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

139 Lt/ 40,26 Eurr
Eur
u
109 Lt/ 31,57 E
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E
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JURBARKAS

LIETUVOJE

Apsisprendė: PVM lengvata šildymui
pratęsta
Seimas galutinai apsisprendė, kad 9
procentų pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) tarifas centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui bus paliktas
iki 2015 metų liepos 1 dienos.
Už lengvatos pratęsimą balsavo 92,
susilaikė 10 Seimo narių, prieštaraujančiųjų nebuvo.
ELTA primena, kad PVM lengvata
šildymui baigia galioti gruodžio 31 dieną.
Finansų ministerija tuomet laikosi pozicijos, kad 9 proc. PVM lengvata
yra socialiai neteisinga, nes didžiausią naudą iš jos gauna turtingiausi
piliečiai, o padidėjimą turėtų kompensuoti mažėjančios dujų ir elektros
energijos kainos. Lengvatos šalininkų teigimu, nuo 2015 m. sausio 1 d.
pradėjus taikyti standartinį 21 proc. dydžio PVM tarifą, gyventojų išlaidos
padidėtų apie 11-12 proc.

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ UŽĖMĖ 18
VIETĄ
Jurbarko rajono savivaldybė, surinkusi 53,9 balo iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 18 vietą iš 53 rajonų
savivaldybių. Tai geriausias iki šiol pasiektas savivaldybės įvertinimas Lietuvos savivaldybių indekse. Rezultatą
nulėmė geresni turto valdymo, komunalinio ūkio bei socialinės rūpybos sričių įvertinimai.
Žema šildymo kaina Jurbarko rajono savivaldybėje smarkiai pagerino komunalinio ūkio srities rodiklius. Teigiamą
poveikį turėjo ir nenuostolingai dirbanti savivaldybės daugiabučių namų administravimo įmonė. Efektyviai naudojamas nekilnojamasis turtas – visos nenaudojamos patalpos įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą, o 2013 m.
vykdyta privatizacija privačiam sektoriui leido įsigyti 4378 kv. m patalpų. Socialinės rūpybos srityje Jurbarko rajono
savivaldybė išsiskyrė labiausiai sumažėjusiu socialinės pašalpos gavėjų skaičiumi.

TAURAGĖ

VAIŠINDAMIESI SRIUBA AUKOJO PAGALBOS
REIKALINGIEMS
Praėjusį šeštadienį Lietuvos Maltos Ordino pagalbos tarnybos Tauragės
grupės savanoriai talkinant „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenei prie
ūkininkų turgaus vartų žmones vaišino gardžia sriuba ir tuo pat metu rinko
aukas, kurios vėliau bus naudojamos projektui „Maistas ant ratų“ vykdyti.
Tauragės rajono savivaldybė projekto vykdymui skyrė keturis tūkstančius
litų, aktyviai aukojo ir į turgų atvykę tauragiškiai. Kai kurie į turgų atėjo
ar atvažiavo specialiai dėl šios akcijos. Renginio metu surinkti 1746 litai.
Organizuojamos akcijos tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į vienišų,
senų ir sunkiai sergančių žmonių padėtį ir visuomenės pagalbos jiems reikalingumą. Šiuo metu Tauragės rajone maitinama 40 pagalbos reikalingų
senjorų. Akcija „Maltiečių sriuba“ Tauragėje surengta antrą kartą.

Integruotos elektroninės paslaugos –
mažesnė administracinė našta verslui
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ ir Kauno,
Alytaus miestų bei Ignalinos rajono savivaldybėmis įgyvendina projektą, kuris
leis verslininkams naudotis tam tikromis
valstybės ir savivaldybių administracinėmis paslaugomis elektroniniu būdu.
Lapkričio mėnesį užbaigtas pagrindinis
projekto etapas: į elektroninę erdvę perkeltos 42 administracinės paslaugos.
„Nuo šiol verslininkai galės gauti leidimus, licencijas ar pažymėjimus
neišeidami iš savo biurų. Tai ne tik patogu, mažės administracinė našta,
bet ir bus taupomas laikas. Nereikės specialiai vykti į valstybės instituciją
ar savivaldybę pateikti prašymą, o reikalingi dokumentai užsakovą pasieks
elektroniniu ar tradiciniu paštu“, – sako susisiekimo ministras Rimantas
Sinkevičius.

„Maximai“ – beveik 60 mln. Lt
bauda
Bendrovėms
„Maxima LT“
ir „Mantinga“
skirtos atitinkamai 58,3 mln. ir
15,3 mln. Lt baudos už draudžiamus susitarimus. Baudą skyrė Konkurencijos
taryba. „Maxima LT“ nurodo, kad sprendimas - netikėtas ir nesuprantamas.
Konkurencijos taryba nustatė, kad „Maxima LT“ ir „Mantinga“ susitarė
neparduoti „Mantingos“ gaminamų duonos ir kitų prekių prekybos tinklo
parduotuvėse už mažesnę nei „Mantingos“ kainoraščio kainą (dar vadinamą
„bazine“ kaina).
Taip, pasak institucijos, buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas ir Europos
Sąjungos teisės aktas.

D. Grybauskaitė: Lietuvai teks
prisiimti atsakomybę
Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako saugumo pareigūnų
buvęs patikintas, kad Lietuvoje nebuvo įrengtas slaptas amerikiečių kalėjimas įtariamiesiems terorizmu laikyti. Tuo tarpu pareigas einanti prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad Lietuvai teks prisiimti atsakomybę,
jei įrodymai pasitvirtins.
Dvi kadencijas - 1998-2003 ir 2004-2009 metais - valstybei vadovavęs
politikas teigia, kad po JAV Senato paskelbtos ataskaitos yra toliau įsitikinęs, jog Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV) slapta netardė kalinių Lietuvoje.

JAV skirs milijardą dolerių NATO
sąjungininkų saugumui užtikrinti
Su JAV Senato atstovais susitikusi Lietuvos delegacija buvo informuota,
kad Vašingtono įsipareigojimai Lietuvos saugumui yra tvirti ir nesikeičiantys, o NATO sąjungininkų saugumui užtikrinti iš JAV biudžeto bus skirtas
milijardas dolerių.
Senato daugumos vadovo pavaduotojas demokratas Dickas Durbinas
Lietuvos ambasadorių JAV Žygimantą Pavilionį bei Lietuvos Seimo Užsienio reikalų ir Nacionalinio saugumo komitetų delegaciją informavo, jog
jo vadovaujamas Senato Biudžeto komitetas pritarė vadinamajai Europos
patikinimo iniciatyvai, numatančiai papildomų milijardo JAV dolerių
asignavimų skyrimą NATO sąjungininkų Europoje saugumo užtikrinimui.
„Rusijos agresijos Ukrainoje akivaizdoje jūs pademonstravote ir toliau
demonstruojate, jog, kalbant bokso kategorijomis, esate kovotojai gerokai
pranokstantys savo svorio kategorijos ribas“, - pabrėžė senatorius.
Būsimasis Senato Gynybos komiteto pirmininkas Johnas McCainas pokalbyje su Lietuvos politikais įvardino Lietuvą kaip vieną patikimiausių
JAV partnerių Europoje.
Šaltinis: Delfi.lt

ŠILALĖ

KAUNE APDOVANOTI KONKURSO „METŲ ŪKIS
2014“ NUGALĖTOJAI
Gruodžio 5 dieną Kaune jau 21-ąjį kartą įvyko konkurso „Metų ūkis“ baigiamasis renginys,
kurį organizavo Lietuvos ūkininkų sąjunga. Šiemet jame dalyvavo apie 400 ūkių, iš viso
išrinkti 125 nugalėtojai, tarp jų – ir trys ūkininkai iš Šilalės rajono. Tai – Egidijus Gečas (I
vieta), Vidas Žymančius (II vieta) ir Gintautas Gražinskas (III vieta).
Gruodžio 4 dieną Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija apdovanojo geriausius Europos Sąjungos 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio
verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sričių projektus
Tauragės regione.
Geriausio turizmo projekto nominaciją laimėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas „Bijotų dvaro sodybos – Baublių komplekso pritaikymas turizmui“. Apdovanojimą atsiėmė mero patarėjas Kęstutis
Ačas. Geriausio energetikos projekto nominacija atiteko Šilalės rajono Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos
įgyvendintam projektui „Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pastato rekonstravimas“.

ŠILUTĖ

„KNYGŲ KALĖDŲ“ KARAVANAS ŠILUTĖJE
PAJUDĖJO...
Praturtinti bibliotekas dovanojant naujus lietuvių grožinės literatūros leidinius, knygas apie Lietuvos istoriją,
enciklopedijas ir žinynus. Tai nereiškia dovanoti knygą kaip daiktą. Jūs dovanojate savo gerumą, išminties šaltinį,
begalinį malonumą skaitančiajam. Pamaryje taip pat netrūksta gerų norų ir darbų. Tuo dar kartą įsitikino Fridricho
Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistai, kviesdami rajono verslininkus į „Knygų Kalėdas“. Lapkričio 27 d. vieni
pirmųjų šioje gerumo akcijoje dalyvavo politikos ir verslo pasaulio atstovai: Steponas Kazlauskas (UAB „Žibai“),
Arūnas Jagminas (UAB „Šilutės polderiai“), Dževaldas Žemaitaitis (UAB „Statyk pats“), Almutas Dumašius (UAB
„Šilutės automobilių keliai“), Alfredas Markvaldas (UAB „Šilutės vandenys“), Saulius Stankevičius (UAB „Sauliaus transporto sistemos“), Edvardas Vitkauskas (UAB Prekybos namai „Eksa“), Vladas Kainovaitis (Šilutės rajono
savivaldybės tarybos narys). Ačiū Jums – atsiliepusiems, supratusiems, dovanojusiems.

ŠAKIAI

RAJONO ŪKININKAMS - „METŲ ŪKIS 2014“
APDOVANOJIMAI
Gruodžio 5 dieną Kaune, „Girstučio“ kultūros ir sporto centre, surengta
„Metų ūkio 2014“ rezultatų aptarimo šventė, kurios metu apdovanoti konkurso nugalėtojai. Į absoliučių nugalėtojų gretas šalia kitų geriausiųjų šalies
ūkininkų atsistojo Girėnuose gyvenantys Ineta ir Ramūnas Kaunai. Antrąją
vietą konkurse pelnė lukšiečiai ūkininkai Rūta ir Darius Bilskiai, trečiąją –
Vitolda ir Egidijus Kantautai iš Žvirgždaičių.
Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Jonas
Talmantas, žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, rajono vadovas Juozas
Bertašius, rajoninio konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Rimantas
Valiukas. Šiais metais Lietuvos ūkininkų sąjunga rajoninių konkursų rezultatus gavo iš 44 savivaldybių.

MARIJAMPOLĖ

LIONS KLUBAI ARTINA KALĖDAS
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 10 val. Marijampolės apskrities ir Norvegijos LIONS klubų atstovai
širdingai kviečia marijampoliečius susitikti J.Basanavičiaus aikštėje - pasidalinti Kalėdų švenčių
laukimo ir kalėdinio gerumo nuotaikomis, pasivaišinti šilta kalėdine sriuba, pabendrauti.
12 val. iš J. Basanavičiaus aikštės išvyks tradicinis Kalėdinio gerumo karavanas, pripildytas Marijampolės ir Norvegijos „liūtų“ suruoštomis dovanomis. Organizuojamo karavano misija - nuvežti
kalėdines dovanas tvarkingai, tačiau kukliau gyvenančioms ar negandų ir nelaimių užtiktoms,
daugiavaikėms savivaldybių šeimoms. Norvegijos ir Marijampolės klubo nariai aplankys 51 šeimą
9 savivaldybės seniūnijose. Atrinkti šeimas padėjo seniūnijų seniūnai ir socialiniai darbuotojai.
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RASEINIAI

SUSITIKIMUI BE GRIMO KVIETĖ AKTORIAI
DOLORESA KAZRAGYTĖ IR PETRAS VENSLOVAS
Raseinių krašto istorijos muziejuje viešėjo dviejų aktorių teatras - Doloresa Kazragytė
ir Petras Venslovas. Vakaro pavadinimas ir tema - „Susitikimai be grimo“. Vienas kitą
pakeisdami, papildydami, net prieštaraudami vienas kitam, aktoriai skaitė eiles, dalinosi
prisiminimais, suvokimais, patirtimi. Petras Venslovas prisiminė Amžinybėn išėjusį iš
Raseinių krašto kilusį ir Nemakščiuose palaidotą poetą Algirdą Verbą, jo kūrybą. Doloresa
Kazragytė džiugino susirinkusiųjų ausį skambiomis žemaičių, o Petras Venslovas – aukštaičių tarmėmis.
Susitikimo dalyviai dovanų gavo autorių autografų.

KLAIPĖDA

DAR NEREGĖTA MŪSŲ ŠALYJE MIESTO
TRANSPORTO NAUJOVĖ
Klaipėdoje pradėjo veikti pirmasis šalyje keleivių persodinimo terminalas. Jame
automobilius ir dviračius palikę priemiesčių gyventojai, toliau kelionę tęsti skatinami
viešuoju transportu. Taip siekiama sumažinti automobilių srautus Klaipėdos centre.
Pirmasis šalyje ir mieste keleivių persodinimo terminalas įrengtas šiauriniame
Klaipėdos pakraštyje, kur įsikūręs ligoninių kompleksas. Čia įrengta 40 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, į kurią patekti gali elektroninį miesto autobusų bilietą
turintys žmonės. „Šioje aikštelėje, jeigu turi nuolatinį bilietą, problemų nėra. Arba
kortelę nešiojamąją. Tu ją pridedi, įvažiuoji ir palieki automobilį. Toliau gali sėsti į
maršrutinį autobusą ir važiuoti per visą miestą“, – sako Judita Simonavičiūtė, Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorė.
Atskirai už automobilių laikymą šioje aikštelėje mokėti nereikia. Terminalas daugiausia skirtas gyventojams, atvykstantiems iš priemiesčių, iki kurių viešasis transportas nevažiuoja.

TELŠIAI

TELŠIUOSE LANKĖSI JAV AMBASADOS KULTŪROS
ATAŠĖ
Žemaitijos sostinėje pirmą kartą viešėjo JAV ambasados kultūros atašė ponia
Sarah Nina Talalay su vyru James Talalay bei ambasados kultūros reikalų
specialistė Jūratė Kirvaitienė. Vizito tikslas – stiprinti ir plėsti abipusį bendradarbiavimą kultūros bei švietimo srityse, įtraukti į bendradarbiavimą regioninių
šalies miestų visuomenę.
Vizito metu svečiai susitiko su Žemaitės gimnazijos bendruomene, supažindino moksleivius su įvairiomis mokymosi bei darbo mainų programomis
JAV. Taip pat lankėsi K. Praniauskaitės bibliotekoje, Žemaitės dramos teatre, Telšių menų inkubatoriuje. Žemaitijos
turizmo informacijos centre susitiko su savivaldybės meru Vytautu Kleiva. Meras pristatė JAV ambasados atstovams
Telšių rajono savivaldybės veiklą, vykdomas programas bei įgyvendintus projektus. Susitikimo metu kartu aptartos
bendradarbiavimo galimybės užmegzti Telšiams draugiškus ryšius su miestu dvyniu JAV bei pritraukti lėšų iš Amerikos fondų veiklai vykdyti.

PLUNGĖ

KOMISIJA TIKRINO GYVENTOJŲ VALDAS
2014 m. spalio 2 d. dieną komisija patikrino 29 sodybas, esančias Žemaičių,
Draugystės, Kuršių, Kęstaičių, Parko, Šlaito, Telšių gatvėse ir Parko alėjoje.
2014 m. lapkričio 27 dieną komisija patikrino 19 sodybų, esančių Plungės miesto
Žemaičių, Draugystės, Kepyklos, S. Daukanto, Šlaito, Rietavo ir Telšių gatvėse bei
Parko alėjoje, taip pat Nausodžio sen. Varkalių k. Sodo gatvėje.
Nemažai gyventojų (virš 20 individualių valdų) jau ir šiais metais sudarė sutartis
su UAB „Plungės vandenys“.
Gyventojai taip pat buvo informuojami, kad už aplinkos ir paviršinių vandenų
teršimą nevalytomis nuotekomis (pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso 516 straipsnį „Aplinkos teršimas nuotekomis“) piliečiams gali būti skiriama bauda (pirmą kartą)
nuo 200 iki 1 000 litų. Pakartotini veiksmai, padaryti jau bausto asmens, užtraukia jam baudą nuo 1 000 iki 4 000 litų.

KAUNAS

KAUNO AUTOBUSŲ STOTIES LAUKIA POKYČIAI
Rekonstruotoje Kauno autobusų stotyje planuojama įrengti požeminę automobilių
stovėjimo aikštelę, joje veiks parduotuvė. Toks planas ketvirtadienį pristatytas Kauno
architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai (KAUET).
Stotyje planuojama automatizuoti švieslentes. Pati autobusų stoties aikštė persikels
už stoties pastato, kuris išsidėstys palei Vytauto prospektą. Pastate vyks 4–5 kasos,
siuntų zona, numatytos vietos taksi automobiliams.
Stotyje bus įrengta „Rimi“ parduotuvė, taip pat paliktas plotas smulkesniems
prekeiviams.

ŠIAULIAI

ŠIAULIUOSE ĮKŪRĖ TAI, KO NIEKUR KITUR
LIETUVOJE NĖRA
Šiaulių regione įkurtas pirmasis Lietuvoje lengvosios pramonės įmonių
klasteris. Septynios mažos ir vidutinės siuvimo ir mezgimo įmonės mano,
kad kartu bus lengviau siekti geresnių rezultatų. Tarp rinkai siūlomos
produkcijos – apranga šunims ir jų šeimininkams. Antrą dešimtmetį gyvuojančioje nedidelėje mezgimo įmonėje „Zina Knitting“ dirba apie pusšimtį
darbuotojų. Visa pagaminta produkcija iškeliauja užsienio užsakovams į
Vokietiją, Škotiją , Norvegiją, Belgiją. Pasak įmonės vadovės, susivienijus
į klasterį būtų lengviau užkariauti daugiau rinkų.
Pirmas bendras Šiaulių lengvosios pramonės įmonių klasterio gaminių
pristatymas planuojamas gruodžio pabaigoje parodoje Vilniuje.
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PASAULYJE

JAV svarsto, kaip dar bausti
susitarimo nesilaikančią Rusiją
Jungtinių Valstijų valdžia svarsto, kokių atsakomųjų priemonių derėtų
imtis prieš Rusiją, kuri, kaip įsitikinęs Vašingtonas, pažeidžia susitarimą dėl vidutinio ir trumpo nuotolio branduolinių raketų likvidavimo,
skelbia BBC.
Kaip pareiškė Jungtinių Valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojo
vyriausiasis padėjėjas Bryanas McKeonas, štabų vadų komitetas įvertino
visas grėsmes, kylančias dėl Rusijos sprendimo gaminti sparnuotąsias
vidutinio nuotolio raketas.
„Šio vertinimo rezultatai paskatino peržiūrėti daugybę įmanomų atsakomųjų priemonių variantų karinėje srityje ir apsispręsti, kokie mūsų veiksmai paskatintų Rusijos valdžią paisyti susitarimo dėl vidutinio ir trumpo
nuotolio branduolinių raketų likvidavimo“, – pareiškė B. McKeonas.
Anot pareigūno, Jungtinės Valstijos taip pat galvoja apie veiksmus,
kurie sutrukdytų Rusijai įgyti karinę galią, kurią suteiktų draudžiamų
raketų įsigijimas.

P. Porošenka Rusijai: prašau,
prašau, prašau, prašau
Ukrainos prezidentas Petro
Porošenka paprašė Rusijos
nutraukti konfliktą Ukrainos
rytuose, perduoda „Agence
France-Presse“.
„Prašau, nutraukite ugnį.
Prašau, paleiskite įkaitus.
Prašau, išveskite kariuomenę
iš mano teritorijos“, – pareiškė
prezidentas spaudos konferencijoje, kurioje taip pat dalyvavo Australijos premjeras Tony Abbottas,
perduoda gazeta.ru.
Be to, P. Porošenka paprašė Rusijos uždaryti sieną su Ukraina. „Prašau,
uždarykite sieną. Aš pažadu, jeigu uždarysite sieną, per vieną, dvi, tris
savaites Ukrainoje įsiviešpataus taika ir stabilumas“, – sakė Ukrainos
prezidentas.

Irako premjeras prašo JAV
suintensyvinti antskrydžius ir
daugiau ginklų
Irako ministras pirmininkas Haideras al-Abadis paragino JAV gynybos
sekretorių Chucką Hagelį suintensyvinti antskrydžių kampaniją ir duoti
daugiau ginklų kovoje su „Islamo valstybe“, skelbia „Reuters“.
H. al Abadis ir su vizitu į Iraką atvykęs C. Hagelis antradienį susitiko
premjero administracijoje, esančioje Bagdado sugriežtinto saugumo „žaliojoje zonoje“. „Mūsų pajėgos veržiasi į priekį sausumoje. Tačiau joms
reikia didesnės aviacijos pagalbos ir daugiau (...) sunkiosios ginkluotės.
Mums to reikia“, - pabrėžė H. al Abadis.
Po susitikimo, kalbėdamas su žurnalistais, C. Hagelis sakė, kad pokalbis
su Irako ministru buvo atviras ir kad tam tikrų ginklų pristatymas jau
buvo paspartintas.

Vokietijos dešinieji perrinko
A. Merkel
Vokietijos konservatyvioji
Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) antradienį perrinko
populiariąją kanclerę Angelą
Merkel savo lydere jau aštuntąjį kartą; už ją balsavo 96,7
proc. delegatų.
A.Merkel, kuriai dabar yra
60 metų, po balsavimo padėkojo partijos suvažiavimo
dalyviams už „nepaprasto
pasitikėjimo balsavimą“; beje
ir praėjusį kartą, 2012 metais, jos palaikymas buvo panašus, net truputį
didesnis – tada už ją balsavo 97,9 proc. delegatų.
Dviejų dienų suvažiavimas vakariniame Kelno mieste, kuriame dalyvauja per tūkstantį CDU delegatų, vyksta tuo metu, kai A.Merkel, jau
beveik dešimtmetį vadovaujančios didžiausiai Europos ekonomikai,
populiarumo gali tik pavydėti kiti pasaulio lyderiai.

Vartojantiems alyvuogių aliejų –
prastos naujienos
Alyvuogių aliejaus kainos šoktelėjo trečdaliu dėl sumažėjusio derliaus
Italijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, informuoja CBS.
Italijoje, palyginti su praėjusiais metais, derlingumas smuko 35 proc.
Italijos laikraščiai vadina šiuos metus „juodaisiais Italijos alyvuogių
aliejaus metais“.
Derlius sumažėjo dėl alyvmedžiams nepalankaus klimato: pernelyg
aukštos oro temperatūros ir didelio kritulių kiekio.
Šaltinis: Delfi.lt
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Prekybos tinkluose – karštymetis:
pasiruošimas eurui bus baigtas likus
savaitei iki Kalėdų
Prekybininkai tikina gruodžio viduryje
baigsiantys pasirengti klientų aptarnavimui
sausio 1-15 dienomis, kai pirkėjai galės
atsiskaityti ir litais, ir eurais, o grąža bus
atiduodama eurais.
Padėjo estų ir latvių patirtis
„Pirmieji eurai mūsų parduotuves pasieks
2015 metų sausio 1-ąją ir bus kiekvieną dieną vežami papildomai. Dėl eurų banknotų
ir monetų pristatymo tarėmės su stambiausiomis saugos ir inkasavimo bendrovėmis. Sieksime, kad kurį laiką eurai
mažesnėmis sumomis būtų pristatomi kiekvieną dieną“, – teigė „Norfos“
atstovas spaudai Darius Ryliškis.
Prekybos tinklų atstovai teigia jau apskaičiavę preliminarų grynųjų eurų
poreikį pirmosioms sausio dienoms ir pasirengę planus, kaip jų nepritrūkti.
„Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovės Giedrės Bielskytės teigimu, šiems
procesams planuoti buvo pasinaudota kolegų Latvijoje ir Estijoje patirtimi.
Investicijos – iki 1,3 milijono litų
„Maxima LT“ skelbia perėjimui prie naujos valiutos investuosianti apie
1,3 mln. litų. Investicijos bus skirtos ne tik papildomai techninei įrangai,
apsirūpinimui eurais, bet ir žmogiškiesiems ištekliams – euro įvedimo periodu „Maxima“ numato papildomai įdarbinti kelis tūkstančius darbuotojų.
„Norfos mažmenos“ investicijos į pasiruošimą euro įvedimui sieks nuo
300 iki 400 tūkst. litų.
„Maxima“ komunikacijos vadovės R. Saulytės teigimu, ruošiantis sausiui
kasose bus įrengti papildomi stalčiai gryniesiems litams, nes į pagrindinius
kasų stalčius bus dedami eurai.
Papildomi seifai eurams saugoti įrengti ir „Rimi“ prekybos centruose.
Anot „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovės G. Bielskytės, prekybos tinklo
informacinės sistemos ir kasos aparatai jau yra paruošti darbui dviejų valiutų laikotarpiui. Tiesa, sausio 1 d. bus atliekamas dar vienas IT įrangos
perprogramavimas, pereinant prie atsiskaitymo eurais.
Pasak G. Bielskytės, sausio 1-15 d. kasininkai dirbs su dviem valiutomis,
tad planuojama, kad mokėjimo laikas parduotuvėse gali pailgėti du ar tris
kartus. Greičiau ir patogiau atsiskaityti bus galima naudojantis „Rimi“
banko kortelių mokėjimo kasomis.
40-tyje prekybos tinklo „Iki“ parduotuvių taip pat veiks specialios kasos,
kuriose bus galima atsiskaityti tik banko kortelėmis.
Šaltinis: Euro.lt

ARTI TOLI

Vienas lauke – ne karys
Pienininkystė Lietuvoje – viena svarbiausių
žemės ūkio sričių, o kooperacija joje itin
reikšminga, nes didžiąją dalį pieno vis dar
gamina smulkieji ūkininkai, nepajėgiantys
susiderėti su perdirbėjais dėl geresnės kainos.
Geras ūkininkų susibūrimo pavyzdys galėtų
būti kooperatyvas „Pieno gėlė“, šiandien
vienijantis per 600 narių iš Plungės, Rietavo,
Skuodo, Šilalės ir per dieną vasaros metu
pagaminantis apie 90 tonų pieno.
1994 m. Prancūzijos ir Lietuvos vyriausybių pasirašyta sutartis buvo reikšminga
kooperatiniam judėjimui Lietuvos žemės
ūkyje skatinti. Pagal sutartį Prancūzija dovanojo Plungės rajone (vėliau ir
Rietavo savivaldybėje) įsikūrusiems žemės ūkio kooperatyvams 20 mln.
Prancūzijos frankų žemės ūkio technikai įsigyti. Iš prancūzų pinigų 28
susikūrusiems kooperatyvams, kuriuose buvo po 4–6 ūkininkus, nupirkta
traktorių, kombainų, žemės dirbimo, sėjos, priežiūros agregatų, šienapjūtės
ir kitos technikos. Buvo įkurta kooperatyvų asociacija „Plungė–Loiret“.
Visas Plungės rajono kooperacijos judėjimas susijęs su Prancūzija ir
prancūzais, kurie mokė žemaičius vienijimosi pagrindų.
Kaip pasakoja 2001 m. Plungės r. įregistruoto žemės ūkio kooperatyvo
„Pieno gėlės“ direktorius Jonas Kuzminskas, pirmuosius du pieno supirkimo punktus kooperatyvui palankiomis sąlygomis padėjo įrengti „Plungė–Loiret“, taip pat ilgą laiką iš jų nuomojosi pienovežį. Pirmąjį 2 tonų
šaldytuvą Žlibinų pieno tiekimo punktui taip pat padovanojo prancūzai,
šaldytuvas tebedirba ir iki šiol.
J. Kuzminskas pasakoja, jog pavasarį stambiausiesiems buvo mokama
apie 85 centus, tačiau dabar kaina krito iki 75 centų. Šiuo metu tiems,
kurie į pieno surinkimo punktą tiekia iki 100 kg pieno, mokami 54 centai,
jei tiekia nuo 100 iki 200 kg – 57 centai, nuo 200iki 300 – 60 centų. Tie,
kurie turi savo šaldytuvus, gauna daugiau: nuo 100 iki 200 kg – 65 centai,
nuo 200 iki 300 – 68 centai, tie, kurie tiekia toną ir daugiau, gauna 75
centus. Direktorius pažymi, kad mokamas priedas už kokybę: jei bakterijų
skaičius mažesnis – mokamas papildomas 1 centas, jei mažiau somatinių
ląstelių – 3 centai. „Kooperatyvo gyvavimo pradžioje mokėjome visiems
vienodą kainą, tačiau palaipsniui patyrėme, kad tai nepasiteisina, kad
daugiau pieno tiekiantiems ir mokėti reikia daugiau, teko prisiderinti prie
rinkos ir pakeisti kainų politiką“, – prisimena J. Kuzminskas.
Kooperatyvas šiuo metu yra sudaręs sutartis su pieno perdirbimo įmonėmis „Vilkyškių pienine“ ir „Marijampolės pieno konservai“, jiems pieną
tiekia nuolat, tačiau dalį išveža į Lenkiją.
Kooperatyvas yra gavęs apie 1,5 mln. Lt Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos paramos, kuri buvo labai naudinga ir pravertė
įsigyjant įrangą.

ŽUVIMS MIGRUOTI – JOKIŲ KLIŪČIŲ
Žuvų migracijos sąlygos gerėja
Siekdama toliau gerinti migracines sąlygas ir žuvų išteklių būklę
Lietuvoje, Žuvininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos 2013
m. pabaigoje pastatė žuvų pralaidą Sausdravo upės užtvankoje
(Plungės r.) ir rekonstravo žuvų
migracijos taką Vilnios upėje (prie
Rokantiškių užtvankos), 2014 m.
pabaigoje pastatė žuvų pralaidą
Kražantės upės užtvankoje Kelmėje.
Šias veiklas Žuvininkystės tarnyba įgyvendina pagal projektą „Žuvų
pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų
bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios
upėje“, finansuojamą Europos
žuvininkystės fondo ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis.
Minėtosios trys upės, kuriose
pastatytos žuvų pralaidos, yra Nemuno upių baseine. Šis baseinas
ypač svarbus Lietuvoje vertingoms
migruojančių žuvų rūšims – lašišoms, šlakiams, europiniams unguriams, aštriašnipiams eršketams,
žiobriams ir kt. Šios žuvys migruoja
tiek į nerštavietes upių aukštupiuose, tiek į maitinimosi vietas Kuršių
mariose, Baltijos jūroje.
Tyrimai patvirtino – žuvitakiai
veikia efektyviai
Žuvininkystės tarnybos specialistai kartu su Gamtos tyrimų centro
mokslo darbuotojais, įgyvendindami minėtąjį projektą, šių metų spalį

Vilnios upėje (prie Rokantiškių
užtvankos) pradėjo lašišinių žuvų
migracijos stebėseną, kurios tikslas
– įvertinti rekonstruoto žuvitakio
efektyvumą. Vienas moderniausių
būdų, kuris taikomas žuvitakių
funkcionavimo tyrimams atlikti,
yra akustinė telemetrija.
Taikant šį metodą žuvys ženklinamos akustiniais žymekliais ir per
žuvų pralaidoje įmontuotus telemetrinius akustinius imtuvus stebima,
ar sužymėtosios žuvys migruoja per
žuvų pralaidas. Pirmąją mokslinės
stebėsenos dieną buvo pagautos ir
sužymėtos 26 lašišinės žuvys.
Nuskaičius akustinių imtuvų duomenis nustatyta, kad žuvitakis yra
efektyvus, nes visos į jį įplaukusios
žymėtosios žuvys sėkmingai jį ir
perplaukė.
Išteklių atkūrimas
Įvairiuose Lietuvos regionuose
išsidėsčiusiuose šešiuose technologiškai moderniuose Žuvininkystės
tarnybos gamybos padaliniuose veisiamos ir auginamos 17 rūšių žuvys
ir vėžiai (šlakiai, lašišos, margieji
upėtakiai, kiršliai, sykai, seliavos,
šamai, aštriašnipiai eršketai, sterkai,
lydekos, lynai, vėgėlės, unguriai,
plačiažnypliai vėžiai ir kitos rūšys).
Kasmet užauginama ir išleidžiama
į Lietuvos valstybinius vandens
telkinius net 26–28 mln. vienetų
įvairių rūšių žuvų. Tai sudaro daugiau nei 83 proc. Lietuvoje dirbtinai
įveisiamų žuvų. Pagal patvirtintas

žuvų įveisimo normas kiekvienais
metais žuvys išleidžiamos į 45
tūkst. hektarų vandenų plotą (ežerus, marias ir tvenkinius). Išskirtinis
dėmesys skiriamas migruojančioms
žuvims. Per metus Žuvininkystės
tarnyba į Lietuvos upes įveisia
vidutiniškai apie 400 tūkst. vienetų
lašišinių žuvų jauniklių, per 10
tūkst. vienetų aštriašnipių eršketų.
Įstaiga, įgyvendindama europinių
ungurių išteklių atkūrimo planą Lietuvoje, per ketverius metus išleido
daugiau nei 2,25 mln. europinių
ungurių jauniklių į daugiau kaip
110 valstybinių ežerų ir tvenkinių.
Pastaruoju metu žuvų išteklių
atkūrimo ir žuvivaisos plėtros
galimybės labai išsiplėtė dėl tarptautinio bendradarbiavimo.
Bendradarbiaujant su Vokietija,
Lenkija, Latvija, Estija, Danija
siekiama atkurti vertingų žuvų rūšių, tokių kaip aštriašnipių eršketų,
išteklius Baltijos jūroje.
Tikimasi, kad tarptautinis bendradarbiavimas ir dar didesnės ES finansavimo galimybės žuvininkystei
ir toliau leis saugoti ir gausinti žuvų
išteklius Lietuvoje.

DĖMESIO

ATSARGIAI ANT LEDO
Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo
storis yra daugiau kaip 7 cm. Toks
ledas jau išlaiko žmogų. Tačiau kad
jis išlaikytų grupę žmonių, jo storis
turi būti ne mažesnis kaip 12 cm.
Prieš eidami ant ledo, apsidairykite,
ar arti nėra praminto takelio, paliktų
pėdų. Jeigu yra, eikite jomis, nes tai
jau išbandytas kelias. Einant ledu
reikia turėti tvirtą lazdą ir ja tikrinti
ledo stiprumą. Jeigu į ledą sudavus
lazda, ant jo pasirodo vanduo, reikia
nedelsiant grįžti į krantą. Eiti reikia
čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo
ledo. Jeigu esate su slidėmis, tai
atsisekite slidžių tvirtinimus, kad
esant reikalui jas greitai galima būtų
nusimesti nuo kojų. Slidžių lazdas
laikykite rankose, plaštakų neprakiškite pro kilpas. Galėsite lazdas greitai numesti. Jeigu ledu eina grupė
žmonių, reikia laikytis distancijos.

Atstumas tarp žmonių turi būti ne
mažesnis kaip 5 metrai. Einant ledu
reikia aplenkti vietas, kurios užneštos sniegu arba pripustytos pusnių,
nes po sniegu ledas visada yra plonesnis. Ypač atsargiems reikia būti
prie kranto, nes čia ledas silpnesnis
ir jame gali būti įtrūkimų. Ledas
labai pavojingas ir atodrėkių metu.
Jei vis tik įlūžote, nepasiduokite
panikai ir nepraraskite savitvardos.
Ropškitės ant ledo į tą pusę iš kur
atėjote, o ne plaukite pirmyn. Nesikapanokite vandenyje ir visu kūno
svoriu neužgulkite ledo krašto.
Ant ledo užšliaužti reikia plačiai
ištiesus rankas, kad padidėtų atramos plotas. Tik išlipus ant kranto
reikia bėgti, kad sušiltumėte ir
kuo greičiau pasiekti šiltą vietą.
Jeigu pamatėte skęstantį žmogų,
tuoj pat šaukite jam, kad skubate į

pagalbą. Artintis prie eketės reikia
labai atsargiai, geriausia šliaužte,
plačiai ištiesus rankas. Jei yra galimybė po savimi patieskite slides ar
lentą ir šliaužkite ant jos. Prišliaužti
prie pat eketės krašto negalima,
nes ledas įlūš, jeigu jūs mėginsite
skęstančiajam paduoti ranką ir jį
ištraukti. Ledas išlaiko žmogų tik
už 3–4 m nuo eketės krašto, todėl
skęstančiajam reikia ištiesti slidę,
slidžių lazdą ir pan.
Civilinės, priešgaisrinės ir
gyventojų saugos skyrius

NAUDINGA ŽINOTI

PREKYBININKŲ TRIUKAI, KURIUOS BŪTINA
ŽINOTI PRIEŠ ŠVENTES
Jeigu norite nugalėti prekybininkus jų pačių ginklu, įsiminkite jų
naudojamus triukus.
1. Didelis iš toli matomas užrašas
„Išpardavimas“ padeda į parduotuvę
privilioti daug žmonių.
2. Parduotuvėje prie pat įėjimo
sudėti krepšeliai.
3. Gėlės ir kepiniai dedami netoli
įėjimo, kad iš karto juos pamatytumėte.
4. Gėlės ir kepiniai taip pat dedami
netoli įėjimo, kad jų kvapas suviliotų jus pirkti.
5. Pieno produktai sudėti prie
sienos giliai parduotuvėje, kad jų
ieškodami dar susiviliotumėte.
6. Parduotuvėje lentynos sustatomos taip, kad pirkėjas jas visas
praeitų.
7. Daugumoje parduotuvių pirkėjai priverčiami judėti iš dešinės

į kairę. Dėl to labiausiai tikėtina,
kad daugiausia bus perkama prekių,
kurios sudėtos dešinėje eilės pusėje.
8. Prekybininkai sudeda prekes,
kurių pardavimą nori paskatinti,
akių lygyje.
9. Vaikų akių lygis taip pat labai
svarbus. Šiame lygyje sudedami
žaislai, žaidimai ir t.t.
10. Įvairių stendų, prie kurių
galite paragauti maisto produktų,
ekspozicijų tikslas yra jus sulėtinti
ir suvilioti naujais produktais.
11. Prekybininkai taip pat nori
užtikrinti, kad prekę būtų galima
lengvai pasiekti.
12. Pirkėjus veikia ir spalvos.
Tačiau parduotuvės viduje esantys
mėlyni ir žali tonai skatina išleisti
daugiau pinigų.
13. Mokslininkai yra nustatę, kad
lėta muzika skatina žmones atsipa-

laiduoti, mėgautis apsipirkimu ir
išleisti daugiau pinigų.
14. Taip pat svarbus ir parduotuvės
dydis. Sausakimšose parduotuvėse
žmonės apsipirkdami užtrunka
trumpiau, mažiau perka.
15. Prekybininkai pirkėjus vilioja
ne tik išpardavimais, bet ir ribotomis
akcijomis.
16. Pelningiausia vieta parduotuvėje yra ... prie kasos.
17. Kiekvienoje parduotuvėje
duodams lojalumo kortelė suteikia
nuolaidų mainais į pirkėjo lojalumą
ir vertingus asmeninius duomenis.
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KULTŪROS SAVANORIAI: JURBARKO FOLKLORO ANSAMLIO
„IMSRĖ“ VADOVĖ BIRUTĖ BARTKUTĖ
Ir ko tik nemoka daryti Jurbarko
kultūros centre dirbanti Birutė
Bartkutė – ji kuria nuostabiausias
kalėdines puošmenas iš pačios dar
rudenį surinktų klevo lapų ir kitokių
gamtos teikiamų gėrybių, ji pina
sodus iš vasarą surinktų ir kruopščiai
paruoštų šiaudų, ji siuva drabužius iš
kukurūzų lapų, ji organizuoja adventinius vakarus, Užgavėnių, Velykų,
Joninių ir visas kitas kalendorines
šventes, fitodizaino ji moko vaikus
ir suaugusius...
Birutė Bartkutė jau ketvirtį amžiaus vadovauja pačios įkurtam
folkloro ansambliui „Imsrė“, kuriame dainuoja ištisos atlikėjų kartos – ansamblyje dalyvavusių (ar
tebedalyvaujančių) moterų vaikai
taip pat prisijungia prie šio kolektyvo. Birutė – ir nuo 2006 metų
Jurbarke kas dveji metai vykstančio
tarptautinio folkloro festivalio „Ant
vandens“ organizatorė. Ji ir jos „Imsrė“ - daugelio folklorinės muzikos
konkursų nugalėtojai, nuolatiniai
Dainų šventės dalyviai... Kaip visa
tai suspėja Birutė Bartkutė nekyla
klausimas, kai artimiau su ja pabendrauji. Tai žmogus, tarsi vulkanas,
kuriam likimas ar Dievas davė tiek
energijos, kad ir keturiems užtektų.
Ugningo temperamento folklorinio
ansamblio „Imsrė“ vadovė dirbti į
Jurbarką atvyko baigusi Muzikos
konservatorijos (dabar Muzikos
akademija) Klaipėdos fakultetuose
chorinį dirigavimą (prieš tai mokėsi
St. Šimkaus aukštesniojoje muzikos
mokykloje). Retas atvejis, kai į
Muzikos konservatoriją įstoja muzikos mokyklos nalankęs žmogus,
tačiau gabumai, matyt, nulėmė ir
šį jos gyvenimo žingsnį. Pati ji yra
kilusi ne iš Jurbarko, o iš Zanavykų
krašto. Kai baigė Konservatoriją, į
Jurbarką ją dirbti pakvietė tuometinė
Kultūros skyriaus vedėja Liudvika
Frejienė, turėjusi nepaprastai gerą
uoslę prisivilioti į mūsų kraštą pačius
gabiausius žmones. Iš pradžių ji dirbo Eržvilko zoninių kultūros namų
meno vadove. Čia subūrė moterų

ir vaikų chorus, dalyvavo Dainų
šventėse, Jurbarke dirigavo dideliam
jungtiniam chorui. Eržvilke įkūrė
ir folkloro ansamblį, koncertavo
kartu su garsiaisiais bandonininkais,
Moldovoje su koncertine programa
atstovavo Jurbarkui.
Po trejų su puse metų Birutė Bartkutė pradėjo dirbti Jurbarko kultūros
centre. Kitų metų sausio mėnesį bus
jau 25-eri metai, kai ši žavi moteris
vadovauja folkloro ansambliui „Imsrė“. Tai ansamblis, kuriame ypač
daug dėmesio skiriama sutartinėms.
Vadovė yra jų didžiausia mylėtoja
ir puoselėtoja. 2010 m. lietuviškos
sutartinės įrašytos į UNESCO reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus
kultūros paveldo sąrašą, tad folkloro
specialistė Birutė jas ir pati dainuoja,
ir kitus moko. Gali begales išvardinti, visas rūšis atskirti.
„Imsrėje“, kaip pasakoja folkloro
mokytoja, iš pradžių susibūrė vaikai.
Kai kurie vaikai, tuomet pradėję
dainuoti, užaugo ir tebedainuoja iki
šiol. „Tokia suaugusių ansamblio
sudėtis, kuri yra dabar, nesikeičia
jau gerą dešimtį metų. Kolektyvo
stabilumas yra svarbiausias jo aukšto
meninio lygio garantija. „Imsrėje“ iš
pradžių turėjom ir kelis vyrus, bet jie
paprastai tokiai veiklai neturi laiko.
Tad likom vienos moterys ir jau
seniai esam kartu. Atsinaujinam, kai
mažosios mano mokinukės užauga ir
įsilieja į vyresniųjų kolektyvą. Todėl
jau seniai nėra koncerto, kuriame
kolektyvas nedainuotų sutartinių,
kurios reikalauja gero muzikinio
pasirengimo“, - sako vadovė. Be suaugusių folkloro grupės yra ir vaikų
ansamblis. Dažnai abu - suaugusių ir
vaikų kolektyvai koncertuoja kartu.
Tai nutinka per kalendorinių švenčių
koncertus, miesto šventes ir kitokius
renginius.
Birutė Bartkutė sako, kad dabar
daugiausia laiko užima „Imsrės“
vaikų grupės mokymas senoviškų
dainų ir dalyvavimas įvairiuose
renginiuose. Advento metu ji kartu su padėjėjais kuria kalėdines

puošmenas – eglutes iš sudžiovintų
kaštonų lapų, vainikus ir kitas grožybes. Visa tai papuoš kultūros centrą
ir kitas miesto erdves. „Mokyklose
fitodizaino būreliams jau nebeturiu
nei laiko, nei sveikatos. Darbo ir
taip labai daug. Vaikus ir suaugusius
daryti darbelius iš šiaudų, medžio
lapų, kukurūzų ir kitos gamtinės
medžiagos mokau kultūros centre.
Visai neseniai vyko adventinių ir
kalėdinių puošmenų darymo pamokos“, - pasakoja Birutė. Žmonės
džiaugiasi, kad gali to išmokti ir
pasipuošti savo namus ar padovanoti artimiesiems, juk parduotuvėje
tokių dalykų nenusipirksi. O ir savo
rankomis padarytas daiktas skleidžia
visai kitokią šilumą.
Ugningą temperamentą, kaip ji pati
sako, greičiausiai bus paveldėjusi iš
tėtės, o pomėgį ir talentą kurti - iš
mamos. Jos mama, nors jau perkopusi aštuonias dešimtis, iki šiol labai
gražiai mezga įvairiausiais raštais,
daugiasia pirštines ir kojines.
Be visos šios veiklos – „Imsrės“
repeticijų ir koncertų, kalendorinių
švenčių organizavimo ir puošmenų
iš gamtinių medžiagų mokymo Birutės Bartkutės gyvenime yra ir
dar vienas, nė kiek ne mažiau svarbus Jurbarko kultūrinio gyvenimo
puslapis – tai tarptautinis folkloro
festivalis „Ant vandens“. Pirmą kartą jis įvyko 2006 m. Vytėnuose, prie
tvenkiniais apsuptos pilies. „Festivaliui tai buvo labai tinkama vieta.

Tuose tvenkiniuose pristatydavom
iš šiaudų sukurtų skulptūrų, kurios
renginiui baigiantis labai įspūdingai
suliepsnodavo. Gaila, kad restauravus pilį, ten esam nepageidaujami,
nes kaina, kurios prašo pilies savininkai, mums paprasčiausiai yra
neįkandama. Bet nieko tokio, mums
ir Jurbarke prie Nemuno puikiai
pavyksta renginys. Šiemet jį darėme
kartu su miesto jubiliejaus švente.
Kitas bus rengiamas 2016-aisiais,
mat tai kas dveji metai vykstanis
festivalis. Jame sulaukiame svečių
iš Moldovos, Latvijos, Vengrijos,
Graikijos, Lenkijos, Kaliningrado
srities, Baltarusijos, Vokietijos ir kitų
valstybių“, - pasakoja organizatorė.
- Miestui padovanojame šventę ir
patys pasilinksminame. Kultūriniai
mainai visada duoda naudos. Ir patys
esame kviečiami dalyvauti šių šalių
organizuojamuose festivaliuose ar
konkursuose. Festivalyje yra ne
tik šokama ir dainuojama, bet ir
pristatomi amatai, krašto kulinarinis
paveldas. Mūsų kolektyvas ne kartą
koncertavo Lenkijoje, Vokietijoje, Moldovoje - daugiausia tuose
miestuose, su kuriais Jurbarkas yra
pasirašęs bendradarbiavimo sutartį.
O kiek kelionių su kolektyvu buvo
po Lietuvą Jurbarko kultūros centro
folkloro ansamblio „Imsrė“ vadovė
tiksliai jau nebesukaičiuotų...
Vykta į Marijampolės rajoną, Kalvariją, sveikinti savo bičiulių – folkloro ansamblio „Diemedis“ su 15

metų jubiliejumi. Ten buvo pristatyta
lietuviškų sutartinių programa. Ir
„Diemedį“, ir į jo šventę susirinkusią pilnutėlę salę žiūrovų „Imsrės“
programa sužavėjo – jurbarkiečių
ansamblį jie sutiko ir palydėjo ovacijomis. Sutartinės yra ypatingas
liaudies kūrybos žanras, kurio neturi
kitos tautos, o ir Lietuvoje benykstantis, nes retas folkloro ansamblis
jas tedainuoja. Reikia paminėti, kad
Birutės Bartkutės vadovaujamas
kolektyvas sutartines dainuoti pradėjo ėmėsi dar toli iki to, kol jomis
susirūpino UNESCO.
Jurbarko kultūros centro folkloro
ansamblis „Imsrė“ lietuviškas sutartines yra pristačiusi ir tarptautiniame
folkloro festivalyje Brianske. Rusijos publiką sužavėjo unikaliausio
žanro lietuvių liaudies kūriniai ir
autentiškas jų atlikimas, o žiuri,
vertinusi net trisdešimties festivalio
dalyvių pasirodymus, „Imsrei“ skyrė
pirmąją vietą. Birutės Bartkutės
vadovaujama jurbarkiškė „Imsrė“
Brianske buvo pirmasis lietuvių
folkloro kolektyvas, kurį festivalio
rengėjai nusižiūrėjo Moldovoje ir
pasikvietė pas save. „Imsrė“ koncertavo ir Jono Basanavičiaus gimtinėje
Ožkabaliuose, Vilkaviškio rajone,
Lietuvos nacionalinio muziejaus
padalinyje, tradiciniame folkloro
festivalyje „Žalias ąžuolėli“. Šiemet
„Imsrė“ buvo pakvieta ir į Kauną, ten „Tautos namuose“ pristatė
savo repertuarą... Ir tai tik keletas
koncertų, kuriais gali didžiuotis šis
kolektyvas.
Jubiliejinius 25-uosius kolektyvo
gyvavimo metus „Imsrė“ žada paminėti ypatingai. Vasarą per Jonines jie
surengs įspūdingą koncertą gamtoje.
Į Jurbarką festivalio „Ant vandens“
metu atvykstantys folkloro kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų bei
užsienio garsina mūsų kraštą - ir tai
yra didžiausias kultūros savanorės
Birutės Bartkutės nuopelnas.
Parengė Judita Pažereckienė

SMULKUS VERSLAS

6 FAUSTO TALLAT-KELPŠOS VERSLO PAMOKOS
„Pradėjus nuosavą verslą svarbu
neišsigąsti, kad neturi pakankamai
pinigų, būti kūrybingam ir greitam
atradus naują nišą. Pirmą savo pavyzdinį maišelį pagaminome nuo
sienos nusilupę tapetą ir iš batų
išsivėrę raištelius. Absurdiška?
Tikrai taip, bet mums tai atnešė sėkmę“, – verslo pamokomis dalijasi
Faustas Tallat-Kelpša, popierinių
maišelių ir segtuvų gamintojos
„Via Aquaria“ vadovas.
1. Būk drąsus ir kūrybingas
„Pakuotės verslas atsirado gana
atsitiktinai, daugiau nei prieš 17
metų, pagaminus vieną popierinį
maišelį skrybėlių salonui „Senamiesčio magija“. Tuo metu Lietuvoje niekas popierinių maišelių
negamino, taigi tai buvo didelė
naujovė. Buvome paprasta, maža
reklamos agentūra, gaminanti viską – pradedant vizitinėmis kortelėmis, baigiant kelendoriais. Verslą
plėtojome dviese, turėjome vieną
kompiuterį, pusę automobilio ir
jokių litų sąskaitoje ar kišenėje.
Pirmą pavyzdinį maišelį pagaminome nuo sienos nusilupę tapetą ir
iš batų išsivėrę raištelius. Su šiuo
pavyzdžiu nuvykę pas klientą gavome užsakymą pagaminti 1 000
vienetų. Mums tai buvo didžiulis
iššūkis, net nežinojome, nuo ko

pradėti. Su pirmuoju savo tūkstančiu maišelių šiaip ne taip susitvarkėme per maždaug tris mėnesius ir
oriai pristatėme juos klientui.
Pamatę rezultatu patenkintą užsakovą ir gavę pluoštelį pinigų
nusprendėme būti popierinių maišelių gamintojai ir tą pačią dieną su
pagamintu pavyzdžiu apibėgome
kelias senamiesčio drabužių ir
kvepalų parduotuvėles. Vakare turėjome dar tris užsakymus. Bėgant
metams augome, pradėjome samdyti žmones, plėtėmės, žengėme
į naujas rinkas, pristatėme naujus
produktus, gerinome kokybę ir
tapome pastebimi Europoje.
Beje, plėtrą mūsų įmonė daugiausia vykdė iš nuosavų lėšų, uždirbto
pelno. Tai lėtas, bet tvaresnis augimo būdas.“
2. Išmok asmenines verslo
pamokas
„Visada reikia mokytis iš savo
klaidų. Vienas svarbiausių sprendimų, kurį turėjome priimti pačioje
verslo pradžioje – atsisakyti visos
šalutinės veiklos, koncentruotis tik
į siaurą specializaciją ir tapti geriausi šioje srityje. Savo produktų
grupę išgryninome iki popierinių
maišelių, reklaminių segtuvų ir
dovanų dėžučių. Atsisakėme visų
kitų produktų, nors tai padaryti psi-

chologiškai buvo nelengva. Netgi
dirbant tokioje, atrodytų, siauroje
nišoje technologinių iššūkių yra
kiekvieną dieną.“
3. Pasirink: darbo vieta sau ar
verslas?
„Pradėjus plėtoti verslą svarbiausia apie jį galvoti kaip apie organizmą, kuris turi išmokti funkcionuoti pats, nepriklausydamas nuo
nepakeičiamų žmonių, įskaitant ir
savininkus. Taip pat reikia atskirti,
ar nori sukurti darbo vietą sau, dar
keliems žmonėms ir iš to gyventi,
ar nori sukurti organizmą, kuris
uždirba pinigų.
Pagrindinis verslo tikslas – pelnas.
Jei verslas sėkmingas ir neša pelną,
iš to išplaukia visos kitos pasekmės:
jis gali kurti daugiau darbo vietų,
būti socialiai atsakingas, prisidėti
prie visuomenės gerovės ir t. t.
Skurstantis verslas negali nieko.“
4. Privalai būti greitas
„Jeigu daug metų nuosekliai ką
nors darai, tobulėji, sunku įsivaizduoti, kad tau nesiseka. Aišku, visą
laiką išlieka sėkmės ar palankiai susiklosčiusių aplinkybių faktorius, tačiau koncentracija į tikslą ir rezultatą visada atneša teigiamų pasekmių.
Laikui bėgant mūsų versle lengvų
projektų ar užduočių beveik neliko.
Kasdien susiduriame su sudėtin-

gesniais gaminiais ir užduotimis.
Manau, kad geriausias būdas įveikti
sunkius projektus ar verslo krizę
yra greitis. Turi greitai gaminti,
greitai orientuotis, greitai priimti
sprendimus. Gerai tai žinoti, tačiau
toli gražu ne visada tai pavyksta.“
5. Neužmik ant laurų
„Manau, didžiausi sėkmingo
verslo priešai yra pasitenkinimas
situacija, stovėjimas vietoje, miegas ant laurų. Visi kiti faktoriai,
tokie kaip konkurencija, pasikeitusi
verslo aplinka, darbuotojų kaita, jų
trūkumas, gali paveikti tavo verslą,

tačiau jeigu greitai orientuosiesi,
būsi veiklus, po kiekvienos verslą
ištikusios bėdos tapsi stipresnis.“
6. Nepasiduok!
„Lieka apsiverkti ir prižadėti sau,
kad niekada daugiau nesugalvosi
tokios nesąmonės kaip imtis nuosavo verslo. Juokauju... Nesėkmės
yra sudėtinė progreso dalis, be
jų neįmanoma. Žmonija niekada
nebūtų pakilusi į kosmosą, jeigu
sudužus pirmajai raketai daugiau
būtų nieko nedariusi.“
Info: Bznstart.lt
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Vištienos suktinukai su šonine
REIKĖS:
4 vištos krūtinėlių, 4 didelių
rūkyto kumpio griežinėlių, 1
citrinos žievelės, 8 džiovintų abrikosų arba persikų, 6
šaukštų margarino, žirnelių,
morkų, žalumynų (baziliko,
petražolių, saliero), druskos,
cukraus, pipirų.
GAMINIMAS:
Sutarkuotą citrinos žievelę sumaišyti su 4 šaukštais margarino. Vištos
krūtinėles nuplauti, nusausinti, aptepti margarinu ir valandai padėti į
šaldytuvą, kad marinuotųsi. Morkas nuskusti, supjaustyti šiaudeliais ir 6
minutes troškinti keptuvėje su likusiu margarinu. Sudėti žirnelius (galima
ir šaldytus, bet geriausia švieži), pasūdyti, įberti žiupsnį cukraus ir troškinti
viską dar 6 minutes.
Nuo krūtinėlių nugramdyti margariną, ant kiekvienos uždėti po žiupsnį
smulkintų šviežių žalumynų (arba džiovintų prieskonių), džiovintų abrikosų/
persikų, pabarstyti pipirų ir suvynioti į kumpio griežinėlį.
Suktinukus iš abiejų pusių apkepti ir apie 10 minučių troškinti (toje pačioje
keptuvėje, užvožus dangtį).
Krūtinėles patiekti ir valgyti su troškintomis daržovėmis arba orkaitėje
keptomis bulvytėmis. Labai tinka ir pievagrybių padažas. Skanaus!

NAUDINGA ŽINOTI

Mėgstantiems kramtomą gumą
Iš tiesų, rodos, visai nekaltas produktas gali labai pakenkti sveikatai.
Ar kada nors perskaitėte kramtomosios gumos sudėtį? Daugelis iš mūsų
veikiausiai niekada nesame to darę.
Mes manome, kad keli gabalėliai
gumos per dieną tikrai negali pakenti, ypač jei ji yra becukrė. Deja, taip
nėra. Kramtomoji guma kenkia mūsų
organizmui ir tas poveikis yra realus!
Kaip skelbia tinklalapis
„healthy-holistic-living.com“, tikrai
verta pasidomėti kramtomosios gumos sudėtimi, kurioje dažnai rasime tokių sudedamųjų dalių: • Sorbitolis
• Gumos bazė • Maltitolis • Manitolis • Aspartamas • Butilintas hidroksitoluenas (BHT) • Kalcio kazeino peptonas - kalcio fosfatas • Rimbinės
karpažolės vaškas • Natrio stearatas • Titano dioksidas • Ksilitolis • Dirbtiniai
ir „natūralus“ kvapikliai • Akacija • Kalio acesulfamas.
Pirmiausia, jeigu manote, kad guma nepakenks, nes jos nenuryjate, labai
klystate. Šios pavojingos medžiagos į kraujotaką patenka per burnos gleivinę. Kramtomoji guma yra tokia pavojinga, kad kai kurie gyvūnai gali
mirti jos nuriję.
Visos becukrės gumos rūšys vadinamos sveikomis. Žmonėms nuolat
kartojama, kad cukrus labai kenkia dantims, todėl reikia rinktis becukrę
kramtomąją gumą. Tačiau tokie žmonės pamiršta paminėti, kad becukrėje
kramtomojoje gumoje cukrus yra pakeičiamas aspartamu, kuris yra dar didesnis blogis. Kodėl? Asparamas yra sintetinis cheminis junginys, kurio 50
proc. sudaro fenilalaninas, 40 proc. – aspartinė rūgštis ir 10 proc. metanolios.
Kiekviena iš šių medžiagų kelia grėsmę sveikatai.

TEMA
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SVEIKATA

PROFESORIUS IŠ VOKIETIJOS: NORITE
GYVENTI SVEIKAI? NUEIKITE BENT 10 000
ŽINGSNIŲ PER DIENĄ!
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Sporto institutas
suorganizavo išskirtinę tarptautinę
konferenciją visiems ortopedijos,
traumatologijos ir kineziterapijos specialistams „Judėk sveikai“.
Renginyje buvo pristatytos naujos
gydymo metodikos.
„Konferencija išsiskyrė svečių iš
užsienio gausa. Džiaugiuosi, jog susirinkusieji gavo daug vertingų žinių,
o skaitovai puikiai susitvarkė su savo
užduotimis“, - kalbėjo organizatorė
Margarita Radžiūnienė.
Itin didelio dėmesio sulaukė profesoriaus iš Vokietijos Wolfgang‘o
Schoellhorn‘o pristatymas. Žinomas
sporto specialistas lygino Vakarų ir
Rytų mediciną bei pateikė praktiškų
patarimų.
Anot žinomo profesoriaus, nejudra

tapo aktualia problema visame pasaulyje. „Vokietijoje situacija tikrai
blogesnė nei Lietuvoje. Manau, kad
mūsų karta su tuo susidūrė iš arti,
nes taip auginome ir auginame savo
vaikus. Aplink matome nuolatos prie
monitorių palinkusius žmones, kurie
net vykdami į netoliese esančią parduotuvę sėda į automobilį. Tačiau tai
ne kartos, o mus supančių produktų
ir pasiūlos problema. Pakitusi mityba
padarė didelę žalą“, - kalbėjo svečias
iš Vokietijos.
Pasiteiravus, kaip palaikyti fizinę
formą jei nėra laiko lankytis sporto
salėje, prof. W. Schoellhorn‘as išdavė, jog lankytis sporto salėje visiškai
nereikia. „Galite tiesiog užsiimti
namų ruoša, aktyviai žaisti su vaikais, dirbti sode, vaikščioti gamtoje,
važinėtis dviračiu, plaukioti. Žinote,

kiekvienam žmogui, kuris nori
gyventi sveikai, rekomenduojama
nužingsniuoti bent 10000 žingsnių
per dieną. Tai atitinka vieną aktyvaus
fizinio darbo
valandą. Juk visada galima namuose palikti automobilį ir į darbą eiti
pėsčiomis“, - sakė specialistas.
Tai jau trečioji „Judėk sveikai“
(angl. „Move for health“) konferencija. Pirmos dvi buvo nacionalinės.
Šaltinis: Technologijos.lt
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VIENIŠŲ ŽMONIŲ VIS DAUGĖJA
Sakoma, kad visi vienišiai turi rimtų
charakterio trūkumų, kurių, deja,
patys savyje nemato. Pats svarbiausias dalykas pasaulyje yra šeima ir
meilė. Ne pinigai, ne karjera. Apie
tai kalbamės su lektoriumi TOMU
GIRDZIJAUSKU, skaitančiu paskaitas apie žmonių santykius.
- Šiuo metu vienišų žmonių vis daugėja – būdami jauni ilgai negali rasti
„savo žmogaus“, o vėliau išsiskiria
net kas antra susituokusi pora.
- Tačiau tie žmonės dažniausiai
nieko nedaro, o laukia, kol antrąją
pusę atsiųs likimas. Ir nesulaukia
– ilgus metus. Jeigu esate vienišas
– ieškokite antrosios pusės labai
aktyviai ir visais įmanomais būdais.
- Kas aktyviau ieško – vyrai ar
moterys?
- Pažinčių procese moterys yra
atviros ir kalba apie tai, kad ieško,
visiškai nesigėdydamos. O vyrai
– atvirkščiai – gėdijasi, bijo prisipažinti, kad jiems taip pat rūpi susirasti
antrąją pusę.
- Kodėl tiek daug vienišių? Gal jie
turi rimtų problemų?

- Visi ilgai pažinčių procese užstrigę vienišiai turi rimtų charakterio
trūkumų, tačiau patys jų savyje
nemato. - Ar šį esminį savo trūkumą
jie gali įveikti?
- Šios iliuzijos reikia kuo greičiau
atsikratyti. Geriausias būdas tai
padaryti yra toks: eiti pas priešingos
lyties atstovus ir prašyti jų pasakyti
nuomonę apie save. Jie jums pasakys, kokius mato jūsų charakterio
trūkumus.
- Gal yra esminė taisyklė, kaip vyrai
ir moterys turėtų bendrauti tarpusavyje, kad būtų laimingi?
- Senovės indų vedose yra griežtai
pasakyta: „Vyras žiūri į savo žmoną
kaip tarnas į karalienę, o žmona žiūri
į savo vyrą kaip tarnaitė į karalių.“
Tai yra vienintelis teisingas vyro ir
moters santykis.
- Tačiau ar šitaip bendraudami
neperžengsime ribos ir netapsime
meilės vergais?
- Tarnystė yra suvokiama dviem
būdais. Siaurąja (negatyviąja) prasme – tai vergavimas iš silpnumo.
Pozityviąja prasme – tai aukščiausio

lygio valdžios ir galios jėga.
- Kaip susipažinti su tinkamu
žmogumi?
- Į kiekvieną susitikimą su priešingos lyties žmogumi reikia eiti
taip, lyg eitumėte susitikti su tuo
vieninteliu.
- Kaip atpažinti antrąją pusę?
Yra sena formulė, rasta senuose
Artimųjų Rytų tekstuose. Tokią pat
formulę radau senuose Indijos ir
Japonijos raštuose. Ji sudaryta iš
keturių pažinties etapų – keturių
klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti.
Jeigu žmogus yra liberalesnių pažiūrų, gal jam tiks tik kai kurie šios
formulės akcentai, tačiau jeigu jis
gerbia tradicijas – tiks kaip tik tokia
formulė, kurią aš jums ir pateiksiu.
Pagal Meilės Jančorienės str., šaltinis: „Valstiečių laikraštis“

MITYBA

Pelėsis namą gali suėsti per porą CHOLESTEROLĮ MAŽINANČIOS KRUOPOS: 11
metų. Kaip nuo jo saugotis?
BŪDŲ, KAIP JOS GALI MUMS PADĖTI
Apsimauna šiltas kojines, apsivelka
pora megztinių, net nevėdina būsto,
kad tik išsaugotų šilumą. Lietuviai
geriau šąla nei šildosi.Tačiau taip
taupant galima prisidaryti rimtų
bėdų ir vėliau – dar didesnių išlaidų.
Nevėdinamas patalpas puola pelėsis.
Pelėsių naikinimo paslaugą teikiančios įmonės darbo užtektinai turi nuo
lapkričio iki balandžio mėnesio.
Kasdien turime iki penkių iškvietimų valyti pelėsį. Dabar mums pats
darbymetis, telefonai tiesiog kaista nuo žmonių skambučių. Pasak vienos
tokios įmonės direktoriaus A. Donskojaus, nuo pelėsio labiausiai kenčia
senos statybos blokiniuose daugiabučiuose gyvenantys žmonės, jie sudaro
55 procentus įmonės klientų.
Svarbu žinoti, kad jei nebus pašalintos pelėsiui susidaryti palankios sąlygos,
anksčiau ar vėliau jis vėl atsiras“, – įspėjo A. Donskojus.
Jo vadovaujamos įmonės specialistai, turima įranga apžiūrėję pastatą iš
vidaus ir išorės, gali tiksliai nustatyti jo broką, kurioje vietoje drėksta ar
šąla sienos, žodžiu, išsiaiškina, dėl ko plinta pelėsis. Tik sumažinę patalpose
drėgmę, jas tinkamai išdžiovinę jie imasi naikinti pelėsį. Kai kuriuose butuose
būna sunkiai įsivaizduojamas susikaupusios drėgmės kiekis.
Prasto vėdinimo problema
Antra galima pelėsio atsiradimo priežastis yra vadinamosios kiauros –
šąlančios, nuo lietaus šlapiuojančios sienos. Idealiausios sąlygos pelėsiui
įsiveisti – teigiama 20 laipsnių temperatūra ir daugiau nei 95 procentų santykinė oro drėgmė, o jo augimą skatina nepakankamas oro judėjimas – patalpų
vėdinimas ir natūralios šviesos stoka. Bet koks netrukdomai besidauginantis
pelėsis ne tiktai darko namų vaizdą, mažina pastato statybinių konstrukcijų
atsparumą, bet ir kenkia žmogaus sveikatai.

Avižos – ląstelienos, omega trys
riebalų rūgščių, tiamino, geležies
ir beta gliukano (kuris reguliuoja
cukraus lygį kraujyje) šaltinis.
Dėl vertingų medžiagų jos mažina
cholesterolio lygį, stiprina imuninę
sistemą.
Avižos naudingos dėl savo cheminės sudėties. Jose gausu daug
svarbių žmogui mineralų ir vitaminų. Tai kalis, fosforas, magnis,
cinkas, chromas, kobaltas, geležis,
fluoras, jodas, vitaminai A, E, B1,
B2, B6, P.
Avižinė košė - puikus baltymų
ir ląstelienos šaltinis, ją valgant
gerėja medžiagų apykaita, auga
raumenų masė. Vienoje avižinės
košės lėkštėje yra ketvirtadalis
visos paros ląstelienos kiekio, o
trijuose ketvirtadaliuose stiklinės
avižinių dribsnių – ląstelienos
paros norma.
Fluoras ir kalcis, esantys avižose,
reikalingi formuojantis kaulams,
geležis – kraujo gamybai, mažakraujystės profilaktikai. Avižos
– puikus antioksidantas. Visos

Holivudo žvaigždės įtraukia į savo
racioną avižinę košę. Ir ne tik.
Kiekviena moteris, besirūpinanti
savo grožiu, žino apie avižų reikšmę išvaizdai.
Avižinė košė stimuliuoja žarnyno
veiklą, gerina medžiagų apykaitą.
Ji rekomenduojama žmonėms,
turintiems virškinimo sistemos
sutrikimų, nes padengia skrandžio
sieneles apsauginiu sluoksniu,
saugo nuo mechaninių ir cheminių
pažeidimų. Avižinė košė veikia ir
kaip žarnyno šluota – ji padeda
pašalinti iš organizmo šlakus, nuodingas vaistų ir alkoholio liekanas.
Avižinė košė padeda, kai skauda
ar pučia pilvą. Ji puikiai tinka
vėžinių virškinimo trakto susirgimų profi laktikai. Ypač palankiai
virškinimo sistemą veikia avižinis
kisielius. Jis rekomenduojamas viduriuojant ar užkietėjus viduriams.
Avižinės košės sudėtyje esantis
biotinas naudingas odai ir vartojamas kaip pagalbinė priemonė
sergant dermatitu ar alergija.
Avižos stimuliuoja protinę veiklą,

gerina atmintį.
Avižinė košė nepakeičiama mažinant cholesterolio kiekį kraujyje.
Taip pat avižos – gera širdies ir
kraujagyslių susirgimų profilaktikos priemonė.
Avižos naudingos ir sergant diabetu. Jos padeda pašalinti skysčių
perteklių iš organizmo.
Jei pusryčiams išsivirėte per daug
avižinės košės, neišmeskite jos, yra
nemažai būdų, kaip ją panaudoti.
Gydo aknę
Beria? Avižų košė padės pašalinti negyvas odos ląsteles, sugers
riebalų perteklių – tai natūrali
priemonė nuo aknės. Pravėsusią
avižų košę užtepkite ant išbertų
vietų, po kelių minučių nuplaukite
vandeniu.
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AUTONAUJIENOS

Unikali čiurnos sąnario operacija

„ASTON MARTIN“ SUKURS AUTOMOBILĮ
SPECIALIAI DŽEIMSUI BONDUI
„Aston Martin“ atskleidė, kad naujame filme apie legendinį agentą
Džeimsą Bondą pagrindinis herojus vairuos visiškai naują, dar net
negaminamą „Aston Martin“ automobilį. Tai bus dviejų durų kupė,
pavadinta DB10. Vienetinis šio automobilio egzempliorius bus
specialiai pagamintas šiam filmui.
Filmas vadinsis „Spectre“, o Dž. Bondo naujasis automobilis
atskleis tai, kaip atrodys visi būsimi „Aston Martin“ modeliai.
Visi ateities „Aston Martin“ modeliai bus gaminami ant visiškai
naujos platformos, kurią šiuo metu kompanijos inžinieriai intensyviai kuria, tačiau Bondo naudojamas automobilis iš tikrųjų bus
surinktas ant senosios, dabar naudojamos platformos ir turės aštuonių cilindrų 4,7 litrų variklį. Šis variklis yra
sukurtas „Ford“ koncerno ir šiuo metu britai jį montuoja į V8 „Vantage“ modelius.

GIMĖ NAUJAS „FERRARI“ KEISTU PAVADINIMU
„Ferrari“ oficialiai pristatė naują sportinį modelį, kurio pavadinimas skamba tarsi internetinių puslapių suaugusiems adresas:
„FXX K“.
Nežinia kodėl, bet italams, regis, nusibodo anksčiau planuotas
vardas „LaFerrari XX“. Taigi, „Ferrari“ planuoja pagaminti vos
30 „FXX K“ automobilių „suaugusiems“, ir kiekvienas iš jų
kainuos ne mažiau 2,5 mln. eurų.
Po variklio dangčiu rasime 6,3 l V12 motorą, o automobilio
pajėgumas sieks net 1050 AG (860 AG generuos V12 variklis ir
dar 190 AG pridės elektros motoras). Maksimalus sukimo momentas bus 900 Nm. Iki pirmosios šimtinės jis spurtuos mažiau
nei per tris sekundes. Maksimalus automobilio greitis – 350 km/val.

UŽ 100 TŪKST. LT SUKŪRĖ TAI, KO LIETUVOJE
NĖRA BUVĘ
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos kūrinys nušluostė nosis
daugeliui. Penkiolika studentų pirmą kartą Lietuvoje sukonstravo
tarptautinius reikalavimus atitinkantį „Formulės“ automobilį.
„Idėja sukonstruoti tokį automobilį kilo prieš maždaug 3 metus.
Tuomet lankydamiesi kituose pasaulio universitetuose ir kolegijose
pastebėjome, kad dalis jų tokius modelius turi. Sutikus kolegijos
administracijai pradėjome burti komandą ir konstruoti sportinį automobilį. Tai pirmasis Lietuvoje „nuo nulio“ padarytas, visas taisykles
atitinkantis automobilis, kurį kūrė patys studentai“, – DELFI sakė
Automobilių transporto katedros lektorius Mindaugas Melaika.

Štai tokį žiemos „stebuklą“ sumeistravo Rusijos auksarankiai.
Įspūdingo dydžio visureigis surinktas automobilio „Nissan Maxima“
pagrindu.
Tai reiškia, kad salone – verslo klasės patogumai, o „už borto“
– nuožmaus visureigio tanko jėga. Kėbulo dizainą autorius visų
pirma suprojektavo kompiuterinio modeliavimo technologijomis.
O rezultatas – štai toks.
Beje, sprendžiant iš pastarųjų dienų meteorologinių aktualijų Tolimuosiuose Rytuose, tokie visureigių modeliai Rusijoje turėtų būti
ne parodomieji, o serijiniai.
Šaltinis: Delfi.lt

TEMA

PRIEŽASTYS, KODĖL KAI KURIOMS MAŠINOMS
RŪDYS NEBAISIOS
drėgną klimatą, dažną ir didelį oro
temperatūrų svyravimą bei tradicijas
žiemą keliuose išbarstyti milžiniškus kiekius druskos mišinių, priskiriamos didžiausio koroziškumo
zonai. Specialistų teigimu, tokiomis
sąlygomis itin greitai prasidedanti ir
nestabdoma korozija per metus „suvalgo“ beveik 1 milimetrą metalo.
Kovodami su šiais dalykais automobilių pramonės inžinieriai paprastai naudoja vieną iš galvaninių
dangų: gryno cinko, cinko-geležies,
cinko-nikelio lydinių arba cinko-nikelio su papildomu organinės kilmės
dangos sluoksniu.
„Visos šios dangos dar gali būti
skirtingų storių. Visada pasitvirtina
taisyklė – kuo storesnė galvaninė
danga, tuo didesnis jos atsparumas korozijai. Deja, dangos storis
tiesiogiai susijęs su automobilio
svoriu, gamybos kaštais ir kitais
svarbiais dalykais. Dėl šios prie-

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorius, Kauno
klinikų ortopedas traumatologas
ir Lietuvos krepšinio rinktinės gydytojas Rimtautas Gudas į čiurnos
sąnario kremzlės defektą be pjūvių
endoskopiškai įsodino išmaniąją
membraną. Jau kitą dieną 29-erių
kaunietė išvyko namo. Ši operacija
atlikta pirmąkart Lietuvoje.
Išskirtinės artroskopinės operacijos metu buvo įvertinta pažeista čiurnos
sąnario kremzlė, pašalintos negyvos kremzlės dalys, o į defekto vietą įsodinta
sąnario kremzlės struktūrinė membrana, kurią prie sveikos kremzlės kraštų
gydytojas priklijavo fibrino klijais bei specialiais siūlais, išlaikančiais membranos stabilumą jai įaugant į sveiką kremzlę.

Paryžiaus merė nori nustebinti
pasaulį: statys įspūdingą bokštą
Paryžius – bene labiausiai pasaulyje žinomas dėl savo architektūros.
1977-aisiais metais pastatytas Pompidou centras kritikų buvo pavadintas
kaip akį rėžiantis, 1969-aisiais iškilęs
Monparnaso bokštas (Tour Montparnasse) buvo taip sukritikuotas, kad
tapo paskutiniuoju nuo 1960-ųjų
pastatytu bokštu centrinėje miesto
dalyje. Būtent dėl šios išskirtinės architektūros, dar ir šiandien paryžiečiai
yra atsargūs ar netgi priešiškai nusiteikę prieš bet kokius naujus statiniams.
Tačiau Paryžiaus merė Anne Hidalgo dabar bando įrodyti, kad miestui reikia
naujos konstrukcijos daugiaaukščių pastatų, kurie kurtų Paryžiaus ateities vaizdą. A. Hidalgo netgi turi realų pasiūlymą – trikampį, maždaug 200 m aukščio
stiklo ir plieno bokštą, kuris iškiltų Paryžiuje, netoli Monparnaso bokšto.

Kelionės tikslą pasieksite greičiau už
garsą

ŠTAI KAIP ATRODO VISUREIGIS RŪSČIAI
RUSIŠKAI ŽIEMAI

Sakoma, kad dėl šventos ramybės
geriau nematyti, kaip gaminama
virta dešra, ir kaip „daroma“ politika. Lengvųjų automobilių servisų
meistrai šį kalambūrą papildo pasiūlymu vengti žiūrėti, kaip atrodo jų
mašinos uždaros ertmės – slenksčiai,
lonžeronai, važiuoklės balkiai, durelių vidinės siūlės ir pan.
Specialiu prietaisu – technoskopu – čia padarytos nuotraukos
jautresnių nervų žmonėms paprastai
sukelia šoką. Tačiau sunkvežimių
pardavėjai kone vienbalsiais tikina,
kad korozijos problema jiems neaktuali. Cargonews.lt į šiuos procesus
pažvelgė atidžiau.
Akis į akį su korozija
Chemikai visą žemės rutulį pagal
korozijos procesų intensyvumą
yra suskirstę į keturias zonas: itin
smarkios, stiprios, vidutinės ir silpnos. Visos šiaurės vakarų Europos
šalys, tarp jų ir Lietuva, turinčios
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Turtingiausieji jau labai greitai
galės skraidyti viršgarsiniais lėktuvais. Šiuo metu net kelios bendrovės
kuria naujos kartos viršgarsinius
keleivinius lėktuvus, galėsiančius
visus norinčius ir sau tokią prabangą
leisti galinčius skraidinti net dvigubai
greičiau nei dabartiniai, skelbia CNN.
Nevadoje dirbanti bendrovė „Aerion“ kuria 110 mln. dolerių (305 mln.
Lt) vertės 12 vietų verslo klasės lėktuvą, kuris galės skristi 536 metrų per
sekundę greičiu. Tai maždaug du kartus greičiau nei 65 mln. dolerių (180
mln. Lt) kainuojantis „Gulfstream G650“. Skaičiuojama, kad skrydis iš
Niujorko į Londoną šiuo lėktuvu nuo septynių valandų sutrumpėtų iki vos
daugiau nei keturių.

„Xhibitionist“ – 70 mln. litų vertės
superjachta-automobilis
Įspūdinga sportinio automobilio formos jachta neabejotinai nustebins net ir visko
mačiusius ekstravagantiško
transporto mėgėjus.
N75 metrų ilgio prašmatnioji „Xhibitionist“ yra daugiafunkcinė jachta, kurią perkant
pridedamas net specialiai
šiam laivui sukurtas superautomobilis.
Be abejo, šio šedevro įsigijimui jums prireiks Briuso Veino banko
sąskaitos, kadangi paprasčiausio modelio vertė – apie 20 mln eurų (~70
mln. litų).

Sukurtas šviečiantis popierius

žasties galvaninių dangų storis
automobilių pramonėje paprastai
neviršija 6 – 9 mikronų. Natūriniai
koroziniai bandymai rodo, kad
esant tokiems cinko ar jo lydinių
galvaninių dangų storiams, pirmi
korozijos požymiai pasirodo jau
1-2 metais, priklausomai nuo to,
kur ir kaip automobilis eksploatuojamas“, – cargonews.lt pasakojo
chemijos mokslų daktaras Kęstutis
Mikučionis.

JAV įmonė „Rohinni“ savo Twitter
paskyroje išplatino pranešimą, kad netrukus pasiūlys naują gaminį – šviečiantį
popierių, pavadintą „Lightpaper“.
Įmonės teigimu, tai – ploniausias pasaulyje šviesos diodų (LED) šviesos šaltinis,
kurį bus galima priklijuoti prie bet kokio
paviršiaus, pagaminti bet kokios formos,
o ateityje – ir atsispausdinti patiems.
Šviečiantis popierius gaminamas, sumaišant rašalą su mikroskopinio dydžio,
prilygstančio raudoniesiems kraujo kūneliams, šviesos diodų kristalais ir
atspausdinus šį mišinį ant plono laidaus pagrindo. Po to abi pusės padengiamos apsauginiu sluoksniu. Prie jo prijungus elektros įtampą, paviršius
ima šviesti.

Šaltinis: Technologijos.lt
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06:00 LR 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".
22:35 Durys atsidaro.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Pasaulio dokumentika.
01:00 Senis.
02:00 Laba diena, Lietuva.
(k.)

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.)
13:45 Mûsø miesteliai. (k.)
14:45 Gimtoji þemë.
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 Kultûra.
19:00 Mûsø dienos - kaip
ðventë.
20:30 Mokslo sriuba.
20:45 Istorijos detektyvai.
21:30 Naktinis ekspresas.
22:00 Lilehameris.
23:30 Kûrybos metas. (k.)
00:00 Panorama. (k.)
00:30 Dëmesio centre. (k.)

106:45 Dienos programa.
06:50 "Keksiukø karai".
(k.)
07:45 "Linksmieji
þvëreliai".
08:10 "Peliukas Stiuartas
Litlis".
08:35 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:00 "Teisingumo lyga".
09:25 "San Francisko
raganos III".
10:15 "Duok letenà!".
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 Ðventasis ir
mirtingasis.
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".
22:35 "Detektyvë Rizoli".
23:30 "Begëdis".
00:30 "Arti namø".

06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Dþekis Èanas.
Pirmasis smûgis (k.)
10:25 Sniego karalienë.
(k.)
11:55 Tomas ir Dþeris.
(k.)
13:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III".
13:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
13:55 Katino Leopoldo
vasara.
14:10 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7. Infoðou.
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Prezidento
lëktuvas.
00:35 "Taikinys".

06:30 Teleparduotuvë.
06:45 Simpsonai.
06:55 Serialo pertraukoje
- Þalioji enciklopedija.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
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.
15:30 Nemylima.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Prieð srovæ.
20:30 Pasmerkti 3.
21:00 VIP.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Transporteris.
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.
Vilnius. (k.)
09:00 Rosamunde Pilcher.
Paþadëtoji nuotaka (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 Netikëta sëkmë. N14.
23:15 "Gyvi numirëliai".
00:10 "Detektyvë Dþonson".
(k.)
01:05 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:10 Bamba TV. S. 2013
m.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Medikopteris.
11:00 Staèia galva. 2011
metø pasaulio
èempionatas.
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 Uþ prieðo linijos 2.
Blogio aðis.
23:35 Jauna pilnametë.
01:25 Anarchijos vaikai.
02:20 Bobo uþkandinë.
02:45 24 valandos.

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.
18:40 "Mesingas.
Aplenkiantis laikà".
19:50 "Nuþudyti Stalinà".
21:00 Patriotai.
22:00 Reporteris.
22:42 Paþangi Lietuva.
22:47 Orai.
22:50 Nusikaltimas ir
bausmë.
23:50 "Kulinaras".
00:50 Reporteris.
01:25 Lietuva tiesiogiai.
01:50 "Praeities ðeðëliai".
02:35 Reporteris.
03:10 Lietuva tiesiogiai.
03:35 "Mikropasauliai".

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 Þingsnis po þingsnio.
(k.)
13:00 Maþasis princas.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas 12.
17:10 Premjera. Didysis
Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:50 Gyvenimas.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama. Verslas.
Kultûra.
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.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas.
12:15 Mûsø dienos - kaip
ðventë. (k.)
13:40 Kelias á didájá sportà.
14:00 Bûtovës slëpiniai. (k.)
14:50 Giriø horizontai. (k.)
15:15 Istorijos detektyvai.
16:00 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. Ukraina. (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 Elito kinas.
23:35 Kultûra +. (k.)
00:00 Panorama. (k.)
00:30 Dëmesio centre. (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 "Teisingumo lyga".
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 Iðrinktøjø
medþioklë.
23:05 "Detektyvë Rizoli".
00:00 "Begëdis".
01:00 "Arti namø".

05:55 Dienos programa.
06:00 Labas vakaras,
Lietuva. (k.)
06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
09:55 Yra kaip yra. (k.)
11:00 Yra kaip yra.
12:00 Yra kaip yra.
12:55 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III".
13:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
13:55 Interviu su katinu
Leopoldu.
14:00 Katino Leopoldo
poliklinika.
14:10 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Absoliutus blogis.
00:00 "Taikinys".

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
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 Ieðkotojas.
01:10 Elitinis bûrys.

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. N-7.
21:00 Farai. N14.
21:30 Nostradamas.
23:15 "Gyvi numirëliai".
00:10 "Detektyvë
Dþonson". (k.)

09:15 Teleparduotuvë .
09:30 Adrenalinas.
10:00 Medikopteris.
11:00 Staèia galva. 2011
metø pasaulio
èempionatas.
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 Didvyris ir siaubas.
23:35 Europos pokerio
turas.
00:40 Nepaprastø ðokëjø
legionas. Maiðtas
prasideda.

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.
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:45 Keliauk! Paþink!
18:50 Laikas krepðiniui.
19:00 Europos taurë
2014. Vilniaus
"Lietuvos rytas" Jeruzalës "Hapoel".
21:00 Sàmokslo teorija.
22:00 Reporteris.
22:50 Patriotai..
23:50 "Kulinaras".
00:50 Reporteris
01:25 Lietuva tiesiogiai
01:50 "Praeities ðeðëliai".
02:35 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas 12.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Auksinis protas. (k.)
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 13.
17:10 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:50 Tikri vyrai.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
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.
02:00 Laba diena, Lietuva.
(k.)
03:45 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. (k.)

08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Maþasis princas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:15 Giulijos jubiliejinis
koncertas. (k.)
14:10 Achilo kulnas.
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.
19:20 Koncertas. Tavo
zona.
20:30 Mokslo sriuba.
20:40 Vilniaus Ðv.
Pranciðkaus Asyþieèio
(Bernardinø) parapijos
200 metø jubiliejui.
Malonë. 21:30 Naktinis
ekspresas.
22:00 LRT aukso fondas.
23:30 Arti.

06:50 "Keksiukø karai".
(k.)
07:45 "Linksmieji
þvëreliai".
08:10 "Peliukas Stiuartas
Litlis".
08:35 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:00 "Teisingumo lyga".
09:25 "Striksës".
10:15 "Duok letenà!"
10:45 "Karadajus" (k.)
11:40 Vargðas magas.
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 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS Dþekas
Teiloras.
22:45 "Sekso magistrai".
23:55 "Deksteris".
00:50 "Arti namø".

06:30 Dienos programa.
06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis" (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
09:55 Yra kaip yra. (k.)
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
automobilis.
14:10 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios.
19:30 Valanda su Rûta.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Hidalgas.
00:55 "Nikita".
01:50 Sveikatos ABC
televitrina. (k.)
02:45 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 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.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Kobra 11.
23:15 Iðgyvenimas.
00:10 Kaulai.
01:10 Elitinis bûrys.
01:40 Nuodëmingoji

07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 Naktis ir diena. (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. N14.
21:30 Ðanchajaus
kaubojus.
23:45 "Gyvi numirëliai".
00:40 "Detektyvë
Dþonson". (k.)

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Medikopteris.
11:00 Staèia galva. 2011
metø pasaulio
èempionatas.
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 Priverstas þudyti.
23:30 Patriotas.
01:10 Anarchijos vaikai.
02:05 Bobo uþkandinë.
02:30 24 valandos.

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.
18:00 Reporteris.
18:40 "Mesingas.
Aplenkiantis laikà".
19:50 "Að - Wolfas
Messingas".
21:00 Nusikaltimas ir
bausmë.
22:00 Reporteris.
22:42 Ádomi Lietuva.
22:50 Nuoga tiesa.
23:50 "Kulinaras".
00:50 Reporteris.
01:25 Lietuva tiesiogiai.
01:50 "Praeities ðeðëliai".
02:35 Reporteris.
03:10 Lietuva tiesiogiai.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas 13.
10:00 Namelis prerijose.
11:00 Svajonæ turiu. (k.)
12:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
13:00 Maþasis princas.
13:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
14:00 Laba diena, Lietuva.
16:05 Komisaras Reksas 13.
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 Olimpinio èempiono,
krepðininko Arvydo
Sabonio jubiliejui.
00:00 Dabar pasaulyje.
00:30 Robotas policininkas
3.
02:25 Senis.
03:30 Laba diena, Lietuva.
(k.)

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.
12:15 Koncertas. (k.)
13:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
13:45 LRT aukso fondas.
(k.)
15:15 Legendos.
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 Gintaro kelias.
18:45 Mokslo ekspresas.
19:00 Teatras.
19:50 Sporto archyvai.
20:00 Kultûra +.
20:30 Olimpinio èempiono,
krepðininko Arvydo
Sabonio jubiliejui.
21:30 Didþioji Lietuva.
22:00 LRT aukso fondas.
00:00 Lietuviø kinas
trumpai.

06:50 "Keksiukø karai".
(k.)
07:45 "Linksmieji
þvëreliai".
08:10 "Peliukas Stiuartas
Litlis".
08:35 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:00 "Teisingumo lyga".
09:25 "Striksës".
10:15 "Duok letenà!"
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 Rizikingas
paðaukimas.
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 Susipynæ
iðgyvenimai.
01:15 "Sekso magistrai". (

06:30 Dienos programa.
06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Pagalbos
skambutis. (k.)
09:55 Yra kaip yra. (k.)
11:00 Yra kaip yra.
12:00 Yra kaip yra.
12:55 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III".
13:25 "Keista ðeimynëlë".
13:55 Katinas Leopoldas
sapne ir tikrovëje.
14:10 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Ðventæ ðvæsti.
22:40 Ðioje ðalyje nëra
vietos senukams.
01:05 PREMJERA
Ðmëklø audra.
02:50 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
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 Batuotas katinas
Pûkis.
21:10 Vienas namuose 3.
23:20 Iðgyventi Kalëdas.
01:05 Penkiakovë.
02:55 Kobra 11.
03:50 Programos pabaiga.

07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 Naktis ir diena.
Vilnius. (k.)
09:00 Ðanchajaus
kaubojus. (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 PREMJERA Atëjo
... Sabas.
19:30 "Amerikietiðkos
imtynës".
21:30 Sunku nuþudyti.
23:30 Farai. (k.) N14.
00:00 Farai. (k.) N14.
00:30 Farai. (k.) N14.
01:00 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:05 Bamba TV. S.

09:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
10:00 Medikopteris.
11:00 Staèia galva. 2011
metø pasaulio
èempionatas.
12:00 Aferistas.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
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 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
23:00 Eurolygos rungtynës.
Kauno "Þalgiris" "Dinamo Banco di
Sardegna Sassari.
00:50 Devyni gyvenimai.

07:10 Reporteris.
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.
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:15 Ðeima- jëga!
17:00 Þinios.
17:15 Ðeima- jëga! (tæs.)
18:00 Reporteris.
18:37 Orai.
18:40 "Mesingas.
Aplenkiantis laikà".
19:55 Kitoks pokalbis.
20:55 Pasaulis X. "
22:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
23:00 "Vestuviø
komanda".
00:45 "Italø detektyvas".
02:40 "Vestuviø
komanda".
04:00 "Italø detektyvas".

2014 12 12 Nr. 50

10

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
iðnuomoja. Jurbarkas, tel. 8
656 23 668.
1 k. butà „susivienijime“
Lauko g. 4 (III a., 38 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 42
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. 16 (III
a., 30 kv. m, visi patogumai,
maþi mokesèiai). Jurbarkas,
tel. 8 637 24 169.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (II
a., 37,77 kv. m, 47 000 Lt).
Jurbarkas, tel.: 8 687 40 517,
8 620 37 675.
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.
1,5 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.
1 k. butà Jurbarke (III a., 31
kv. m, renovuotame name,
ðarvuotos durys, laminatas,
rami, graþi vieta, 35 000
Lt/10 136,70 EUR). Tel. 8
601 64 049.
2 k. butà centre Kauno g. (II
a., 38 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 32 000 Lt, bendras
plotas 38,14 kv. m, gyvenamojo ploto bute 33,64 kv.
m). Jurbarkas, tel.: 8 621 91
825, 8 658 85 398.
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. (III a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 612 26 873.
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 Kæstuèio g. (IV
a., blokinis namas, suremontuotas, 70 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 615 25 900.

Pienininkystės ūkį Jurbarko r. (2 a. namas, 179 kv. m, 7
kamb., 2005 m. statybos. 206 galvijai, 2 fermos po 100 vietų,
veršidė, melžimo aikštelė, 3 mėšlidės, 800 000 Lt / 231 696
EUR).
2 aukštų namą Skirsnemunėje, Jurbarko r. (1978 m. statybos, 100 kv.m, 4 kambariai, 8 a sklypas, 35000 Lt / 10 136
EUR).
Namą Girdžiuose, Jurbarko r. (1968 m. statybos, renovuotas, 70 kv. m, 2 kamb., 12 a sklypas, 75 000 Lt / 21 721 EUR).
34 a sklypą Pašvenčio k., Jurbarko r. (300 m nuo pagrindinio
kelio, 136 000 Lt / 39 388 EUR).
Namo dalį Jurbarko centre (1900 m. statybos, 133 kv. m,
14,5 a sklypas, 126 000 Lt / 36 492 EUR).
Namą Jurbarke, Kalninės g. (1994 m. statybos, 200 kv. m,
6 kamb., 490 000 Lt / 141 913 EUR).
1,5 k. butą Jurbarke, Kęstučio g. (37,21 kv. m, 4 aukštas,
50 000 Lt / 14 481 EUR).
1 k. butą Jurbarke, Gedimino g. (32
kv.m, 2 aukštas, 36 000 Lt / 10 426 EUR).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

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, 40 000 Lt).
Galima derëtis. Jurbarkas,
tel. 8 618 39 272.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos medinës durys, virtuvëje remontas, 70 000 Lt). Jurbarkas,
tel. +370 644 76 494.
3 k. butà Kæstuèio g. (V a., 2
balkonai, didelis rûsys, dalis
baldø). Jurbarkas, tel. 8 655
02 466.
3 k. butà centre, Dariaus ir
Girëno g. (V a., plastikiniai
langai, balkonas, ðarvuotos
durys). Kaina sutartinë. Tel.
8 698 31 889.
3 k. butà susivienijime (V
a., 2 balkonai, rûsys, plastikiniai langai, 50 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 675 06 155.
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.
Dviejø aukðtø mûriná namà
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 K. Donelaièio g.
Jurbarkas, 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.

Sutikite
Naujuosius Metus
Margiðkiø Dvare!!!
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
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Parduodama pirtelė ant
ratų.
Tauragė, tel. 8 638 46 027.

p e r k a

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.

Namà Jurbarko r.,
Pavidaujo k. (170 kv. m, II
a., blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 70 000 Lt, uþkraunama krosnis). Jurbarkas,
tel. 8 653 22 830.

Sodybiná sklypà
Smukuèiuose (10 a, ðalia
miðkas ir upë Mituva, 1
kaimynas, elektra, nedidelis sodo namelis, 35 000
Lt). Tel.: 8 687 40 517, 8
620 37 675.

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.

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.

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.

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.

Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24 999
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
Sodybà iki Kauno 8 km,
Raudondvario sen. (ðalia
miðkas, 79 000 Lt, vienkiemis, pastatai seni, sklypas 35 arai. Sklypas erdvus,
didelis. Yra ðulinys, trifazis).
Jurbarkas, tel. 8 687 92 174.
Sodybà netoli Erþvilko (4,4
ha þemës, 62 000 Lt/ 13 925
Eur). Tel. 8 616 07 187.
Sodybà Skirsnemunës sen.
(su 2,4 ha þemës arba be jos,
yra didelis ûkinis pastatas).
Jurbarko r., tel. 8 602 78 450.
Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41
arai, yra visos komunikacijos, 34 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø g. (17
arø, tinkamas statybai, yra
komunikacijos, 60 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 658 83 162.

Sklypà Jurbarko centre,
Kranto g. (11 arø). Tel. 8
600 29 868.

Þemës sklypà Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties, 7,6
ha sklypas, jame 1,5 ha miðkas). Jurbarkas, tel. 8 691
60 581.

Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie
girininkijos, 34 arai). Tel.
8 611 52 214.

Þemës sklypà Naujasodþio
k., 500 m nuo Lauko g.
(elektra, 1 aras - 2 500 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 698 33 190.

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

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

n u o m o j a
3 k. butà miesto centre (II a.).
Jurbarkas, tel. 8 618 64 405.
Iðsinuomotø 1 k. butà, gali
bûti be patogumø. Jurbarkas,
tel. 8 636 46 008.
Komercines patalpas Kauno
g. 37 (60 kv. m). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Sodybà Pauliuose (ðiltas namas, yra ûkiniai pastatai,
þemë). Jurbarko r., tel. 8 681
19 146.

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 Kretinga
(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 namas, komercinës
paskirties). Pagëgiai, tel. 8
609 71 632.

Palangoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà (uþstatytas bankui,
370 kv. m arba jo dalis.
Pradþiai SKUBIAI reikalinga ne maþiau 150 000 Lt.
Siûlyti dalinio arba visiðko
namo iðpirkimo, pinigø skolinimo ar kitokius investavimo variantus). Tel. 8 645
92 641.
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Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Komercinës paskirties ûkiná
pastatà Kiduliø centre (900
kv. m, 46 arø þemës plotas).
Ðakiø r., tel. 8 685 74 797.
Namà Gelgaudiðkyje (9 arai
þemës, ûkiniai pastatai, trifazis, patogumai). Tel. 8 641
27 755.

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.
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.

2 kamb. butas Tauragėjė, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv.
m, renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 150 000 Lt).
1 kamb. butas Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. (19 kv. m,
2 a., miesto centre, ~ 36 000 Lt).
Namą Tauragėje, T. Ivanausko 63 g. (80 kv. m, 2 aukštų,
1960 m. statybos, sklypo plotas – 3,5 a, ~ 106 000 Lt).
Namą Tauragėje, Beržės g. (227 kv. m, 3 aukštų, 2004 m.
statybos, ~ 460 000 Lt)
Namą Tauragės r., Pilsūdų k. ( 174,74 kv.m, 2 aukštų, 1989
m. statybos, 5 kamb., 3 ha pievos. ~ 115 000 Lt)
Namą Tauragės r., Skaudvilės gyv., Pievų g. ( 50,31 kv.m,
1 aukštas, 1934 m. statybos, 3 kamb., ~ 49 000 Lt)
Sodybą Tauragės r., Baltrušaičiuose, Liepų g. (tinkamas
komercinei veiklai, 1992 m. statybos, renovuotas. ~ 210 000 Lt).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (III a., su patogumais, skubiai, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 638 72 604.
1 k. butà (II a., 23 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, 35 000
Lt. Butas 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 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 Gedimino g. 8 (V a.,
30 kv. m, rûsys, plytø namas,
nëra balkono, 35 000 Lt).
Tauragë, tel.: 8 446 52 406, 8
646 01 128.
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 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,
tvarkingas). Tauragë, tel. 8
606 91 438.
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 k. butà Liepø take (I a.,
30 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta).
Tauragë, tel. 8 685 55 538.
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.

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

10 km nuo Tauragës parduodama sodyba su ûkiniais
pastatais (35 a þemës, sodas.
Yra vandentiekis, vietinis
ðildymas. Gyvenvietes centras) arba keièia. Tel. 8 655
76 248.

1k. butà Ateities take 18 (II
a., 36,6 kv. m, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas,
rûsys). Tauragë, tel. 8 614
34 253.
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 Eièiuose (I a., plastikiniai langai, ðarvo durys,
internetas, visi patogumai, su
visais baldais ir buitine technika, 33 000 Lt). Tauragë, tel.
8 630 46 003.
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 mikrorajone,
Ateities take 22 (II a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
120 000 Lt). Tauragë, tel. 8
654 35 085.
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.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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2 k. butà Gedimino g. 37 (IV
a., 51 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
72 000 Lt). Tauragë, tel. 8
698 20 984.

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.

2 k. butà Tarailiø g. (III a.,
36 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
53 000 Lt, su baldais ir buitine technika). Tauragë, tel.
8 636 48 406.

Darþinæ Gaurës sen. (16 x
28 m, 0,26 ha þemës, galima
nusigriovimui). Tauragës r.,
tel. 8 643 49 607.

2 k. butà Gedimino g. (II a.
ið IX, vidurinis butas, plastikiniai langai, ðarvo durys,
rakinama laiptinë, 85 000
Lt). Tel. 8 617 25 675.
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 (IV a., 54 kv. m,
miesto centre, paruoðtas
renovacijai, 85 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 638 54 618.
3 k. butà Dainavos g. 8 (III
a., saulë ið visø pusiø, ðalia
darþelis, mokykla) ir garaþà „Jovaro“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
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.,
65 kv. m, vidurinë laiptinë,
plastikiniai langai, jaukus,
erdvus, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 687 71 585.
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 Ateities take (III
a., 63 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, ðarvo durys, plastikiniai langai, euroremontas).
Tauragë, tel. 8 699 67 133.
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.

Administraciná pastatà
Laisvës g. 85 (550 kv. m,
árengta parduotuvë, 11 arø
þemës, 260 000 Lt) arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
685 86 266.

2 k. butà Þalgiriø mikrorajone (V a., vidurinë laiptinë,
su visu inventoriumi, 71 000
Lt). Tauragë, tel. 8 658 61
209.

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.

2 k. butà Gedimino g. 25 (II
a., V aukðtø name, mûrinis,
85 000 Lt. Plastikiniai langai,
ðarvo durys, remontas, su
baldais). Tauragë, tel. 8 603
69 842.

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.

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.
Medinio namo II a. T.
Ivanausko g. 11 (32,66 kv. m,
atskiras áëjimas, kapitalinis
remontas, plastikiniai langai,
naujas apðiltintas stogas,
miesto komunikacijos, nauja
krosnis, centras, 50 000 Lt),
galima iðsimokëtinai. Tel. 8
655 71 191.
Metaliná garaþà (surenkamas, geros bûklës, 1 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 670 90 759.
Miðkà (11,8 ha, 200 000 Lt).
Tauragës r., tel. 8 663 61 733.
Mûriná gyvenamàjá namà su
ûkiniais pastatais Gaurës
mstl. (19 arø þemës).
Tauragës r., tel. 8 685 51 965,
skambinti po 18 val.
Mûriná ir mediná namus
Jurbarko g. 28 ir Jurbarko g.
28A (265 000 Lt). Tauragë,
tel.: 8 652 97 533, 8 641 20
821.
Mûriná namà MSV (7,8 arai
þemës, garaþas, ûkinis pastatas). 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 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 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 SKUBIAI!
Papuðinyje (2-jø aukðtø,
mûrinis, greta medelynas,
uþdara teritorija, atskiri áëjimai, gali gyventi 2 ðeimos,
2 þidiniai, sauna, balkonai,
ûkinis su 2 garaþais, 13,5 aro
þemës, saugi, rami vieta).
Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Namà Sporto g. 6 (pastatytas 2 ðeimoms, 280 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
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.
N a m à Ta u r a g ë s 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.
Namà Tauragës r., Joniðkëje
(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.
Namo dalá Sodø g. 1 (I a.,
50 kv. m, II aukðtø name,
medinis, 53 000 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.
Patalpas (150 kv. m, mûrinis
namas, tinka komercinei veiklai, 85 000 Lt).
Nebrangiai komercinës
paskirties patalpas Baþnyèiø
g. Tauragë, tel. 8 636 19396.
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 (yra
ràstinis namas, 100 kv.
m, neárengtas, yra ûkinis
pastatas, 65 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685
87 894.
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VISI LAIKRAÐÈIAI IR ÞURNALAI, SENESNI NEI 6 MËN., PARDUODAMI PO
1 LT/0,29 EUR LAIKRAÐÈIO “PLIUSAS”
REDAKCIJOSE: TAURAGËJE, VASARIO
16-OSIOS G. 3, JURBARKE, KRANTO G. 7.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (40 000 Lt, 6
a þemës, 2 aukðtø namelis, rûsys, ið 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.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (8 arai þemës,
kampinis, prie upelio, vaismedþiai). Tauragë, tel. 8 658
35 232.
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 Piktupënuose, Liepø
g. 11 B (18 a, gyvenamasis
namas su ûkiniais pastatais,
40 000 Lt). Tauragës r., tel.:
8 686 44 562, 8 680 96 438, 8
615 66 570..
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.
Sodybà (graþi aplinka, 150
000 Lt, sena, netoli Tauragës,
60 a). Tauragë, tel. 8 674 26
063.
Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 20 000 Lt).
Tel. 8 685 86 266.
Þemës iðvadà, galima persikelti miðkà. Tauragë, tel. 8
688 32 441.
Þemës sklypà (4 vnt. po
18 arø, viso 72 arai, galima
pirkti visà arba dalimis).
Tauragë, tel. 8 613 30 215.
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 Norkaièiø k.,
Vytauto g. 172 D (0,2645
ha, yra elektra, vanduo, 62
000 Lt). Tauragë, tel. 8 687
56 492.
Þemës sklypà P. Ðemetos g.
38 (10,35 arø gyvenamosios
teritorijos, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75
961.
Þemës sklypà Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais
buvusi sodyba, 32 000 Lt).
Tel. 8 685 86 266.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (1 ha, 6 000 EUR).
Tauragës r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà P. Ðemetos
g. 44 (namo statybai, su
komunikacijomis ðalia, graþi,
rami vieta, arti MAXIMA,
NORFA, 9 arai, 16 000
EUR). Tauragë, tel. 8 615
13 160.
Þemës sklypà Tauragëje
(graþi aplinka, ðalia miðkas).
Uþ Stragutës, Pypaliø k., ant
Miluðos upës kranto parduodama þemë 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.
Þemës sklypus Jovaruose,
Laisvës g., 13,3 aro. Tauragë,
tel. 8 685 62 983.
Þemës sklypus V.
Maèernio/T. Ivanausko g.
(2 sklypai po 30 arø, visos
komunikacijos). Tauragë, tel.
8 631 96 921.

p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista, neiðpirkta, atsiskaitau
pirkimo dienà. Tauragës r.,
tel. 8 699 82 177.
Butà iðsimokëtinai, su daliniais patogumais, mieste.
Tauragë, tel. 8 637 70 729,
skambinti po 20 val.
Þemës iðvadas. Tauragë, tel.
8 684 61 318.

n u o m o j a
+Iðnuomoja gamybines
patalpas Norkaièiø k.
Tauragë, tel. 8 663 61 733.
+Iðnuomoja garaþà „Jovaro“
bendrijoje (neribotam laikui,
yra duobë, elektra). Tauragë,
tel. 8 657 93 241.
+Iðnuomoja komercines
rûsio patalpas (70 kv. m, yra
vanduo, WC). Tauragë, tel.
8 687 93 660.
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Iðsinuomotø 1-2 k. butà su
patogumais, baldais bei buitine technika. Nuoma gali
bûti iki 400 Lt. Tauragë, tel.
8 638 60 728.
Iðsinuomotø kambará uþ
moters prieþiûrà ar namø
tvarkymà. Tauragë, tel. 8 681
76 863.
Iðsinuomotø nedideles patalpas (10 kv. m, maisto prekiø
parduotuvëlei. Bûtø geriau
miesto centre). Tauragë, tel.
8 635 82 095.

Ðaldytuvà DAEWOO.
Jurbarkas, tel. 8 699 49 711.
Ðaldytuvà „Snaigë“ (naujas,
raudonos sp., antibakterinis,
elektrà taupantis, ruoðtas
vokieèiams). Tauragës r., tel.
8 670 37 768.
Televizoriø PANASONIC
(66 cm ástriþainë, 50 Lt).
Tauragë, tel. 8 696 06 429.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

p a r d u o d a

+Malkas (trinkelëmis,
miðrios). Tauragë, tel. 8 650
12 062.
+Parduodame akmens anglá, baltarusiðkus durpiø
briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Pramonës
g. 8, Rietavas, tel. 8 686 09
222.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglá, baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.
+Sausas malkas. Tauragë,
tel. 8 663 61 733.
Krosniná kurà. Tauragë, tel.
8 658 35 232.
Naujà kuro katilà VENTA,
skirtas ðildyti iki 300 kv. m
ploto, 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.

p a r d u o d a
Kombinuotà viryklæ
„Elenberg“ (rudos spalvos,
700 Lt). Tel. 8 653 17 879.
Siuvamàjà maðinà, spausdintuvà, nuskaitytuvà
(„skenerá“). Tauragë, tel. 8
606 08 584.
Ðaldytuvà (vokiðkas,
geros bûklës, be rûdþiø).
Jurbarkas, tel. 8 681 59 601.
Ðaldytuvà Beko (400 Lt),
el. funkcinæ lovà (500 Lt),
neágaliojo veþimëlá (naujas,
500 Lt). Dovanoju ðaldytuvà
Snaigë. Jurbarkas, tel. 8 699
82 504.

NOKIA LUMIA 530 (2
mën., 200 Lt). Jurbarkas, tel.
8 609 31 973.
Nauji neiðpakuoti HUAWEI
Ascend Y330 telefonai.
Juodos ir baltas. Garantija
2 metai. Su pirkimo dokumentais, 199 Lt. Jurbarkas,
tel. 8 699 28 792.

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 komplektà
(l. geros bûklës, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 643 28 028.
Spintà (2 durø, maþai naudota, moderni). Tauragë, tel.
8 633 65 455.
Spintà (5 durø, 400 Lt), sekcijà (400 Lt). Tauragë, tel. 8
685 19 599.
Spintelæ (prie lovos),
uþuolaidas (kakavos sp., naktinës), medþiagà uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius
siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

p e r k a
Virtuvines spinteles.
Jurbarkas, tel. 8 655 71 955.

d o v a n o j a
Gal kas padovanotø raðomàjá
stalà? Tauragë, tel. 8 685 29
508.

3 verðiø karvæ ir verðingà telyèià. Ðilalë, tel. 8 683 68 080.
5 verðiø verðingà juodmargæ
karvæ, 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 (ëringos), avinus pjovimui (merinosø ir Romanovø
veislës miðrûnai) ir 2 oþkas
(melþiamos, sukergtos).
Jurbarkas, tel. 8 618 17 950.
Grynaveislá anglø kokerspanieliø veislës jaunà ðuniukà (labai mielas, 200 Lt).
Ðilalë, tel. 8 690 09 492.
Grûdus (500 Lt/ 1 t). Tel. 8
681 19 146.
Ávairius grûdus, miðiná
su þirniais, nuo 400 Lt.
Paðarines bulves, morkas,
didesnius kiekius atveþu.
Tel. 8 647 80 591.
Kalakutà (mësinis, apie 20
kg., 1 kg - 14 Lt). Tauragë,
tel. 8 654 81 431.
Kalakutus ir pilkàsias kaimiðkas þàsis. Jurbarkas, tel.
8 655 71 955.
Karvæ (2 verðiø, verðiuosis
gruodþio mën.). Telyèaitæ,
verðiuosis geguþës mën.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Karvæ (4 verðiø). Tauragë,
tel. 8 685 29 508.
Karvæ (pieninga, pirmaverðë), verðingà telyèià
(verðiuosis vasario mën.).
Tauragë, tel. 8 675 33 517.
Kiaules (ekologiðkai uþaugintos) ir þàsis. Tauragë, tel.
8 641 40 317.
Kiaulæ (5,50 Lt/ kg), èihuahua veislës ðuniukus (mini,
kambariniai, paskiepyti),
dratharø, borderkoliø veislës ðuniukus, Bengalijos
veislës kaèiukus. Jurbarkas,
tel. 8 658 83 300.
Kiaulæ (mësinë, 160 kg).
Jurbarkas, tel.: 8 644 41 946,
8 447 49 968.

p a r d u o d a

Margus darbinius arklius,
kumelæ ir kumeliukà. Tel. 8
656 06 329.

Vaikiðkà lovytæ (labai pigiai). Tauragë, tel. 8 614 38
868.

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.
Mieli, draugiðki, iðauklëti
ðuniukai ieðko namø. Du
berniukai ir mergytë. Ðilalë,
tel. 8 653 62 857.
Naminá sviestà ið ðvieþios
grietinëlës. Tel. 8 627 16
188.
Oþkytæ ir oþiukà. Tauragë,
tel.: 8 446 54 108, 8 653 36
131.
Pieninæ 7 verðiø karvæ.
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.
Pieningø karviø telyèaites,
350 Lt. Tel 8 643 62 862.
Povus, þalà karvæ, 1 metø
telyèià, kalakutus. Kazlø
Rûda, tel. 8 616 13 954.
Telyèaitæ (2 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 676 94 299.
Telyèias (2 vnt., verðingos).
Tauragë, tel. 8 646 19 140.
Tris telyèias ir þalmargæ septyniø verðiø karvæ. Telyèios
verðiuosis gruodá ir vasará,
karvë kovà. Kelmë, tel. 8
685 64 376.
Þàsis. Tauragë, tel. 8 613
92 981.

p e r k a
Gerà ðienà (rulonais arba
ryðuliais). Tauragë, tel. 8
612 16 182.
Misrûnus buliukus auginimui visoje Lietuvoje.
Vilkaviðkis, tel. 8 654 19 077.

p a r d u o d a
Dujø balionà su reduktoriumi, 85 Lt. Tel. 8 653 17 879.
Elektros gaminimo generatoriø, 12 kW, su valdymu,
2 800 Lt. Naujus brezento
tentus – 12 Lt/m. Tel. 8 672
72 619
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.
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.
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Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės
ir Pagėgių skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 9 įsakymi Nr.34FPĮ-(14.34.124.)-66 „Dėl
žemės sklypo (kadastro Nr.7710/0003:45), esančio Milaičių kaime, Gaurės seniūnijoje,
Tauragės rajono savivaldybėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr.7710/0003:45), esančio Milaičių kaime Gaurės seniūnijoje,
Tauragės rajono savivaldybėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tekstinė
bei grafinė dalys skelbiamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
interneto svetainėje www.nzt.lt

NAUJI drabuþiai ið
Vokietijos. Jurbarkas, tel.
8 680 41 705.
Patalus (þàsø plunksnø,
100 Lt), kaldrà (pûkinë,
i ð Vo k i e t i j o s , 1 0 0 L t ) .
Jurbarkas, tel. 8 699 82 504.
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.

Pamesta piniginë su
Abukevièiaus Audriaus
dokumentais. Radusiam
atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8
691 37 783.
Pamesta piniginë su dokumentais Jurbarko mieste,
prie parduotuvës „Senukai“.
Radusiems atsilyginsiu. Tel.
8 612 21 130.
Praðau paremti finansiðkai.
Pinigai reikalingi keliø
sànariø operacijai. Sàskaita
LT417300010021063353,
Swedbank.
Reikalinga pensinio amþiaus
be þalingø áproèiø moteris,
galinti gyventi sodyboje
Joniðkio r. Tel. 8 603 70 870.

Seifà-dëþæ (gamintas, metalinis, 600 Lt). Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Ðilumos siurblá oras-vanduo ir geoterminá siurblá
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
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.

Nuosavoje valdoje (miesto
centre) lengvatinëmis sàlygomis, neribotam laikui
galiu priimti gyventi 65-70
m., dorà, sàþiningà moterá, kuri ateityje slaugytø
þmogø. Tauragë, tel.: 8 606
90 758, 8 446 71 045.

p a r d u o d a
+Àþuolo ràstus (apie 1012 kub. m, sausuoliai).
Tauragës r., tel. 8 670 37 768.
Àþuolà. Tel. 8 689 95 439.
El. variklius (5,5 ir 7,5 kW,
1500 aps./min.), reduktoriø.
Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Grindines lentas (uosio
medþio masyvo, naujos,
kokybiðkos, 15 cm ploèio).
Galime atveþti. Jurbarkas,
tel. 8 652 65 044.
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.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.
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.
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.

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, benzinas,
originali rida 160 000 km,
keistas pagrindinis dirþas
prie 140 000 km, tamsiai
mëlynas perlamutras, kondicionierius, centrinis, signalizacija, juodas vidus, variklio defektas, 1 649 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

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

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN ALMERA TINO
(2000 m., 2,2 l, dyzelinas, 1
200 EUR). Tauragë, tel. 8
618 82 496.
NISSAN PRIMERA (2004
m., 1,9 l, 88 kW, dyz., TA iki
2015 08, pilka sp., 7 700 Lt).
Tel. 8 638 55 920.

OPEL
p a r d u o d a

AUDI A4 (1999 m., 1,9 l,
TDi, TA iki 2016 m., pilkos
sp., 7 500 Lt). Tauragë, tel. 8
620 88 046.
AUDI B4 (1992 m., benzinas, dujos, TA iki 2016 07 29
d., 2 500 Lt, sidabrinë sp.).
Tel. 8 634 26 652.

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

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 (1988 m., 1,8 l, variklio defektas, TA iki 2016
m., 800 Lt, visà arba dalimis).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.

CITROEN
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.

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.

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, heèbekas, þalia
sp., 4/5, TA iki 2015-06, 3
633 Lt). Tauragë, tel. 8 608
55 599.
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.

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.

VW SHARAN (2000 m.,
1,9 l, dyzelinas, kà tik ið
Prancûzijos, 1 600 EUR).
Tauragë, tel. 8 618 82 496.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a

SEAT

Priekabà ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.

p a r d u o d a

p e r k a

SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, mëlynas
perlamutras, veliûras, kondicionierius, rida 239 000
km, pakeistas pagrindinis
dirþas nuvaþiavus 217 000
km, signalizacija, centrinis,
el. langai, TA, 2 099 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

+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.

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

+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið karto.
Tel. 8 677 66 409.
+Automobilius. Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
+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.

PEUGEOT 607 (TA 2 m.,
8 000 Lt, 2316.96 Eur). Tel.
8 640 21 990.

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.

RENAULT

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a

R E N A U LT L A G U N A
(1995 m., benzinas, dujos,
1 850 Lt). Ðilalë, tel. 8 617
93 280.
R E N A U LT L A G U N A
(2003 m., dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia
sp., 4/5, TA iki 2015-04, 6
300 Lt, visi privalumai, navigacija, autopilotas, kondicionierius, geros padangos).
Jurbarkas, tel. 8 655 54 061.
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.

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

AUDI C4 AVANT (1992
m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8
l, benzininiai ir dyz.), AUDI
A6 AVANT (2,6 l). Tauragë,
tel. 8 630 12 397.

PEUGEOT
p a r d u o d a

VW GOLF III (1993 m., 1,8
l, benzinas, dujos, 66 kW, l.
geros þieminës ir vasarinës
padangos, lieti ratlankiai,
TA ir draudimas iki 201412-07, 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.

S U P E R K U
AUTOMOBILIUS VISOJE
LIETUVOJE. Pinigai ið
karto! Moku iki 7000 Lt.
Tauragë, tel. 8 634 44 067.

GAZ 53 priekiná tiltà. MAZ
sankabà (viskas nauja).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
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.
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.
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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, R14, R15, R16, R17).
Tauragë, tel. 8 610 60 588.

p a r d u o d a
Motociklus DNEPR MT10, MK (originaliai suremontuoti). Tel. 8 675 11 551.
Motociklø IÞ ir kt. rëmus.
Tauragë, tel. 8 635 99 897.

p a r d u o d a
Arklines: ðienapjoves, grëblá-vartytuvà, roges (ðlajos)
ir kt. Tel. 8 675 11 551
Arklinius veþimus. Tauragë,
tel. 8 635 99 897.
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, kaina 800 Lt. Tel. 8
688 84 074.

Grudø malûnà (7 kW, trifazis), naujas verstuves
su kamporaiþiais plûgui
FRAUGE (4 vnt.). Tauragë,
tel. 8 694 54 543.
Grûdø traiðkytuvà, malkø
skaldyklæ, adatà filtrà (ið
þemës vandeniui traukti),
ðakø kapoklæ. Tauragë, tel.
8 676 57 000.
Kultivatoriø (800 Lt),
talpyklà kurui (1000 l - 100
Lt), grûdø malûnà (800 Lt),
grûdø valymo maðinà (500
Lt). Tauragë, tel. 8 685 51
965, skambinti po 18 val.
Malûnus (vienas originalus,
7,5 kW, 1 200 Lt, kitas savadarbis, 5,5 kW, 800 Lt, yra
atsarginiø sietø miltø rupumui reguliuoti, 1 200 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.
Melþimo aikðtelæ (4 vietø),
pieno ðaldytuvà (300 l, vienfazis), traktoriaus MTZ-80
variklá. Tauragë, tel. 8 696
06 429.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines
jø detales. Tauragës r., tel.:
8 685 26 204, 8 639 07 345.
Metalines cisternas,
srutveþá, þolës smulkintuvà (mulèerá), mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvàpriekabà, pieno auðintuvà,
vienaaðæ verèiamà priekabà.
Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Mëðlo krautuvà prie traktoriaus (4 500 Lt). Tauragë,
tel. 8 618 82 496.
Plastmasinæ talpyklà (1000
l, nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8
657 96 952.
Priekabà ir puspriekabæ.
Ðilutë, tel. 8 682 10 432.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonėmis
vairuotojas, buhalteris, šaltkalvis remontininkas,
plataus profilio statybininkas, lošimo automatų
salono administratorius, suvirintojas, laiškininkas- vairuojantis automobilį( darbas Viešvilėje),
duonos pyrago gaminių kepėjas, stalius, nekvalifikuotas darbininkas (darbas pas ūkininką)
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, 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: burnos higienistas, draudimo
agentas [vadybininkas], gydytojo odontologo
padėjėjas, kvalifikuotas miškų ūkio darbininkas,
logopedas, nekvalifikuotas melžėjas, pardavimo
vadybininkas, barmenas, pardavėjas, stalius,
suvirintojas dujomis ir elektra, suvirintojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, variklinių transporto priemonių
remontininkas, virėjas, šaltkalvis, ūkvedys.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą
užsienyje:
Norvegijoje reikalingi autobusų vairuotojai,
komandos lyderis, klojinių montuotojai.
Vokietijoje reikalingi asmens priežiūros
darbuotojai.
Danijoje reikalingi suvirintojai.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai,
žuvies perdirbimo operatoriai.
Čekijos Respublikoje reikalingi vairuotojai
CE kategorijų).
Lenkijoje reikalingi siuvėjai; eksporto pardavimų vadybininkas, tolimųjų reisų vairuotojai su
CE kategorijomis.
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, turto agentas, automobilių mechanikas,
elektrinio krautuvo vairuotojas, medkirtys,
medinių baldų lakuotojas, nekvalifikuotas kabelių tiesimo darbininkas, ryšininkas, padavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
skalbyklos vadovas, stalius, siuvėjas, miško
medelyno darbininkas, žemės ūkio specialistas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
ekonomistas, logistikos specialistas [vadybininkas], maisto išdavėjas, mechanikas, medienos
apdirbimo inžinierius, medvežio operatorius,
miško medelyno darbininkas, miškų ūkio darbininkas, nekilnojamojo turto agentas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, siuvėjas, skerdikas, stalius montuotojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tiekimo sandėlio krovikas, turto
agentas, verslo paslaugų vadybininkas, žemės
ūkio mašinų mechanikas, žemės ūkio mašinų
technikas, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius,
barmenas, bendrųjų statybos darbų vadovas, darbų saugos inžinierius, elektromonteris, gyvulių
šėrikas, lažybų tarpininkas kasininkas, logistikos
specialistas [vadybininkas], mažmeninės prekybos padalinio vadovas, nekvalifikuotas melžėjas,
padavėjas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, plataus profilio statybininkas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir
elektra, svėrėjas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas
ekspeditorius, vyriausiasis virėjas, šaltkalvis
skardininkas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, darbų saugos
inžinierius, kompiuterių sistemų specialistas,
pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir
ryšių paslaugų pardavimą) atstovas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teisininkas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, bendrųjų statybos darbų vadovas, fizikos
ir astronomijos mokytojas, lopšelio-darželio
auklėtojas, nekilnojamojo turto agentas, pardavimo vadybininkas, plataus profilio statybininkas, pradinio ugdymo mokytojas, psichologas,
siuvėjas, turto agentas, vairuotojas ekspeditorius,
visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, akmens šlifuotojas, apdailininkas, apsaugos
darbuotojas, architektas, automatikos įrangos derintojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis,
baldų dizaineris, baldžius, barmenas padavėjas,
bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, buhalteris, buhalteris
apskaitininkas, buitinių prietaisų montuotojas,
čiužinių siuvėjas, dailės mokytojas, darbininkas
aukštybininkas, darbo drabužių tvarkytojas,
darbų mokytojas, dažytojas purškėjas {išskyrus
statybą}, dizaineris maketuotojas, drabužių
siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
elektrikas, elektromonteris, elektronikos inžinierius, elektroninės įrangos montuotojas, finansų
direktorius, fizikinių ir mechaninių bandymų laborantas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, gamybos vadovas, geodezininkas, gestų
kalbos vertėjas, grafikos dizaineris, greitojo
maisto ruošimo darbuotojas, grindėjas, grindinio
klojėjas, indų plovėjas (rankomis), informacinių
technologijų sistemų administratorius, interjero
dizaineris, įmonės įrenginių techninės priežiūros
padalinio mechanikas, įrenginių inžinierius, jūrų
laivų inžinierius, kasininkas, kelionių, turizmo ir
laisvalaikio paslaugų mokytojas, kepėjas, kirpėjas, komercijos direktorius, konditeris, kosmetologas, krovikas rūšiuotojas, krovinių priėmėjas,
laborantas, laiškininkas, laivavedys, 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, medinių baldų surinkėjas,
mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, mikroautobuso vairuotojas,
miško medelyno darbininkas, muzikos mokytojas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, odos
gaminių siuvėjas, optometrijos specialistas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pakuotojas (rankomis), pamainos
viršininkas [vadas], pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, parketo klojėjas, pastatų statybos inžinierius, pastolių statytojas, pašto
siuntų rūšiuotojas, plataus profilio statybininkas,
plieninių konstrukcijų surinkėjas [montuotojas],
prekių atsargų krovėjas, prekių fasuotojas,
prekybos salės darbuotojas, privatus dainavimo
mokytojas, produktų kokybės kontrolierius,
projekto vadovas, projektuotojas konstruktorius,
reklamos administratorius, restorano virėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas, sekretorius referentas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, slaugytojo padėjėjas,
socialinės psichologijos psichologas, specialiųjų
statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas,
sporto įstaigos vadovas, statybos projekto vadovas, stiklo apdailininkas, 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, tiekimo padalinio vadovas, tinkuotojas,
turizmo vadybininkas, turto agentas, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, vamzdžių klojėjas,
vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas, vidaus santechnikos tinklų
ir įrenginių santechnikas, vidaus santechnikos
vamzdynų ir įrenginių montuotojas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas
(išskyrus namų virtuvę), visuomenės sveikatos
specialistas, vyriausiasis buhalteris, žemės ūkio
specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.
ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, biologijos mokytojas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivų statybos technikas, logistikos specialistas [vadybininkas],
medinių baldų dažytojas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, pašto vadovas, plataus
profilio statybininkas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, bendrosios
praktikos slaugytojas, gaterininkas, kosmetologas, miško medelyno darbininkas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pašto padalinio vadovas,
produkto vadybininkas, svėrėjas, valiutos keitimo kasininkas, virėjas, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, finansininkas,
pardavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, elektrikas, miško medelyno darbininkas,
stalius, žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir
8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, elektrikas, miško medelyno darbininkas,
pagalbinis darbininkas, turto agentas, virėjas,
žemės ūkio specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), kelionių
asistentas (-ė) - administratorius (-ė), manikiūrininkas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė),
nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto vadovas (-ė), NT administratorius
- agentas, pardavėjas, vairuotojas-ekspeditorius,
virėjas kepėjas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), bendrosios
praktikos slaugytoja (s), elektrinių krautuvų
operatorius, NT administratorė (-ius), NT
administratorius - agentas, optikos reikmenų
pardavėjas, prekybos vadovo asistentas, vairuotojas-ekspeditorius, vyriausiasis virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: darbininkas, darbininkas - traktorininkas, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje,
medelyno darbuotoja (-a), naktinis fermos
operatorius, stalius, šiltnamio darbuotojas (-a),
traktorininkas - suvirintojas.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: elektrikas, fermos vedėjas, NT
administratorius - agentas, operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: automobilių pardavėjas-konsultantas (-ė), buhalteris (-ė), elektrinių krautuvų
operatorius, gamybos vadovas (-ė), ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, klientų konsultantas
(-ė) latvių kalba, pardavėjas-kasininkas, pirkimų
vadybininkas, siuvėjas, siuvimo technologasmeistras, sodo technikos remontininkas, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tekintojas, transporto vadybininkas, virėjo padėjėjas, vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorė (-ius) - kasininkė
(-as), administratoriaus (-ės) asistentas (-ė),
apsaugos vadovas (-ė), atestuotas statybos darbų
vadovas, automobilių elektrikas, automobilių
kėbulų paruošėjas, automobilių šaltkalvis, baldų
surinkimo pagalbinis darbininkas, barmenas,
barmenas padavėjas, darbininkas, direktoriaus
pavaduotojas (-a) ūkio ir bendriesiems klausimams, eksporto vadybininkas, elektromontuotojas (-a), elektroninių ryšių montuotojas, elektros
skydų projektuotojas-sąmatininkas, importo
vadybininkas, jūros gėrybių cecho darbuotojas (-a), kokybės vadybininkas, laiškininkas,
laiškininkas, vairuojantis automobilį (0,45
etato), meno vadovas, nekilnojamo turto agentė
(-as), nekilnojamojo turto administratorius (-ė),
nekilnojamojo turto vadovas (-ė), nekinjojamo
turto brokeris, padavėja (-as), pagalbinis darbuotojas, pardavėja, pardavimo vadybininkas (-ė),
vadybininko asistentas, pastatų apšiltintojas,
prekių grupių vadybininkas, sąnaudų įvertinimo
inžinierius, sandėlininkas, siuvėjas (-a), baldų
aptraukėjas, statybininkas-dailidė, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technikas (-ė), transporto vadybininkas,
ugniagesys gelbėtojas, vadybininkas - specialistas, vadybininkė (-as), vairuotojų teorijos
mokytojas, visuomenės sveikatos specialistas,
vyr. specialistas (administratorius teisininkas).
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apsaugos vadovas/-ė, autoelektrikas, automobilių
plovėjas,-ja, baseino ir įrengimų priežiūros
specialistas, darbų koordinatorius - vadovas,
darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje, elektrinio
krautuvo vairuotojas, gaterininkas, jūros gėrybių
cecho darbuotojas (-a), kambarinė, kasininkas pardavėjas, krovėjas šventiniu laikotarpiu, medelyno darbininkas, nekilnojamo turto agentė (-as),
nekilnojamojo turto administratorius - agentas,
nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto brokerė (-is), nekilnojamojo
turto vadovas (-ė), operatorius, pardavėja (-as)
šventiniu laikotarpiu, pardavėjas, pardavėjas
konsultantas, paruošėja(s), plataus profilio kirpėjas, plataus profilio statybininkas, pramoninio
šiltnamio darbuotojas (-a), reklamos dizaineris,
siuvėjas, baldų aptraukėjas, stalius, sunkvežimio vairuotojas, tarptautinių reisų vairuotojas
- mechanikas, vadybininkas, (-ė), vairuotojas,
vairuotojas E kat., žemės ūkio darbuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos vadovas/-ė, automobilių
mechanikas, automobilių šaltkalvis, baldų konstruktorius, betonuotojas, darbų vadovas (-ė) žemės ūkio srityje, elektromontuotojai, gydytojas
odontologas, konsultantas pardavėjas, medelyno
darbuotoja (-a), melžėjas, mėsos išpjaustytojas,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo
turto administratorius (-ė), nekilnojamojo turto
agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto vadovas (-ė), NT administratorius - agentas, NT
brokeris, pardavėjas konsultantas, parduotuvės
vadovas (-ė), pirkimų vadybininkas, sandėlininkas, siuvėja, baldų aptraukėjas, siuvimo cecho
meistrė, stalius (baldžius), stogdengys, suvirintojas, šaltkalvis remontininkas, šiltnamio darbuotojas (-a), tarptautinių pervežimų vairuotojas,
vadybininkas - žemės ūkio technikos pardavėjas,
vadybininkė (-as), vairuotojas - ekspeditorius CE
kat., vairuotojas CE kat., vairuotojas E kat., vairuotojas ekspeditorius, virtuvės darbuotojas/-a.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.

2014 12 12 Nr. 50

Purkðtuvà (400 l, nebrangiai). Jurbarkas, tel. 8 681
28 430.
Srutveþá (5 tonø, starasiená), 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.
Traktoriaus T-150 stiklus,
DT-75 stiklus. Tauragë, tel.
8 686 90 239.
Traktorinæ priekabà (4
tonø, su dokumentais, 4
500 Lt), cisternà (10 kub.
m, 2 500 Lt). Jurbarkas, tel.
8 698 21 449.
Traktoriø MTZ-50 su MTZ80 varikliu. Tel. 8 652 77
476.
Traktoriø T-16 su darbiniu
velenu, krautuvà, priekabà,
vandens cisternà, akëèias.
Jurbarko r., Girdþiai, tel. 8
683 22 423.
Traktorius JUMZ, T-25,
MTZ-50, FORCHTRITT
303 dalimis, vienos aðies
savivartæ priekabà (2 500
Lt). Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-25 (su kabina, be variklio, 4 200 Lt),
JUMZ (transportinis, 4 500
Lt), MTZ-50 (su MTZ-80
varikliu, 7 000 Lt). Tel. 8
691 42 740.
Traktoriø MTZ-50 (80 variklis, 1982 m., starterinis,
vairas ant cilindriukø, susiaurintas, galinës padangos
11,0, variklio paðiltintuvas, reikalingas kosmetinis remontas, 7 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
Traktoriø MTZ-82UK
(tvarkingas, yra TA, 28 000
Lt), traktoriø JUMZ (transportinis, 4 500 Lt), MTZ
galines padangas (700 Lt).
Tel. 8 691 42 740.
Traktoriø T-25 A (1990 m.,
10 800 Lt). Tauragë, tel. 8
656 86 150.
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),
mëðlo-þemiø 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
Bulviø sodinamàjà (4 vagø,
rusø gamybos), traktoriø
JUMZ arba Karpat su krautuvu, savaeigæ ðienapjovæ
E-302, 11 tonø mëðlo kratytuvà. Tel. 8 613 98 986.
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.

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., ið
uþsienio. Tel. 8 606 25 527.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà,
ðieno-ðiaudø presà vokieèiø
g-bos, traktoriø T-150K,
javø kombainà NIVA SK5M. Tel. 8 687 68 813.
Traktoriø T-25, variantus
siûlyti iki 7 000 Lt. Ðilutë,
tel. 8 618 23 694.

+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.
Garaþø bendrija siûlo darbà
pirmininkui. Darbo nëra
daug. Jurbarkas, tel. 8 611
11 756.
Maþosios Lietuvos Jurbarko
kraðto kultûros centrui
reikalingas choreografas
(-ë). Tel. 8 607 95 971.

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kategorijø) dirbti Europoje iki 1,5
mën. arba veþti automobilius ið Prancûzijos. Tel. +370
699 94 302.
Reikalinga nekilnojamojo
turto agentë. Kelmë, tel. 8
615 52 703.

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.
Atliekame visus vidaus
apdailos darbus, montuojame gipso plokðtes, glaistome, daþome, klijuojame
plyteles, klojame grindis
ir kt. Klaipëda, tel. 8 625
27 097.
Ieðko darbo, kasa ir valo
ðulinius, suranda vandená.
Tauragë, tel. 8 691 45 548.
Meistras ieðko vidaus apdailos darbø. Tauragë, tel.
8 681 59 415.
Stogdengys, mûrininkas,
þidiniø, krosniø meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
638 49 199.
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 kategorijos vairuotojo paþymëjimà,
ieðko darbo. Tel. 8 654 45
100.
Vyriðkis, galintis rinkti, remontuoti, atnaujinti ávairius senus baldus, tvarkyti
èiuþinius, ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 658 72 764.

+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8
655 19 876.
+Kertame miðkus, veþame
medienà savo technika.
Tauragë, tel. 8 607 45 949.
+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.
+Suranda vandená, nustato
vandens gylá, kasa ir valo
ðulinius. Ilgametë patirtis.
Tauragë, tel. 8 636 17 606.
+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.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.
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Grindø betonavimas vokiðka áranga. Tel. 8 685 28 900.
Kalvio darbo tvoros, vartai,
vidaus ir lauko turëklai,
stogeliai, laiptai, pavësinës, baldai, ðviestuvai ir t.t.
Geros kainos! Tauragë, tel.
8 633 33 129.
M O N T U O J A M E
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!
N A U JA M I E S T Y J E .
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.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas,
gali buti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Reikalinga 25 000 litu
paskola, mënesio ámoka
galiu sumoketi po 800 Lt,
skubiai. Jurbarkas, tel. 8
671 48 260.
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.
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Horoskopai
p
Pirmadienį galite sulaukti netikėto pasiūlymo
- neskubėkite
duoti atsakymo, atvėskite,
keletą dienų pagalvokite,
pasitarkite su partneriu. Šią
savaitė Vėžiams norėsis laisvės, savarankiškumo, turėtų
atsiskleisti kūrybiškoji jūsų
pusė. Savaitgalį saugokitės
nemalonių svečių.
Pirmoje savaitės pusėje senos
pažintys padės išspręsti finansines
problemas. Didelių ilgalaikių
projektų šią savaitę verčiau
nepradėkite. Savaitgalį sunkią minutę sulauksite labai
vertingos paramos ir supratimo iš šeimos narių.
Kolektyvinė
veikla pirmoje savaitės pusėje bus
produktyvi. Sa-

ateinanèiai savaitei (12-15 - 12-21)

vaitės viduryje būsite gana
emocionalus. Savo nuomonę ginsite labai energingai,
nesirinkdamas žodžių nei
priemonių. Pasistenkite nepadaryti nieko tokio, ko vėliau tektų gailėtis. Savaitgalį
tikriausiai neatsispirsite pagundai kiek paišdykauti. Ką
gi, bent jau būkite atsargus!
Pirmoje savaitės pusėje verčiau palaikykite
liežuvį už dantų,
nes žodis, išlėkęs žvirbliu,
sugrįš jaučiu. O tuomet
galite tikėtis visokiausių
nesusipratimų. Be to, galite
būti labai agresyvus. Ketvirtadienį saugokitės tikros
nesėkmės. Naujų pažįstamų
prašymas padėti įgyvendinti
svarbų projektą gali būti
finansiškai nuostolingas.

Įtempto, bet ir
produktyvaus
darbo savaitė,
ypač pirmoji jos
pusė. Nustosite dūsauti ir
pavydėti kitiems, atvirkščiai,
pats turite visus šansus tapti
sektinu pavyzdžiu. Artėjant
savaitgaliui ims rastis nuovargio ženklai, iniciatyvos
bus skubotos. Nuo ketvirtadienio verčiau lėtinti tempą,
o savaitgalį skirti tik poilsiui.
Šią savaitę pasitaikys proga susitikti su įtakingais
žmonėmis - tuo
turėtumėte būtinai pasinaudoti. Parodykite save iš gerosios
pusės, kad sudomintumėte
galimus partnerius. Į savaitės
pabaigą šeimos nariai gali
inicijuoti pasikeitimus namų
ūkyje, dideles finansines
investicijas. Galite patirti
stresą.

Visuose reikaluose šią savaitę
galite tikėtis senų
draugų paramos.
Nepulkite prie darbų visa jėga
nuo pat pirmadienio - maksimalias apsukas pasiekti jums
prireiks laiko. Didinkite krūvį
palaipsniui. Antradienį ar trečiadienį gali apnikti abejonės kratykitės jų kuo greičiau, taip
tik gaištate laiką. Penktadienis
- gera diena svarbiems pokalbiams neformalioje aplinkoje.
Savaitgalį greičiausiai laukia
lakstymas po parduotuves ir
tvarkymasis namuose.
Jau pirmadienį
pasistenkite sudaryti realų veiklos planą visai
savaitei. Antradienis gali būti
psichologiškai pati sunkiausia
diena. Jei pavyks nenugrimzti
į depresiją, jau nuo trečiadienio situacija ims pastebimai
gerėti. Gebėjimas rasti bendrą
kalbą su pačiais įvairiausiais
žmonėmis antroje savaitės

pusėje atneš apčiuopiamos
naudos. Jei seniai svajojate
kažką pakeisti asmeniniame
gyvenime, šis savaitgalis tam
labai tinka.
Tik nuo jūsų paties priklausys, ar
kiti suvoks, koks
svarbus yra jums
tvarkomas reikalas. Jeigu jūs
sistemingai, ištvermingai ir
su entuziazmu imsitės veikti,
aplinkiniams nebeliks nieko
kito, kaip patikėti jumis. Savaitės viduryje galima tam
tikra įtampa šeimoje. Kaip
kompensacija už stresus asmeniniame gyvenime galimas
kilimas karjeros laiptais.
Labai svarbūs
bus santykiai su
įtakingais žmonėmis, nes tikitės
jų simpatijos ir įvairiapusės
paramos. Pasiekti trokštamą
tikslą jūsų šansai didžiausi
antradienį ir ketvirtadienį.
Antroje savaitės pusėje gali-
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ma kelionė (tikriausiai verslo
reikalais). Šeimos nariai gali
turėti problemų, kurių jūs
negalite padėti išspręsti.
Savaitės pradžioje pasistenkite būti tolerantiškas ir pakantus
- išvengsite neprotingų ginčų,
pykčių. Trečiadienis - palanki
diena bendrauti, puikiai seksis kolektyviniai projektai,
bendri darbai. Savaitgalį greičiausiai išvyksite į neplanuotą
kelionę.
Savaitės pradžioje galite susidurti su nenumatytais sunkumais,
kuriuos per kelias dienas
turėtumėte įveikti, jei, žinoma, nenuleisite rankų. Greičiausiai sulauksite paramos.
Į savaitės pabaigą tvirtai
atsistosite ant kojų, jūsų planams neturėtų kilti kliūčių.
Savaitgalį laukia linksmas
pobūvis.

JUOKAI

49. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Seulas. Kabala. Amas. Makaka. Menama. Tiras. Agora. Atas. Iridė. Balas. Sala.
Laba. Danas. San. Airanas. SA. Ka. Aramis. Kaisa. Atakama. Oskaras. Sagavas. Arakas. Asana.
Araksas. Setas. “Sas”.
Horiontaliai: Sura. Katilas. Akira. Koma. Baribalas. Akadai. Ikas. Klasė. Sara. Dakaras.
Gabana. “AK”. Gana. Osas. Molasa. Se. Eras. Ras. Linas. Vata. Magas. Samas. Tikas. Matas.
“Savas”. Alas. Mana. IS. Sana. Asas.
Pažymėtuose langeliuose: Aliarmas.
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.

93. 56 m. naðlys vyras ieðko
rimtos moters rimtam gyvenimui. Turi gyv. plotà
mieste.
94. Ieðkau moters iki 50
metø. Galiu priimti gyventi
arba padëti materialiai.
Jurbarkas.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Novarusas pagavo auksinæ
þuvelæ. Sako jai:
- Ëëë... Tipo. Paleisiu tave,
jei iðpildysi du mano norus,
natûroje.
- Gerai, sakyk.
- Pirma, tipo: noriu, kad visi
manæs bijotø!
- Gerai, - tarë þuvelë ir padarë
novarusà paèiu stipriausiu.
- O tipo, antra: noriu, kad að
nieko nebijoèiau!
- Gerai, - tarë þuvelë ir padarë
novarusà paèiu kvailiausiu.
*****
Sausio 1. Vienas vyrukas paskambina kitam. Po ilgo laukimo, tas kitas pakelia ragelá:
- Aaa... Alio...
- Na, kaip naujuosius sutikai?
- Aaaa... Jie patys... Atëjo...
*****
Susitinka du daugelá metø
nesimatæ draugai:
- Kà veikei per tuos metus?
- Ai, neklausk... Didþiàjà dalá
laiko praleidau negyvenamoje
saloje...
- Ir kà ten darei?
- Nuomojau valtis.
*****
Skambutis á mobilaus operatoriaus pagalbos tarnybà:
- Alio? Gal galite man padëti,
kaþkodël papildymo negaliu
aktyvuoti...
- O kaip jûs bandote aktyvuoti?
- Na kaip... Paprastai: ájungiu

telefonà, surenku numerá...
- O kà jûs surenkate?
- Na, tà slaptà numerá...
- Ir kà jums pasako sistema?
- Ko kia dar sistema? Man
gaisrininkai atsiliepia!!!
*****
Að nuo maþens domëjausi
geografija ir norëjau apsigyventi mieste, turinèiame ádomø,
ið dviejø þodþiø susidedantá
pavadinimà, pavyzdþiui Buenos
Airëse, Baden Badene, Monte
Karle. Mano svajonë dalinai
iðsipildë... Dabar gyvenu Kazlø
Rûdoje...
*****
- Ar tu laimingas?
- Na, jei ne piniguose laimë, tai
gal ir taip...
*****
Aiðkeriagis ateina pas
pasichiatrà:
- Daktare, kaþkaip blogai man,
paskutiniu metu taip jaudinuosi,
kad net ateitá beveik nustojau
matyti...
- Ir kiek laiko tai tæsiasi?
- Kitas dvi savaites...
*****
Pora vyrukø susitinka po atostogø:
- O, Petrai, pasitaisei, bent jau
ið veido tikrai gerokai papilnëjai.
Gerai maitinaisi, ar ne?
- Ne. Buvau kurorte. Kasdien
po tris kartus sûnui èiuþiná tekdavo pûsti...

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 13 D. 11 VAL. Kalėdinė
Varkalių kaimo mugė. Varkaliai, Plungės r.

ŠIAULIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 10 VAL. Tarptautinis
choreografinių pasakų festivalis „Žiemos
pasaka“. Šiaulių kultūros centre.
GRUODŽIO 12 D. 12 VAL. Tarptautinis
choreografinių pasakų festivalis „Žiemos
pasaka“. Šiaulių kultūros centre.
GRUODŽIO 12 D. 18 VAL. Pianisto
ir tapytojo Viktoro Paukštelio kūrybos
vakaras „Šokantys paveikslai“. Šiaulių
kultūros centre.
GRUODŽIO 13 D. 18 VAL. „Domino“
teatro spektaklis „Tiesa“. Šiaulių kultūros
centre.
GRUODŽIO 14 D. 14 VAL. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos
šventė „Gerumo angelas 2014“. Šiaulių
kultūros centre.

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 13 D. 15 VAL. Kėdainių
kultūros centre Adventinis romansų vakaras „Ko laukia širdis…“
GRUODŽIO 15 D. 17 VAL. Kėdainių
kultūros centre spektaklio vaikams „Juodažvaigždis arkliukas“ premjera.
GRUODŽIO 16 D. 10 VAL. Kėdainių
kultūros centre Kėdainių rajone Kalėdų
šventė vaikams.

KRETINGOJE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 18.30 VAL. Kretingos
rajono kultūros centre profesionalaus vyrų
vokalinis ansamblis „Quorum” koncertas.
GRUODŽIO 14 D. 14 VAL. chorinės
muzikos popietė ŽIEMOS ETIUDAI
Kretingos rajono kultūro centre.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GRUODŽIO 13 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre Kalėdų senelio namelis.
GRUODŽIO 14 D. 10, 12 ir 14 VAL.
Klaipėdos lėlių teatre Kalėdų senelio
namelis.

PALANGOJE
GRUODŽIO 12 D. 14-16 VAL. „Kad neprailgtų advento vakarai“. Kalėdų senelio
namelis, Vytauto g. 19, Palanga.
GRUODŽIO 13 D. 17 VAL. Kalėdų
eglės įžiebimas prie Šventosios seniūnijos,
Šventosios g. 14.
GRUODŽIO 13 D. 18 VAL. Vokalinio
vyrų ansamblio „Qvorum“ koncertas. Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
GRUODŽIO 14 D. 17 VAL. Pasidainavimų vakaras „Bėginėjo povelė po dvarą“.
Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1,
Palanga.
GRUODŽIO 15 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Dirbiniai iš šiaudelių. Tradicinės
tekstilės mokymo centras Vasario 16-osios
g. 6 (2 a.), Palanga.

GRUODŽIO 16 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Karpiniai. Tradicinės tekstilės
mokymo centras Vasario 16-osios g. 6 (2
a.), Palanga.
GRUODŽIO 16 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Veltinio žaislai. Tradicinės tekstilės mokymo centras Vasario 16-osios g. 6
(2 a.), Palanga.
GRUODŽIO 17 D. IKI SAUSIO 30 D.
Paroda „Su gintarinėm šv. Kalėdom, Palanga!“ Palangos viešoji biblioteka (vaikų
biblioteka), Vytauto g. 61, Palanga
GRUODŽIO 18 D. 17-20 VAL. Dovanų
meistarnė. Veltinio žaislai. Tradicinės tekstilės mokymo centras Vasario 16-osios g. 6
(2 a.), Palanga.
GRUODŽIO 18 D. 18 VAL. Vladas Bagdonas „Suvaidintas koncertas“. Kurhauzo
salė, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
GRUODŽIO 18 D. Paroda „Karnavalas“.
Palangos viešoji biblioteka Vytauto g. 61,
Palanga.

KAUNE
GRUODŽIO 17 D. 18 VAL. A.Kačanausko
muzikos mokyklos violončelės klasės moksleivių kalėdinis koncertas Kauno menininkų
namuose, V. Putvinskio 56. Įėjimas nemokamas.
GRUODŽIO 18-21 D. Tarptautinis chorų
sakralinės, adeventinės ir kalėdinės muzikos
festivalis ir konkursas „Cantate Domino“.
GRUODŽIO 17-29 D. kalėdinis spektaklis vaikams „Didžiausia Kalėdų dovana“
Girstučio rūmuose (Kovo 11-osios g. 26).
Režisierius A. Lebeliūnas. Po spektaklio linksmybės, žaidimai, šokiai prie eglutės su
Kalėdų Seneliu.
GRUODŽIO 18 D. 18 VAL. Kristijono
Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms
skirtas koncertas „Metai atveria vartus“
Kauno menininkų namuose, V. Putvinskio
56

RADVILIŠKYJE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 18 VAL. Vilniaus mažojo teatro spektaklis „24 valandos iš moters
gyvenimo“. Radviliškio kultūroas centre.
GRUODŽIO 13 D. 10-13 VAL. Adventiniai turgūs. Skaistaturgis – papuošalų ir
dovanų turgus. Radviliškio kultūroas centre.
GRUODŽIO 13 D. 16 VAL. Jūratės Stakvilevičienės jubiliejinis vakaras – koncertas. Radviliškio kultūroas centre.
GRUODŽIO 17 D. 17 VAL. Adventinės
muzikos vakaras. radviliškio Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje. Radviliškio
kultūroas centre.
GRUODŽIO 17 D. 18 VAL. „Domino“
teatro spektaklis „Tiesa“. Radviliškio kultūroas centre.

RASEINIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 13 VAL. Edukacinis
užsiėmimas „Kalėdinė puošyba“. Raseinių
rajono kultūros centre Gruzdiškėje.
GRUODŽIO 12 D. 15 VAL. Adventinis
vakaras. Kavinėje „Arka“.

GRUODŽIO 12 D. 16 VAL. Eglės
įžiebimo šventė. Šiluvos turgaus aikštėje.
GRUODŽIO 12 D. 17 VAL. Eglės įžiebimo šventė. Girkalnio seniūnijos kieme.
GRUODŽIO 12 D. 17 VAL. Eglės įžiebimo šventė. Kalnujų seniūnijos kiemelyje.
GRUODŽIO 12 D. 17.30 VAL. Eglės
įžiebimo šventė. Raseinių rajono kultūros
centro Viduklėje kieme.
GRUODŽIO 12 D. 18.30 VAL. Padėkos
vakaras. kalnujų seniūnijos salėje.
GRUODŽIO 13 D. 11 VAL. kalnujų
liaudiškos muzikos kapelos šventinis
koncertas – išvyka. Klaipėdos parodų
rūmuose.
GRUODŽIO 14 D. 15 VAL. Eglės įžiebimo šventė Kaulakių seniūnijos kiemelyje.
pagojukų seniūnijos kieme.
GRUODŽIO 17 D. 15 VAL. Kalėdinė
popietė vaikams. Kalnujų seniūnijos
salėje.
GRUODŽIO 17 D. 17 VAL. tautodailininkų bendrijos „Sodžius“ narės Stanislavos (Danielės) Klemės tapybos darbų
parodos atidarymas. raseinių kultūros
centro meno galerijoje.
GRUODŽIO 17 D. 18 VAL. Padėkos
vakaras. Verėduvos bendruomenės salėje.

JURBARKE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 17 VAL. Kalėdiniai
renginiai Jurbarke. Jurbarko kultūros
centre.
GRUODŽIO 12 D. 17 VAL. Kalėdų
eglutės įžiebimo šventė Jurbarke.
GRUODŽIO 17 D. 17 VAL. Radži ir
Birutės Dambrauskaitės koncertas Skirsnemunėje.

GRUODŽIO MĖN. REPERTUARAS
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 €).
14 d. sekmadienis 12 val.
Sergejus Kozlovas EŽIUKAS RŪKE. Dviejų dalių spektaklis vaikams.
Inscenizacijos autorius ir režisierius Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 8Lt (2,32 €).
14 d. sekmadienis 18 val.
GRAŽUOLĖS. Dviejų dalių gyvenimo būdo groteskas.
Režisierė Agnė Dilytė.
Bilietai: 25 Lt (7,24 €), 20 Lt (5,79 €), su nuolaida-12 Lt
(3,48 €).
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.

ŠAKIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 16 VAL. prie Šakių
kultūros centro kalėdinės eglutės įžiebimas.

ŠILALĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 19 VAL. Padėkos
diena Šilalės krašto žmonėms. Šilalės
kultūros centre.
GRUODŽIO 14 D. 14 VAL. Respublikinis roko grupių konkursas „Grokrock‘14”.
Šilalės kultūros centre.
GRUODŽIO 17 D. 19.30 VAL. Kino
filmas „Olimpo apgultis“. Šilalės kultūros
centre.

MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 12 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centre Stasio Povilaičio ir
grupės šventinis koncertas.
GRUODŽIO 17 D. 12 VAL. Marijampolės kultūros centre Kalėdų senelis kviečia
visus didelius ir mažus į „Miško pasaką“
Kurią paseks Sasnavos pasakos teatras
„Jaunuolynas“.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 GRUODIS
14 d., sekmadienis, 13.00 val.
PREMJERA Antanas Kučinskas „Makaronų opera“. 2 veiksmų
opera vaikams. Iki lapkričio 30 d. bilieto kaina – 14 Lt (4,05 €),
vėliau – 20 Lt (5,79 €).
18 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Johann Strauss „Vienos kraujas“. 3 veiksmų operetė.
Iki gruodžio 1 d. bilieto kaina – 23 Lt (6,66 €), vėliau – 32 Lt
(9,27 €).
19 d., penktadienis, 18.30 val.
„Altorių šešėly“ 2 dalių šokio spektaklis pagal V. MykolaičioPutino romaną „Altorių šešėly“.
Iki gruodžio 1 d. bilieto kaina – 27 Lt (7,82 €), vėliau – 37 Lt
(10,72 €).
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 13 d. 18 val. K.Dragunskaja „Lunačiarskio
lunaparkas“, 1-os dalies spektaklis. Rež. D.Rabašauskas.
Žvejų rūmai, Klaipėda.
Gruodžio 16 d. 18 val. GASTROLĖS Skuode!
I.Turgenev „Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež.
A.Lebeliūnas. Skuodo kultūros centras, Skuodas.
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
12 D. 17 VAL. Šokių studijos „Amadeus“ 20–tis.
14 D. 17 VAL. Stasio Povilaičio šventinis koncertas su grupe.
Bilieto kaina 25; 30 Lt (7.24; 8.69 EUR).
16 D. Metų tauragiškio rinkimai.
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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Akcija vyksta iki 2014.12.31.
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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

