinas, 100 kW, juoda
spalva, sedanas, lieti ratlankiai, ið Prancûzijos, 9 300 Lt).
Tel. 8 612 36 349.

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (2004
m., 1,9 l, 88 kW, dyz., TA iki
2015 08, pilka sp., 7 700 Lt).
Tel. 8 638 55 920.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB C200 (1994 m., 2 l, dyzelinas, kablys, liukas, TA iki
2016 m., 3 000 Lt). Tauragë,:
tel. 8 601 43 532, 8 656 86 208.
MB E220 (1997 m., 2200 cm3,
dyzelinas, 70 kW, sedanas,
pilka sp., 4/5, 270 000 km,
TA iki 2016-07, 3 900 Lt).
Tauragë, tel. 8 659 66 421.
MITSUBISHI
p a r d u o d a
MITSUBISHI CARISMA
(1996 m.). Tauragë, tel. 8 620
52 132.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., 1,6
l, benzinas, TA, draudimas, 4
500 Lt). Jurbarkas, tel. 8 698
21 449.
OPEL OMEGA (1999 m.,
DTi) dalimis. Tauragë, tel. 8
699 39 585.
OPEL VECTRA (2001 m.,
2200 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, þalia sp., 4/5, TA iki
2015-06, 3 633 Lt). Tauragë,
tel. 8 608 55 599.

p a r d u o d a
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, 2
099 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
SEAT ALHAMBRA (200005, 1,9 TDI, 81 kW, þalias
perlamutras, el. paketas, signalizacija, centrinis, veliûras,
borto kompiuteris, TA, autopilotas, 2 249 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

SUZUKI
p a r d u o d a
SUZUKI VITARA (1991 m.,
1,6 l, benzinas, 60 kW, juoda
spalva, 2 durys, 4 varantieji
ratai, praplatinti sparnai, 5
500 Lt). Jurbarko r., tel. 8
606 94 605.

ÐKODA
p a r d u o d a

RENAULT

ÐKODA SUPERB (2004 06
mën., 1,8 t benzinas, sedanas,
veliûras, el. paketas, klimato
kontrolë, ðildomos sëdynës,
autopilotas, borto kompiuteris, ksenono þibintai, lieti
ratai, þalias perlamutras, rida
99 000 km, serviso knygos,
TA, 4 499 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

p a r d u o d a

TOYOTA

RENAULT LAGUNA (1995
m., benzinas, dujos, 1 850 Lt).
Ðilalë, tel. 8 617 93 280.

p a r d u o d a

PEUGEOT 607 (TA 2 m.,
8 000 Lt/2 316 96 Eur).
Tauragë, tel. 8 640 21 990.

NISSAN

SEAT

PEUGEOT PARTNER
(2002 m., 2,0 l, dyzelinas,
komercinis, 3 600 Lt).
Tauragës r., tel. 8 651 95 480.

R E N A U LT L A G U N A
(2003 m., dyzelinas, 74 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, þalia sp., 4/5, TA
iki 2015-04, 6 300 Lt, labai
gera bûklë, visi privalumai,
navigacija, autopilotas, kondicionierius). Jurbarkas, tel.
8 655 54 061.
R E N A U LT L A G U N A .
Tauragë, tel. 8 670 99 592.
R E N A U LT M E G A N E
(1998 m., 1,6 l, benzinas,
TA iki 2016 m., draudimas,
sidabrinë spalva, pridedamas
þieminiø padangø komplektas). Jurbarkas, tel. 8 650
36 061.
R E N A U LT M E G A N E
SCENIC (1998 m., 1,6 l, benzinas, dujos, TA, tvarkingas,
2 700 Lt). Tauragë, tel.: 8 630
20 884, 8 655 14 538.

TOYOTA COROLLA
VERSO (2006-07, 2,0 l, 100
kW, vyðninë spalva, TA, draudimas, labai gera techninë
bûklë, 6 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 66 588.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1999 m., 1,8 l,
benzinas, dujos, mëlynos sp.
perlamutras). VW JETTA
(1999 m., 1,8 l, benzinas,
juodos sp.). PIGIAI! Tel. 8
675 11 551
VW GOLF III (1993 m., 1,8
l, benzinas, dujos, 66 kW, l.
geros þieminës ir vasarinës
padangos, lieti ratlankiai, TA
ir draudimas iki 2014-12-07,
1 000 Lt). Tel. 8 641 27 015.
VW PASSAT (1998 m., 1,9
l, 81 kW, þieminës padangos, tvarkingas, sidabrinë
sp., universalus, 2 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 74 614.

Lengvojo automobilio
priekabà (1,86/1,6 1, TA iki
2016-09-30, 750 Lt). OPEL
VECTRA (2000 m., 2,0 l,
TDI, 74 kW, universalus, 3
500 Lt). Traktoriø. Tel. 8
652 96 089.
Lengvojo g-bos priekabà
(1991 m., Leningrado g-bos,
TA iki 2015 m.). Tauragë, tel.
8 658 05 441.
Priekabà ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.

p e r k a
+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.
+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið karto.
Tel. 8 677 66 409.
+Automobilius (apie 600
Lt). Tauragë, tel. 8 630 12
397.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
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.
RENAULT ESPACE, dyz.,
iki 1 500 Lt. Tauragë, tel. 8
658 18 989.
S U P E R K U
AUTOMOBILIUS VISOJE
LIETUVOJE. Pinigai ið
karto! Moku iki 7 000 Lt.
Tauragë, tel. 8 634 44 067.

p a r d u o d a
AUDI 80 (1,8 l), VW PASSAT
B 3 ( 1 , 8 l ) , R E N A U LT
LAGUNA (1998 m., 2,0 l,
automatinë pav.dëþë), OPEL
ASTRA (1995 m., 1,4 l, benzinas), FORD GALAXY (1998
m., 1,9 TD) visos dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 606 56 709.
AUDI C4 AVANT (1992 m.,
sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l,
benzininiai ir dyz.), AUDI A6
AVANT (2,6 l), VW PASSAT
(1995 m., universalus, 1,9 l,
TDi, 66 kW) dalimis. Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
GAZ-53 priekiná tiltà. MAZ
sankabà (viskas nauja).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
GAZ-53 ratlankius, padangas
(1 vnt., 320/45/R18, 1 vnt.
280/20). Tauragë, tel. 8 691
55 179.
GAZ 21 galiná tiltà ir greièiø
dëþæ (500 Lt). Jurbarkas, tel.
8 631 95 502.
Navigacijà TOM-TOM.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.
OPEL ASTRA (1998 m., 1,4
ir 1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas),
OPEL ASTRA (2005 m., 1,7 l,
dyzelinas), OPEL VECTRA
(2003 m., 2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL ZAFIRA (2,0
l, dyzelinas ir 2,2 l, benzinas)
dalimis. Tel. 8 699 80 354.
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 (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R
22, gauta nauja siunta) ir
restauruotas padangas (su
garantija). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
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Padangas M+S (245/70/R16,
4 vnt. ir 85/65/R15, 2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 59 806, 8
610 19 917.
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.
Variklá FORD TRANSIT
su greièiø dëþe, iki 2000 m.
Tauragë, tel. 8 652 16 733.
VW PASSAT (1996 m., TDi)
dalimis. Tel. 8 601 79 917.
VW SHARAN (1998 m.,
benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.
VW SHARAN (1999 m.,
dalimis). Tauragë, tel. 8 650
85 539.
Þiemines padangas (naudotos,
galiu sumontuoti). Skaudvilë,
tel. 8 682 42 068.
Þiemines padangas (naudotos,
ið Skandinavijos). Tauragë, tel.
8 610 60 588.

p a r d u o d a
Arklines: ðienapjoves, grëblávartytuvà, roges (ðlajos) ir kt.
Tel. 8 675 11 551
Bulviø kombainà, kempingà,
këlimo talæ, T-2 VW dalimis,
SmD variklá su ZIL greièiø
dëþe, VOLGA GAZ-24 (rida
50 000 km). Kazlø Rûda, tel.
8 616 13 954.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo
kratytuvà, srutveþá, frezà,
purkðtuvà, kultivatoriø, plûgà,
ðienapjovæ, grëblá, T-25,
MTZ-80. Jurbarko r., tel. 8
612 78 366.
Dokumentus traktoriui MTZ,
800 Lt. Tel. 8 688 84 074.
Grûdø malûnus, burokø
tarkas, separatorius, sviestmuðes, dþiovintuvus, mësmales, siurblius, atveþa. Tel.
8 678 48 410.
Grûdø traiðkytuvà, malkø
skaldyklæ, adatà filtrà (ið
þemës vandeniui traukti),
ðakø kapoklæ. Tauragë, tel. 8
676 57 000.
Kombainà VOLVO 800 (kederis 2,4 m, 6 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 651 26 522.
Malûnus, vienas originalus,
7,5 kW, 1 200 Lt, kitas savadarbis, 5,5 kW, 800 Lt,
yra atsarginiø sietø miltu
rupumui reguliuoti, 1 200 Lt.
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.

p a r d u o d a

Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines jø
detales. Tauragës r., tel.: 8 685
26 204, 8 639 07 345.

Motociklus DNEPR MT-10,
EMKA (originaliai suremontuoti). Tel. 8 675 11 551.

Nuoþulnøjá mëðlo transporterá, mëðlo kratytuvà, 7
tonø. Tel. 8 601 79 917.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonėmis
vairuotojas, buhalteris, šaltkalvis remontininkas,
plataus profilio statybininkas, apdailininkas,
lošimo automatų salono administratorius, suvirintojas, laiškininkas, vairuojantis automobilį,
valiutos keitimo kasininkas-operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, autobuso vairuotojas, barmenas padavėjas, nekvalifikuotas
pieno ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, valytojas, kvalifikuotas
statybininkas, konditeris, finansininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių šaltkalvis, barmenai, barmenas
padavėjas, buhalteris, logopedas, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
stalius, suvirintojas elektra, suvirintojas elektra ir
dujomis, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
virėjas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą
užsienyje:
Norvegijoje reikalingi autobusų vairuotojai,
komandos lyderis; dailidės.
Vokietijoje reikalingi asmens priežiūros
darbuotojai.
Danijoje reikalingi suvirintojai.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai,
žuvies perdirbimo operatoriai.
Čekijos Respublikoje reikalingi vairuotojai
CE kategorijų.
Airijoje reikalingi kelionių palydovai lėktuvuose.
Lenkijoje reikalingi siuvėjai, eksporto pardavimų vadybininkas, tolimųjų reisų vairuotojai su
CE kategorijomis.
Latvijos įmonė Eurocos ltd darbui Vilniuje
ieško rinkodaros vadybininko.
Graikijoje reikalingi kūrybiniai darbuotojai,
dainininkai, šokėjai, sporto treneriai, restorano
darbuotojai; viešbučio pramogų vadovai Kipre
ir Graikijoje.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, elektrinio krautuvo vairuotojas, medkirtys,
nekvalifikuotas kelių tiesimo darbininkas, ryšininkas, automobilių remontininkas, automobilių
ardymo darbininkas, pardavimo vadybininkas,
sandėlininkas, stalius, miško medelyno darbininkas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, apdailininkas, apklausų atlikėjas, apsaugos
darbuotojas, automobilio vairuotojas, ekonomistas, logistikos specialistas [vadybininkas],
mechanikas, medienos apdirbimo inžinierius,
medvežio operatorius, miško medelyno darbininkas, miškų ūkio darbininkas, nekilnojamojo
turto agentas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, suvirintojas dujomis ir elektra,
taksi vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų
inžinierius, tiekimo sandėlio krovikas, vairuotojas ekspeditorius, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, bendrųjų statybos
darbų vadovas, elektrikas, elektromonteris,
inžinierius kontrolierius, logistikos specialistas
[vadybininkas], masažuotojas, metalų apdirbimo
technologas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, plataus profilio
statybininkas, siuvėjas, svėrėjas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: pardavimo (išskyrus informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: gydytojas asistentas, nekilnojamojo turto agentas, pardavimo vadybininkas,
parduotuvės padalinio vadovas, plataus profilio
statybininkas, psichologas, siuvėjas, vaikų ligų
gydytojas, visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius, akmens šlifuotojas, apdailininkas,
apsaugos darbuotojas, architektas, automatikos

įrangos derintojas, automobilinio krautuvo
vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, baldų dizaineris,
barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios
praktikos slaugytojas, buhalteris, buitinių prietaisų montuotojas, čiužinių siuvėjas, dailės
mokytojas, darbininkas aukštybininkas, darbų
mokytojas, dizaineris maketuotojas, drabužių
siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
ekonomistas, elektrikas, elektromonteris,
elektroninės įrangos montuotojas, elektroninės
įrangos taisymo meistras, finansų direktorius,
fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas,
geodezininkas, gestų kalbos vertėjas, grafikos
dizaineris, indų plovėjas (rankomis), interjero
dizaineris, įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas,
įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio mechanikas, įrenginių inžinierius, jūrų
laivų inžinierius, kasininkas, kelionių, turizmo
ir laisvalaikio paslaugų mokytojas, kepėjas,
kirpėjas, komercijos direktorius, konditeris,
krovikas, krovikas rūšiuotojas, krovinių
priėmėjas, laborantas, laivo elektrikas, laivo
korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas,
langų ir (arba) durų montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas, logopedas, manikiūrininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno
galerijos, bibliotekos) vadovas, metalinių
gaminių dažytojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, mikroautobuso vairuotojas, miško
medelyno darbininkas, muzikos mokytojas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, odos gaminių siuvėjas,
operatorius pakuotojas, optometrijos specialistas, padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
padangų montuotojas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, parduotuvės padalinio vadovas,
parketo klojėjas, pastatų statybos inžinierius,
pastolių statytojas, plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas], prekių atsargų krovėjas, prekybos
salės darbuotojas, privatus dainavimo mokytojas, produktų kokybės kontrolierius, programuotojas, projekto vadovas, projektuotojas
konstruktorius, restorano virėjas, rinkotyros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
santechnikas, sekretorius, sekretorius referentas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, socialinės
psichologijos psichologas, specialiųjų statybos
darbų vadovas, specialusis pedagogas, stiklo
apdailininkas, stogdengys, suvirinimo darbų
inžinierius, suvirinimo ir dujinio pjaustymo
įrangos derintojas, suvirintojas, suvirintojas
dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro
meno mokytojas, techninių dokumentų inžinierius, tekintojas, tinkuotojas, turizmo vadybininkas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
vamzdžių klojėjas, verslo konsultantas, verslo
paslaugų vadybininkas, vidaus santechnikos
vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas
(išskyrus namų virtuvę), visuomenės sveikatos
specialistas, žemės ūkio specialistas, žuvies
rūkyklos darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba
www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: anglų kalbos mokytojas, apsaugos darbuotojas, krovikas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivų statybos
technikas, logistikos specialistas [vadybininkas], medinių baldų dažytojas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, plataus
profilio statybininkas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: automatikos įrangos derintojas,
bendrosios praktikos slaugytojas, draudimo
agentas [vadybininkas], gaterininkas, kambarinė, miško medelyno darbininkas,padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, prekių fasuotojas, produkto
vadybininkas, svėrėjas, švietimo padalinio
[centro, skyriaus] vadovas, valiutos keitimo
kasininkas, virėjas, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: masažuotojas, padavėjas, pardavėjas, ūkvedys, viešbučio administratorius,
viešbučio kambarinė, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos
darbuotojas, elektrikas, miško medelyno
darbininkas, nekilnojamojo turto agentas,
pardavėjas, stalius, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8
(441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: elektrikas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), kelionių
asistentas (-ė) - administratorius (-ė), kirpėjas,
nekilnojamojo turto administratorius (-ė),
nekilnojamojo turto vadovas (-ė), pardavėjas,
vairuotojas, vairuotojas-ekspeditorius, virėjas
kepėjas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), elektrinių
krautuvų operatorius, medelyno darbuotoja
(-a), miško pjovėjas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), nekilnojamojo turto vadovas
(-ė), pardavėjas-kasininkas, prekybos vadovo
asistentas, šiltnamio darbuotojas (-a), taksi
vairuotojas, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: medelyno darbuotoja (-a), nekilnojamojo turto administratorius (-ė), nekilnojamojo turto vadovas (-ė), šiltnamio darbuotojas
(-a), taksi vairuotoja.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, elektrikas,
fermos vedėjas, inžinierius-energetikas, mechanikos inžinierius, nekvalifikuotas melžėjas,
operatorius, taksi vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automobilių
pardavėjas-konsultantas (-ė), automobilių
šaltkalvis, buhalteris (-ė), elektrinių krautuvų
operatorius, gamybos vadovas (-ė), klientų konsultantas (-ė) latvių kalba, koordinuotojas - frezuotojas, siuvėjas, siuvimo technologas-meistras, sodo technikos remontininkas, statybos
darbų vadovas, taksi vairuotojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, transporto vadybininkas, virėjas,
virėjo padėjėjas, vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos vadovas (-ė), atestuotas statybos darbų vadovas,
automobilių elektrikas, automobilių kėbulų
paruošėjas, automobilių šaltkalvis, barmenas
padavėjas, betonuotojas, darbų vadovas, direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio ir bendriesiems
klausimams, dizaineris maketuotojas, eksporto
vadybininkas, elektromontuotojas (-a), elektroninių ryšių montuotojas, kirpėjas (-a), krovikas,
laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį, lietuvių kalbos mokytojas, mechanikas,
medelyno darbuotoja (-a), meno vadovas, nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), padavėja (-as), pagalbinis
darbuotojas, pardavėja, pardavėjo konsultanto
padėjėjas, pardavimo vadybininkas, pastatų apšiltintojas, produktų grupės vadybininkas (-ė),
sandėlininkas, statybininkas-dailidė, šaltkalvis,
šiltnamio darbuotojas (-a), tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, technikas (-ė), transporto vadybininkas, ugniagesys
gelbėtojas, vadybininko asistentas, vairuotojų
teorijos mokytojas, virėjas, vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apsaugos
vadovas/-ė, audėjas, autoelektrikas, automobilių plovėjas,-ja, darbininkas - valytojas, kredito
tarpininkas, krovėjas šventiniu laikotarpiu, medelyno darbininkas, (-a), melžėjas, nekilnojamo
turto agentė (-as), nekilnojamojo turto administratorius (-ė), operatorius, padavėjas, pagalbinis
darbuotojas, pardavėja (-as) šventiniu laikotarpiu, pardavėjas, pardavėjas konsultantas,
pardavimų vadybininkas, paruošėja(s), plataus
profilio statybininkas, pramoninio šiltnamio
darbuotojas (-a), reklamos dizaineris, reklamos
meistras, stalius, statybininkas-dailidė, ugdymo
aprūpinimo skyriaus vedėjas, vairuotojas E kat.,
vairuotojas -ekspeditrius, virtuvės darbininkas,
žemės ūkio darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorė (-ius) NT, apdailininkas, apsaugos darbuotojas, apsaugos
vadovas/-ė, apskaitininkas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, autovežio vairuotojas CE kategorijų, baldų konstruktorius,
betonuotojas, elektromontuotojai, gydytojas
odontologas, medelyno darbuotoja (-a), melžėjas, mėsos išpjaustytojas, nekilnojamo turto
agentė (-as), nekilnojamojo turto administratorius (-ė), pagalbinis darbininkas, pardavėjas
konsultantas, parduotuvės vadovas (-ė), pirkimų vadybininkas, siuvėjas, stalius (baldžius),
stogdengys, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, šaltkalvis remontininkas, šiltnamio
darbuotojas (-a), tarptautinių pervežimų vairuotojas, vadybininkas, vadybininkas - žemės ūkio
technikos pardavėjas, vadybininkė, vairuotojas
- ekspeditorius CE kat., vairuotojas CE kat.,
vairuotojas E kat., vairuotojas ekspeditorius,
vairuotojas-laborantas kontrolierius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Plastmasinæ talpyklà (1000
l, nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8
657 96 952.
Priekabà 2PTS-4. Tel. 8 617
15 920.
Priekabà ir puspriekabæ.
Ðilutë, tel. 8 682 10 432.
Purkðtuvà (400 l, nebrangiai).
Jurbarkas, tel. 8 681 28 430.
Srutveþá (5 tonø, storasiená),
greiderá-stumtuvà, metalinæ
nedidelæ priekabëlæ (iðverèiama), buldozerá (kabinamas
traktoriaus gale). Tauragë, tel.
8 616 33 203.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà (èekoslovakø g-bos), plûgus (3
korpusø, rusø g-bos,), cisternas (metalinës, su vaþiuokle,
3 kub. m, ir 6 kub. m). Tel. 8
613 18 759.
Traktorinæ priekabà (4 tonø,
su dokumentais, 4 500 Lt),
cisternà (10 kubø, 2 500 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 21 449.
Traktorius JUMZ, T-25,
MTZ-50, Firstrit 303 dalimis, vienos aðies savivartæ
priekabà (2 500 Lt). Tel. 8
646 39 686.
Traktoriø MTZ-50 (80 variklis, 1982 m., starterinis, vairas
ant cilindrukø, susiaurintas,
galinës padangos 11,0, variklio paðiltintojas, reikalingas
kosmetinis remontas, 7 000
Lt). Jurbarkas, tel. 8 662 35
299.
Traktoriaus T-150 stiklus,
DT-75 stiklus. Tauragë, tel. 8
686 90 239.
Traktoriø T-16 su darbiniu
velenu, krautuvà, priekabà,
vandens cisternà, akëèias.
Jurbarko r., Girdþiai, tel. 8
683 22 423.
Tràðø barstytuvà (lenkø g-bos,
600 Lt), kultivatoriø (2,05 m
ploèio, su akëèiomis, 650 Lt),
plûgà prie traktoriaus T-25 (1
vagos, 450 Lt). Kaunas, tel. 8
643 59 268.
Visà naudotà þemës ûkio technikà ið Ðvedijos. Techniðkai
tvarkinga. Jurbarko r., tel. 8
601 60 880.
Þemës dirbimo padargus prie
traktoriaus T-25 ir vandens
cisternà. Tel. 8 617 26 099.
Þemës frezà (2 300 Lt), traktoriø T-25 (8 000 Lt), bulviø
kauptuvus (500 Lt), mëðlo
kratytuvà (4 300 Lt), mëðloþemiø krautuvà (5 200 Lt),
þolës pjaunamà (diskinis,
5 200 Lt), þolës smulkintuvà ORKAN (2 800 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 674 44 561.

p e r k a
Cisternà (metalinë, ant ratø),
þolës smulkintuvà KIR-1,5B,
kombainà NIVA SK-5-M,
vokieèiø g-bos bulviø kombainà. Tel. 8 617 36 512.
MTZ-95 iki 2000 m., is uþsienio. Tel. 8 606 25 527.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà, ðienoðiaudø presà vokieèiø g-bos,
traktoriø T-150K, javø kombainà NIVA SK-5M. Tel. 8
687 68 813.
Traktoriaus T-40 arba MTZ
galinæ siaurà padangà.
Tauragë, tel. 8 677 66 107.
Traktoriø T-25, variantus
siûlyti iki 7 000 Lt. Ðilutë, tel.
8 618 23 694.

Darbas gamykloje Danijoje
(variklių ir metalinių detalių dažymas).
Reikalingas darbštus, tvarkingas,
energingas ir be žalingų įpročių žmogus. Ilgalaikė sutartis. Be įdarbinimo
mokesčių. Atlyginimas visada laiku.
Tel. 8 659 24 127.

+Lietuviø kompanija NM
FLOORING SERVICES
LTD Anglijoje ieðko kvalifikuotø mediniø grindø klojikø-dëjikø. Iðsamesnë informacija teikiama tel.: +447 47
57 35 714, 8 630 15 777.
+Reikalingas automobilio
këbulø paruoðëjas daþymui,
visos socialinës garantijos.
Arba iðnuomojama darbo
vieta. Tauragë, tel. 8 686 64
561.
+Reikalingas gintaro ðlifuotojas (-a). Tauragë, tel. 8 699
93 923.
+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje,
mokantis melþti karves.
Apgyvendiname. Tauragë,
tel. 8 652 90 622.
+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.
Automobiliø servisui reikalingas këbulø lygintojastampytojas. Geros darbo
sàlygos. Jurbarkas, tel. 8 687
47 491.
Garaþø bendrija siûlo darbà pirmininkui. Darbas
nesunkus. Jurbarkas, tel. 8
611 11 756.
Maþosios Lietuvos Jurbarko
kraðto kultûros centrui reikalingas choreografas (-ë). Tel.
8 607 95 971.
Reikalinga melþëja ir traktorininkas. Aprûpiname gyvenamuoju plotu. Suteikiame
soc. garantijas. Tel. 8 685
30 887.

Reikalingas automobilveþio vairuotojas (C, E kat.)
dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.
Ieðkome tvarkingos,
kruopðèios virëjos su patirtimi, dirbti kavinëje Jurbarko
r. Smalininkuose, 1 200 Lt.
Jurbarkas, tel. 8 682 43 987.
Reikalinga nekilnojamojo turto agentë, 3 000 Lt.
Kelmë, tel. 8 615 52 703.

28 m. vaikinas ieðko vidaus
apdailos darbo. Tauragë, tel.
8 631 12 112.
38 m. vyras, turintis B
kategorijos vairuotojo
paþymëjimà, ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 24 429.
40 m. vyras ieðko bet kokio
darbo Jurbarko rajone. Tel.
8 628 84 878.
56 m. vyras ieðko darbo pas
ûkininkà. Tel. 8 647 43 793.
Apdailininkas, atliekantis
ávairius apdailos darbus,
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
604 71 499.
Ieðko darbo, kasa ir valo
ðulinius, suranda vandená.
Tauragë, tel. 8 691 45 548.
Moteris ieðko darbo, gali
verti gintarà. Tauragë, tel. 8
638 05 639.
Pensinio amþiaus moteris
ieðko bet kokio, specialybës nereikalaujanèio darbo.
Gali dirbti valytoja, aukle,
priþiûrëti senelius, slaugyti
ligoná. Tauragë, tel. 8 639
86 937.
Stogdengys, mûrininkas,
þidiniø, krosniø meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
638 49 199.
Suvirintojas, kalvis ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 689
23 080.
Vidaus apdailos meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
690 58 443.

Vyras ieðko vidaus apdailos
darbø. Tauragë, tel. 8 636
34 536.
Vyras, turintis BC kategorijø
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tel. 8 654 45 100.

Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.
Grindø betonavimas vokiðka
áranga. Tel. 8 685 28 900.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið
Austriðko akrilo) pagal
technologijà „Vonia vonioje“ tik per 2 val. Garantija
5m. Tarnauja 15-20 metø.
Restauruojame ir prastai
restauruotas vonias. MB
„Voniø meistras“ www.voniumeistras.lt. Tel. 8 684 20 151.
+Mobiliaisiais juostiniais
gateriais (elektra, dyzelinas)
pjauna medienà kliento namuose. Tauragë, tel.: 8 685
69 805, 8 652 42 961.
+Statybos apdailos darbai:
gipso dëjimas, tinkavimas,
glaistymas, daþymas, plyteliø
klijavimas ir kiti darbai.
Tauragë, tel. 8 643 07 244.
+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.
+Vidaus apdailos darbai:
gipso montavimas, glaistymas, daþymas, plyteliø dëjimas, langø, durø ástatymas,
grindø dëjimas, dailylenèiø
kalimas ir kt. Tel. 8 600 15
371.
Atlieku visus vidaus apdailos
darbus Jurbarko rajone. Tel.
8 600 52 680.
Brangiai perka ávairø miðkà.
Tel. 8 651 39 039.

MONTUOJAME VISØ
TIPØ ÞIDINIUS, ÁDËKLUS,
PRISTATOMUS KAMINUS,
PIRTIS. PERTVARØ
DAUÞYMAS. ÐILDYMO
KATILAI. SANTECHNIKOS
PASLAUGOS. Galima
iðsimokëtinai. Tel. 8 685 58
545.
Padedu parduoti SKUBIAI
ir uþ MAKSIMALIÀ
rinkos kainà butus!
NAUJAMIESTYJE. Vilnius,
tel. 8 654 86 456.
Perku brandþias egles,
puðis. Moku iki 50 000 Lt
uþ 1 hektarà. Taip pat perku
iðsikirtimui (apvalià medienà). Tel. 8 646 44 279.
Reikalinga 25 000 Lt paskola, mënesio ámokà galiu
sumokëti po 800 Lt, skubiai,
25 000 Lt. Jurbarkas, tel. 8
671 48 260.
Sutikite Naujuosius metus
Margiðkiø Dvare, 2 000 Lt.
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas, gali
buti ðeima, apgyvendiname.
Tel. 8 606 46 462.
Veþame smëlá, þvyrà, juodþemá ir kitus krovinius iki 12
tonø. Yra kranas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus:
dedame gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome, daþome,
dedame tinkà. Tel. 8 673 57
197.

www.pliusas.lt
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje nerimo
gali kilti dėl pinigų trūkumo.
Būsite pasirengę imtis visų
įmanomų papildomų darbų.
Nepersistenkite ir nepervarkite. Į savaitės pabaigą
pinigų greičiausiai atsiras atgausite jau pamirštą skolą,
gausite premiją, ar netikėtai
jums pakels atlyginimą. Savaitės pabaigoje nusimato
nuotykiai, šaunus bendravimas, gal net nedidelė kelionė.
Šią savaitę galite nusivilti svajonėmis ir kruopščiai rengtais planais. Rezultatai greičiausiai
bus ne tokie, kokių siekėte.
Nuo trečiadienio darbe gali
kilti nemažai sumaišties,
greičiausiai padaugės pareigų. Jūs šauniai susidorosit su

ateinanèiai savaitei (12-08 - 12-14)

ketvirtadienį greičiausiai
teks nemažai judėti, važinėti
tiek darbo, tiek asmeniniais
reikalais, bendrauti, mokytis. Savaitgalio sulauksite
patenkintas savimi ir net ne
perdaug pavargęs.

visomis užduotimis, tik penktadienį vakare vos paeisite.
Savaitgalį - pelnytas poilsis.

galėsite didžiuotis sėkme.
Savaitgalį būsite žaismingi
ir nepakartojami.

Pirmoje savaitės
pusėje ramybės
neduos nesutarimai su antrąja
puse. Su nesusipratimais ir
nesusikalbėjimu greičiausiai
susidursite visose gyvenimo
srityse. Veikiausiai trūks pastangų ieškoti kompromisų
ar būsite per daug užsispyrę
ir ambicingi. Antroje savaitės
pusėje padaugės kasdienių
darbų, reikalų.

Pirmadienį būkite atidūs - galite
darbe privelti ar
nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti
gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Antroje savaitės pusėje gali
prisidėti suprastėjusi sveikata, nesklandumai namuose,
barniai su sutuoktiniu. Savaitgalį vertėtų daugiau laiko
praleisti vieniems, atgauti
vidinę ramybę.

Šią savaitę atgausite pasitikėjimą savo jėgomis,
būsite veiklūs,
darbštūs, nestigs noro veikti.
Jums puikiai seksis: įveiksite
finansinius sunkumus, galbūt
imsitės papildomo pelningo
darbo ar įdomios veiklos. Tik
žiūrėkite, kad nenukentėtų
sveikata ar reputacija. Savaitgalį nepamirškite daugiau
judėti.

Šią savaitę toliau mėginsite
atskleisti save,
ieškosite saviraiškos būdų. Galite sulaukti naujo darbo pasiūlymo.
Tik nepamirškite pasidomėti
užmokesčiu. Trečiadienį,

Pirmoje savaitės pusėje greičiausiai jausite
liūdesį, nuovargį,
nepasitenkinimą gyvenimu.
Nuo trečiadienio atsigausite, pajusite jėgų antplūdį,
norą bendrauti, organizuoti

Ši savaitė - puikus metas sau
įrodyti, kad galite susidoroti su
nesklandumais ir įveikti visas
kliūtis. Iš visų jėgų mėginsite
suderinti dalykinius reikalus ir asmeninį gyvenimą.
Antroje savaitės pusėje jau

vakarėlius, keliauti. Penktadienį nusimato staigmena.
Savaitgali greičiausiai bus
nepamirštamas.
Pinigų netrūks
- tai džiugins, tačiau savaitė bus
eilinė, nieko ypatinga neįvyks. Santykiuose
su kolegomis gali atsirasti
abipusio nepasitenkinimo,
šiek tiek įtarumo. Su antrąja
puse, kaip paprastai, neišvengiami nedideli ginčai. Nuo
savaitės vidurio gali apimti
melancholija, jausitės vieniši,
niekam nereikalingi.
Iki savaitės
vidurio puikiai
seksis tiems, kas
užsiima kūrybine
veikla. Daugeliui kitų tarnyboje gali kilti nemenkų
nesklandumų, nesusipratimų,
kuriuos nelengva bus išpainioti. Laimei, į savaitė pabaigą
viskas išsispręs, ir greičiausiai
jūsų naudai. Tikėkitės kolegų,
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draugų pagalbos. Savaitgalį
nestigs puikios nuotaikos,
įdomių sumanymų.
Nesiaiškinkite
santykių su mylimu žmogumi ar
artimaisiais. Greičiausiai nebūsite objektyvūs,
sutirštinsite spalvas. Nebus
lengva normalizuoti santykius, visgi vertėtų pasistengti.
Į svaitės pabaigą padaugės reikalų. Atsiras proga papildomai
užsidirbti.
Šią savaitę nemažai laiko sugaišite mėgindamas
išsiaiškinti santykius su aplinkiniais, draugais
ir mylimu žmogumi. Svarbu
sau pačiam atsakyti, ko verta
asmeninė laisvė ir nepriklausomybė. Savaitės pabaigoje
tinkamas metas prisipažinti
meilėje, pasiūlyti mylimam
žmogui tuoktis. Jei nusprendėte nutraukti santykius - taip pat
tinkamas metas tai padaryti.

JUOKAI

48. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Rasakila. Alamakas. Molynas. Re. Ara. Facelija. Rata. Am. Reka. Katana. Gariga.
Naganas. Kasas. Masa. Pa. Lasa. Garai. Dera. Asonansas. KKK. Tamara. raitas. Uranija. Talki.
Ada. Asana. Arina. Osas.
Horizontaliai: Karagana. Ra. Setas. Amerika. Ana. Kolega. Amin. Dilikas. Saja. Lyja. Agora.
Ana. Sana. Ra. Tr. “Žas”. Kamantai. Ragais. Ln. Aratas. Arka. Smetana. Sai. Ana. Ka. Aspektas.
Bara. Arkada. Samas. Aksas.
Pažymėtuose langeliuose: Liakrosas
Laimėtojas: nėra.
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.

91. Ieðkau moters iki 50
metø. Galiu priimti gyventi arba padëti materialiai.
Jurbarkas.
92. 56 m. naðlys vyras ieðko
rimtos moters rimtam gyvenimui. Turi gyv. plotà mieste.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

Klaipëdoje - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.

Pirmame kurse vyksta egzas:
(dëstytojas sëdi nugara á auditorija) visi nusiraðinëja nuo ðperø.
Dëstytojas atsisuka, paþiûri á
auditorijà - visi apsimeta, kad
raðo sàþiningai....
Antrame kurse vyksta egzas: (dëstytojas sëdi nugara
á auditorijà) visi nusiraðinëja
nuo ðperø. Dëstytojas atsisuka,
paþiûri á auditorijà - mato, kad
visi nusiraðinëja, mandagiai
kosteli - visi apsimeta.....
Penktame kurse vyksta egzas: (dëstytojas sëdi nugara
á auditorijà) visi nusiraðinëja
nuo ðperø. Dëstytojas atsisuka,
paþiûri á auditorijà - pirmame
suole sëdintis studentas mandagiai kosteli ir dëstytojas vël
nusisuka nugara á auditorijà....
*****
Du draugai kalbasi:
- Ásivaizduoji, prieð savaitæ laikraðtyje iðspausdinau
skelbimà, kad sekmadiená, 12
valandà Rotuðës aikðtëje ávyks
silpanproèiø suvaþiavimas...
- Ir kà?
- Visa aikðtë buvo pilna...
- Tikrai? O kodël?
- Visi susirinko paþiûrëti á tuos,
kurie ateis...
*****
Petriukas niekaip negali
uþmigti. Prie jo lovos prisëda
tëtis ir ima sekti pasakà. Po
valandëlës nutyla... Á kambará
þvilgteli mama:

- Na, jau uþmigo?
- Tsss... Nepaþadink jo, - tyliai
taria Petriukas.
*****
Naujasis rusas giriasi draugui:
- Þinai, praeità savaitæ nusipirkau knygà.
- Brangià?
- Taip, uþ pusæ milijono.
Manu.. Nunu.. Nimi.. skriptas
tipo.
- Ir kaip, ádomi?
- Neþinau, dabar skaityti mokausi...
*****
Eina þmogënas dykuma.
Karðta, gerti norisi.... Staiga
pamato ðuliná ir puola link jo
bëgti, ðaukdamas:
- Vanduo, vanduo!
Ið ðulinio pasirodo kito
þmogëno galva:
- Kur vanduo?
*****
Teisme:
- Sakykite, kada kaltinamasis
pavadino jus raganosiu?
- Pernai.
- O kodël á teismà kreipëtës
tik dabar?
- Todël kad vos prieð porà
dienø suþinojau, kaip atrodo
raganosiai!
*****
- Á mano maðinà vakar
ásilauþë...
- Kà pavogë?
- Signalizacijà...
*****

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
GRUODŽIO 5 D. 10 VAL. Tarptautinei
savanorių dienai skirti renginiai.
GRUODŽIO 5 D. 17 VAL. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Plungėje.
GRUODŽIO 6 D. 10 VAL. Fotografuoja
HELP-PORTRAIT savanoriai. ytauto g. 9
ir V.Mačernio g. 31, Plungė.
GRUODŽIO 6 D. 12 VAL. Projekto MES
ESAM VIENODI, MES NORIME BŪTI
KARTU renginiai. Plungės kultūros centre.
GRUODŽIO 6 D. 16 VAL. Sveikatingumo - sporto renginys PASIRUOŠK
VALGYMO MARATONUI. „Žemaitijos
suvenyras“ sporto salėje.
GRUODŽIO 9 D. 18 VAL. Klaipėdos
dramos teatro spektaklis „Kuprelis“. Plungės kultūros centre.
GRUODŽIO 10 D. 18 VAL. Operetės
spektaklis SKANIAUSIAS KOKTEILIS.
Plungės kultūros centre.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 6 D. 15 VAL. Koncertas
„Šokio sūkuryje“. Šiaulių kultūros centre.
GRUODŽIO 7 D. 17 VAL. Vakaronė.
Groja „Reviu“. Šiaulių kultūros centre.
GRUODŽIO 8 D. 18 VAL. „Domino“
teatro komedija „Bus sunku…“. Šiaulių
kultūros centre.
GRUODŽIO 10 D. 18 VAL. Kino projektas „25 žingsniai“. Šiaulių kultūros centre.
GRUODŽIO 11 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centro kolektyvų koncertas. Šiaulių
kultūros centre.
KRETINGOJE IR RAJONE
GRUODŽIO 6 D. 10 VAL. Kretingos
miesto Rotušės aikštėje vyks Kalėdų eglės
įžiebimo šventė.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GRUODŽIO 6 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre Kalėdų senelio namelio atidarymas.
GRUODŽIO 6 D. 14 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre Kalėdų senelio namelis. Visai
šeimai.
GRUODŽIO 7 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre Kalėdų senelio namelis.
PALANGOJE
GRUODŽIO 5 D. 19 VAL. „Amžių
kodas: K. Donelaitis Metų skaitymai“. Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga
GRUODŽIO 5 D. 14-16 VAL. „Kad neprailgtų advento vakarai“. Kalėdų senelio
namelis, Vytauto g. 19, Palanga.
GRUODŽIO 6 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Skiautiniai. Tradicinės tekstilės
mokymo centras Vasario 16-osios g. 6 (2
a.), Palanga.
GRUODŽIO 6 D. 17 VAL. Kalėdinių
eglių alėjos atidarymas. J. Basanavičiaus g.
GRUODŽIO 6 D. 15-17 VAL. Atviros
Kalėdų Senelio namuko durys. Kalėdų
senelio namelis Vytauto g. 19, Palanga.
GRUODŽIO 7 D. 18 VAL. Koncertas

„Kalėdų belaukiant“. Kurhauzo salė, Grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
GRUODŽIO 8 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Dirbiniai iš šiaudelių. Tradicinės
tekstilės mokymo centras Vasario 16-osios
g. 6 (2 a.), Palanga.
GRUODŽIO 9 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Karpiniai. Tradicinės tekstilės
mokymo centras Vasario 16-osios g. 6 (2
a.), Palanga.
GRUODŽIO 10 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Skiautiniai. Tradicinės tekstilės
mokymo centras Vasario 16-osios g. 6 (2
a.), Palanga.
GRUODŽIO 11 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Veltinio žaislai. Tradicinės tekstilės mokymo centras Vasario 16-osios g. 6
(2 a.), Palanga.
KAUNE
GRUODŽIO 5 D. 18 VAL. Tradicinis
Kauno miesto ir rajono folkloro ansamblių
advento koncertas „Už girių girių“ Vytauto
Didžiojo bažnyčioje, Aleksoto g. 3.
GRUODŽIO 10 D. Renginių ciklas „Rudens kūrybiniai susitikimai“ Kauno kultūros
centre „Tautos namai” (Vytauto pr. 79):
17.30 VAL. Mokymai „Popieriaus ir žirklių duetas“.
18.30 VAL. Advento žaidimai ir rateliai su
folkloro ansambliu „Gadula“ , vad. Andrius
Morkūnas.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
GRUODŽIO 6 D. 10-13 VAL. Adventiniai
turgūs. Šeškaturgis – šiltų drabužių turgus.
Radviliškio kultūroas centre.
GRUODŽIO 6 D. 11 VAL. XXII Lietuvos
suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė „Atspindžiai“. Radviliškio kultūroas centre.
GRUODŽIO 10 D. 18 VAL. Lietuvos
nacionalinio dramos teatro spektaklis „Bunkeris“. Radviliškio kultūroas centre.
RASEINIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 6 D. 14 VAL. Adventinio
susikaupimo valanda „Šviesos angelo palytėti“. Kalnujų seniūnijos salėje.
GRUODŽIO 6 D. 148VAL. Adventinio
susikaupimo valanda „Šviesos angelo palytėti“. Girkalnio bendruomenės salėje.
GRUODŽIO 7 D. 10 VAL. Adventinio
susikaupimo valanda „Šviesos angelo
palytėti“. Raseinių rajono kultūros centre
Paliepiuose.
GRUODŽIO 7 D. 13 VAL. Adventinio
susikaupimo valanda „Šviesos angelo palytėti“. Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo
bažnyčioje.
GRUODŽIO 7 D. 13.30 VAL. Adventinė
popietė. J. Pauliaus II namuose.
GRUODŽIO 7 D. 13.30 VAL. Adventinė
popietė „Žvakių šviesoje Šv. Kalėdų belaukiant“. Raseinių rajono kultūros centre
Viduklėje.
GRUODŽIO 7 D. 14 VAL. Adventinė
popietė „Betliejaus žvakės šviesa“. Raseinių
rajono kultūros centre Plikuose.

GRUODŽIO 7 D. 14 VAL. Popietė
„Advento mintimis“. Gervinės bendruomenės namuose.
GRUODŽIO 8 D. 17 VAL. Miesto eglės
įžiebimo šventė. Raseinių miesto Žemaičio aikštėje.
GRUODŽIO 9 D. 17 VAL. Ariogalos
bendruomenės spektaklis vaikams. Raseinių rajono kultūros centre Ariogaloje.
GRUODŽIO 9 D. 18 VAL. Miesto eglės
įžiebimo šventė. Prie Ariogalos miesto
seniūnijos.
GRUODŽIO 10 D. 17 VAL. Edukacinis
užsiėmimas „Sodų gamyba“. Raseinių
rajono kultūros centre Betygaloje.
GRUODŽIO 11 D. 18 VAL. Eglutės
įžiebimo šventė. Raseinių rajono kultūros
centro Sujainiuose kieme.
JURBARKE IR RAJONE
GRUODŽIO 5 D. 15 VAL. „Kino karavanas“: nemokami filmų seansai Jurbarke.
Jurbarko kultūros centre
GRUODŽIO 5 D. 17 VAL. Adventinė
popietė „Atbėga elnias devyniaragis“.
Jurbarko kultūros centre.
GRUODŽIO 6 D. 18 VAL. Kauno šokio
teatro „Aura“ spektaklis „Gyvenimo aprašymai“. Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 5 D. 15 VAL. Pagramančio kultūros namuose edukacinė popietė
„Advento vainikas“.
GRUODŽIO 5 D. 15 VAL. Žygaičių
universaliame daugiafunkciame centre
edukacinė popietė „Išsaugokime viltį
tyloje“ (žvakių gaminimo technika).
GRUODŽIO 5 D. 18 VAL. Taurų kultūros namuose kaimo bendruomenės „Taurų
žiburys“ Jubiliejinis 10-ties metų veiklos
paminėjimas.
GRUODŽIO 5 D. 19 VAL. Dapkiškių
kultūros namuose poezijos vakaras „Sparnuotu žodžiu“
GRUODŽIO 5 D. 20 VAL. Kęsčių
bendruomenės namuose šokių vakaras
jaunimui.
GRUODŽIO 7 D. 12 VAL. Sartininkų
kultūros namuose popietė „Po Advento
skliautu“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 6 D. 14 VAL. Kviečiame į
šventę „Muzikuojančios šeimos - 2014”.
Šilalės kultūros centre.
GRUODŽIO 9 D. 13 VAL. Policijos
renginys. Šilalės kultūros centre.
GRUODŽIO 10 D. 19.30 VAL. Kino
filmas „Milijardierius ir blondinė“. Šilalės
kultūros centre.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 9 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centre Rondo ir Božole choro
koncertas.

GRUODŽIO MĖN. REPERTUARAS
7 d. sekmadienis 18 val.
NUMATOMA PREMJERA! ŽAIDIMO PABAIGA. Vienos
dalies absurdo drama pagal Samuelio Beketo pjesę „Baigmė“.
Režisierius Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 40 Lt (11.58 €), 30 Lt (8.69 €).
11 d. ketvirtadienis 16 val.
Senjorų diena! Visiems senjorams bilietai tik – 10 Lt (2.90 €).
Bertolt Brecht PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS. Dviejų dalių liaudies komedija. Režisierius Algimantas
Pociūnas.
12 d. penktadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą. NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius-statytojas, inscenizacijos autorius – J. Vaitkus.
Bilietai: 40Lt (11,58 €), 30 Lt (8,69 €).
13 d. šeštadienis 18 val.
Marselis Panjolis DUONKEPIO ŽMONA. Dviejų dalių
romantinė istorija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 30Lt (8,69 €), 25Lt (7,24 €).
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 GRUODIS
5 d., penktadienis, 18.30 val.
Jerry Bock, Joseph Stein, Sheldon Harnick „Smuikininkas
ant stogo“. 2 veiksmų miuziklas.
Bilieto kaina – 37 Lt (10,72 €).
6 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Johann‘o Strauss‘o valsai ir polkos“.
2 dalių koncertas“.
Bilieto kaina – 32 Lt (9,27 €).
7 d., sekmadienis, 13.00 val.
Bogdanas Pavlovskis „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
2 veiksmų baletas vaikams.
Bilieto kaina – 20 Lt (5,79 €).
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 GRUODIS
Gruodžio 7 d. 18 val. M.Gavran „Poros“, 1-os dalies
sceninė mozaika. Rež. R.Kudzmanaitė. Žvejų rūmai,
Klaipėda.
Gruodžio 9 d. 18 val. GASTROLĖS Plungėje! I.Šeinius
„Kuprelis“, 2-jų dalių meilės istorija. Rež. K.Macijauskas.
Plungės kultūros centras, Plungė.
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

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2014 M. GRUODIS
6 D. 16 VAL. Jubiliejinis koncertas, skirtas Tauragės kultūros
centro Kamerinio choro „Opus“ 25–čiui.
9 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis - premjera „Vyrų laiškai“.
Bilieto kaina 40; 50; 60 Lt (11.58; 14.48; 17.37 EUR).
Dariaus ir Girëno g. 3, tel. 8 446 79 974. Kasa dirba nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio visà savaitæ 12–15 val. ir 16–19 val. Penktadiená –
nuo 12–15 val., nuo 16 iki 18 val. Ðeðtadiená ir sekmadiená valandà
prieð koncertà, jeigu tà dienà renginys.
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Gruodžio 31 d.
18 val.

Pats nuostabiausias
metų laikas
Programoje:
Joseph Haydn,
Eddie Pola &
George Wyle,
Cole Porte
ir kt.
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JUOSTA IR
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Akcija vyksta iki 2014.12.31.
Akcijibiġ dfYkiġ kiYkis fiVctas.
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Primename, kad „Pliuso“
prenumeratos akcija galioja iki
gruodžio 19 d.

139 Lt/ 40,26 Eurr
109 Lt/ 31,57 Eur

Sutaupote
p 30 Lt/8,69 Eur
E
baritonas,
Ira
JAV
Spaulding

Miriam violončelė, Heigo
Prandi Italija Rosin

perkusija,
Estija

Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovas Mindaugas Bačkus
Klaipėdos choras „Aukuras“
Meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas

GLOBĖJAS

Bilietai –
70 Lt (20,27 Eur),
100 Lt (28,96 Eur)

PARTNERIS

INFORMACINIS RĖMĖJAS

Klaipėdos koncertų salės
kasos tel. (8 46) 410566

w w w . k o n c e r t u s a l e . l t

