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DĖMESIO! DĖL ŠVENTINĖS GRUODŽIO 26 D. LAIKRAŠTIS
„PLIUSAS“ BUS LEIDŽIAMAS GRUODŽIO 30 D. (ANTRADIENĮ).

Jaukiø, ramiø, ðiltø Ðv. Kalëdø!
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TAURAGĖ

LIETUVOJE

TAURAGĖS LIGONINĖJE NUSPRĘSTA ĮKURTI
NAUJĄ ETATĄ

Informacija apie eurą
Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d.
gyventojams grynieji litai į eurus bus keičiami
nemokamai bankuose, pašte ir kai kuriose kredito
unijose.Įvedus eurą Lietuvos bankas savo kasose
Vilniuje ir Kaune litus į eurus keis nemokamai neribotą laiką. Komerciniai bankai litus į eurus keis
nemokamai 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos
(iki 2015 m. birželio 30 d.). Dar pusmetį, t. y. iki
2015 m. gruodžio 31 d., nemokamai litus į eurus keis dalis komercinių bankų padalinių (visų apskričių centruose ir kai kuriuose kituose miestuose).
AB Lietuvos paštas ir kai kurios kredito unijos litus į eurus nemokamai
keis 60 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo, t. y. iki 2015 m. kovo 1 d.
Visos nemokamo pinigų keitimo vietos yra paskelbtos svetainėje www.
euras.lt. Pinigų keitimo įstaigų darbo laikas taip pat bus paskelbtas minėtoje svetainėje. Daugiau informacijos galima gauti paskambinus nemokamu
euro telefonu 8 800 34528.

„Sodra“ gavo beveik 600 mln. litų
daugiau pajamų nei pernai
Per 11 šių metų mėnesių „Sodros“ biudžeto pajamos buvo 600 milijonų
litų didesnės nei pernai tuo pačiu metu ir siekė 8,976 milijardo litų.
Šių metų 11 mėnesių „Sodros“ įplaukos pernai metų atitinkamo laikotarpio biudžetą viršija 7,1 proc., rodo išankstiniai duomenys. Didžiąją dalį
sausio-lapkričio biudžeto įplaukų tradiciškai sudarė draudėjų ir apdraustųjų
sumokėtos socialinio draudimo įmokos (97,4 proc., arba 8,74 mlrd. litų).
Nepaisant didesnių nei planuota įplaukų, fondo išlaidos pajamas virs dar
viršija 2 mlrd. litų: nuo metų pradžios iki lapkričio „Sodra“ išleido 10,238
mlrd. litų - 0,5 proc. daugiau nei 2013 metais tuo pačiu metu.

„Red Dalia“ – Rusijos atsakas
D. Grybauskaitei?
Europos parlamento nariai asmeninėse ir visiems neprieinamose
pašto dėžutėse rado kritikos Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei negailinčios knygos egzempliorius, rašo „New York Observer“.
Viskas prasidėjo nuo interviu, kurį
D. Grybauskaitė rugsėjo 24 dieną
davė „Washington Post“. Jame ji
sakė, kad Rusijai leidžia „Europa ir pasaulis... būti šalimi, kuri ne tik
grasina savo kaimynams, bet ir organizuoja karą prieš savo kaimynus [ji
tiksliai neapibrėžė, Ukrainą ar kitas valstybes]. Tai toks pats tarptautinis
terorizmas, kokį turime Irake ir Sirijoje... Nėra vadovų Europoje ar pasaulyje, kurie galėtų sustabdyti Putiną“.
Gruodžio 9-osios vakare visi 751 Europos Parlamento nariai savo pašto
dėžutėse rado neįprastą dovaną – po Lietuvos žurnalistės Rūtos Janutienės
knygą „Red Dalia“ („Raudonoji Dalia“). Tai yra neoficiali ir labai kritiška
tiriamojo pobūdžio D. Grybauskaitės biografija.

Iš Lietuvos Ukrainai – 100 tūkst. litų
vertės medikamentai
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma iš ministerijos
tvarkomo valstybės rezervo medicinos atsargų Ukrainai skirti 93 tūkst.
415 litų vertės medikamentus ir kitokią medicininę pagalbą.
Numatyta, kad Lietuva Ukrainai skirs maždaug tūkstantį kraujo maišų,
kurių vertė - maždaug 50 tūkst. litų. Taip pat ketinama skirti priešinfekcinių ir antibakterinių vaistų už maždaug 21 tūkst. litų, karo palapinę už 15
tūkst. litų ir vieną elektros generatorių už beveik 7 tūkst. litų.
Įvairiai humanitarinei pagalbai Ukrainai Lietuvos Vyriausybė skyrė
netoli milijono litų. Lapkričio pabaigoje per Lietuvos prezidentės Dalios
Grybauskaitės vizitą Kijeve pranešta, kad Lietuva teiks Ukrainai ir karinę
paramą.

Dėl stipraus vėjo be elektros liko
apie 12 tūkst. žmonių
Dėl stipraus vėjo ir audros šeštadienio naktį vakarų Lietuvoje
- daugiausia Klaipėdos ir Šiaulių
regionuose - be elektros liko apie
12 tūkst. vartotojų.
„Lesto“ atstovas spaudai Martynas Burba BNS pranešė, kad
šiuose regionuose paskelbta
ekstremali padėtis - įmonės
darbuotojų brigados stengiasi
atkurti elektros tiekimą.
„Vėjas rimsta, todėl jis neturėtų kliudyti greitai šalinti gedimus“, - BNS
sakė M.Burba.
Po šeštadienio naktį praūžusio smarkaus vėjo LESTO specialistai baigia
atnaujinti elektros energijos tiekimą vartotojams.
18 val. duomenimis, be elektros energijos yra 470 elektros vartotojų.
Šaltinis: Delfi.lt

Tauragės ligoninėje nuspręsta įkurti naują, donoro koordinatoriaus etatą. Donoro
koordinatorius bendraus su Nacionaliniu transplantacijos biuru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, iš kur bus gaunamas finansavimas.
Į šias pareigas kandidatuoti galės tik gydytojo arba anesteziologo išsilavinimą bei
vienerių metų patirtį turintys asmenys. Dirbančiajam bus skirta ne daugiau kaip
ketvirtis etato.
Pagrindinės užduotys, kurias privalės atlikti donoro koordinatorius – donorystės
propagavimas apskrityje, koordinacinė veikla su transplantacijos centrais. Kaip
skelbiama pareigybės aprašyme, jis kiekvieną savaitę Nacionaliniam transplantacijos
biurui turės pateikti ataskaitą apie anesteziologijos–reanimacijos skyriuje mirusius pacientus nurodydamas priežastis,
kodėl jie netapo potencialiais donorais. Tikimasi, kad donoro koordinatorius pradės dirbti 2015 metų viduryje.

JURBARKAS

JURBARKO MIESTO MOKYKLŲ MOKINIAI
PAPUOŠĖ NET KETURIAS KALĖDINES EGLUTES
Šiais metais prie miesto puošybos prisidėjo ir miesto mokyklų mokiniai, kurie išradingai papuošė net keturias
kalėdines eglutes.
Gruodžio 12 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai apžiūrėjo išpuoštas kalėdines eglutes, susitiko su mokytojais
ir mokiniais, kurie prisidėjo gaminant originalias puošmenas šioms eglutėms.
Kalėdinės eglutės stovi prie autobusų stoties (Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinių eglutė),
Vytauto Didžiojo bei Dariaus ir Girėno gatvių sankryžoje (Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos mokinių
eglutė), Kęstučio ir Žemaitės gatvių sankryžoje (Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių eglutė) ir
prie knygyno (Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokinių eglutė).
Tikimasi, kad šiais metais pradėta kalėdinių eglučių puošimo tradicija tęsis ir kitais metais.

ŠILALĖ

APDOVANOTI LABIAUSIAI NUSIPELNĘ ŠILALĖS
KRAŠTO ŽMONĖS
Gruodžio 12 dieną, penktadienį, Šilalės kultūros centre jau aštuntąjį kartą
Savivaldybė surengė Padėkos dieną, kurios metu „Padėkos lašu“ buvo apdovanoti 10 iškiliausių rajono žmonių. Į šventinį renginį susirinko pilnutėlė
salė, kuri ne tik sveikino nusipelniusius kraštiečius, bet ir klausėsi specialiai
šiam vakarui parengto koncerto.
Tą vakarą „Pagarbos lašu“ buvo apdovanotas jau 116-asis nominantas.
Toks apdovanotųjų skaičius leidžia pasidžiaugti, kad mūsų krašte yra
mylinčių, mokančių užjausti, padedančių nelaimei ištikus ir atviraširdžių žmonių. Kiekvienas jų darbas – svarbus ir
prasmingas, todėl vertas įvertinimo.

ŠILUTĖ

HUGO ŠOJAUS DVARO FESTIVALIS
Šilutės dvare skambėjo muzika, paveikslus tapė dailininkai, vyko baleto pamokos,
šurmuliavo šilutiškiai, apsilankę Hugo Šojaus dvare, kuris atvėrė duris vos kelias
valandas trukusiam renginiui. Svečius po dvaro erdves vedžiojo Hugo Šojumi šį
vakarą tapęs režisierius Gytis Padegimas. Buvo prisiminta visa Hugo Šojaus šeimos
istorija, dvaro savininko nuveikti darbai vardan artimųjų. „Hugo Šojus gyveno ne sau,
bet savo artimui, savo šeimai, bendruomenei, Mažajai Lietuvai, buvo tarsi šviesulys
visiems aplinkiniams“, – kalbėjo režisierius.
Renginio dalyviai, klausydami Indrės Skablauskaitės šišioniškių kalba skaitomo teksto, palydėjo besibaigiančius
Kristijono Donelaičio metus, apžiūrėjo dailininko darbus, atliktus naudojant mineralinių dažų techniką, pasiklausė
adventinių giesmių, kurias atliko Mažosios Lietuvos folkloro ansamblis „Ramytė“. Klausytasi, kaip teigė režisierius,
namų muzikavimo, stebėtos baleto pamokos.
Renginį vainikavo stilizuotos eglutės sukūrimas visų renginio dalyvių uždegtais deglais.

RASEINIŲ R.

ADVENTO DIENA ŠILUVOJE
Gruodžio 13 –ąją, Šv. Liucijos, Šviesos dieną , Raseinių rajono Trečiojo amžiaus universiteto
studentai paminėjo netradiciškai. Jie dviem didžiuliais Autobusų parko autobusais vyko į Šiluvą.
Ten jų jau laukė Šiluvoje gyvenantys TAU studentai.
105 senjorai pirmiausia buvo pakviesti į Popiežiaus Pauliaus II namus, kur juos sutiko klebonas
Andrejus Sabaliauskas, mielai visiems linkėjęs ramaus Advento, iškart pastebėjęs ir pakalbinęs
savo mokytojas iš Nemakščių. Vėliau, kartu su iš visos Lietuvos atvykusiais piligrimais, dalyvavo ŠV. Mišiose. Raseiniškis, klebonas Dainius Lukonaitis, atvykęs net iš Ukmergės, palaimino
stalą, maloniai kalbėjosi su visais, žinoma ir auklėtoja, šiltai apkabindamas atpažintus ir Šiluvoje
sutiktus kaimynus iš Raseinių.

MARIJAMPOLĖ

KVIEČIAME PASIVAIKŠČIOTI PO MARIJAMPOLĘ
VIRTUALIAI!
Marijampoliečius, kurie myli ir didžiuojasi savo miestu, ir tuos, kurie yra tik
girdėję apie atsinaujinusią Marijampolę, bet vis dar neapsisprendė jos aplankyti,
kviečiame tai padaryti virtualiai.
Parengtas naujas ir labai šiuolaikiškas interaktyvus produktas, suteikiantis galimybę aplankyti viešąsias erdves ir įvairius lankytinus objektus. Jus kviečia virtuali
ekskursija po Marijampolę: čia kiekvienas gali „pasivaikščioti“ miesto gatvėmis,
susipažinti su jaukiu senamiesčiu, pasigrožėti parkais ir netgi pasmalsauti, kaip
šios erdvės atrodo naktį. Šie ir kiti objektai sužymėti trimatėje Marijampolės panoramoje, nufotografuotoje iš „paukščio skrydžio“. Virtuali kelionė po Marijampolę Jūsų laukia interneto svetainėje
www.marijampole.lt
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KAUNAS

KAUNO DEBESŲ EGLĖ UŽTIKRINTAI PIRMAUJA
GRAŽIAUSIOS RINKIMUOSE
Pirmadienį prasidėjusiuose tradiciniuose gražiausios Lietuvos kalėdinės
eglutės rinkimuose lyderio pozicijų niekam neužleidžia Kauno debesų eglė.
Naujienų portalo delfi.lt paskelbtuose rinkimuose Kauno debesų eglė antradienį ryte buvo surinkusi trečdalį visų balsų (33,1 proc.). Rinkimuose iš
viso dalyvauja 10 didžiausių šalies miestų kalėdinės eglutės.
Kauno kalėdinės eglės gražiausiomis Lietuvoje pripažįstamos jau penkerius
metus iš eilės. Šįmet Rotušės aikštėje buvo įžiebta debesų eglė, pagaminta iš
270 tūkst. putplasčio puodelių ir sidabru tviskančio ažūro grandinėlių. Ant
eglutės nutupdyta 12 angelų, pakilusių į 5 metrų aukštį.

ŠIAULIAI

NUO NARKOTIKŲ APSVAIGUSIUOSIUS IŠDAVĖ
ĮTARTINAS VAIRAVIMAS
Praėjusio sekmadienio pavakarę Šiaulių apskrities VPK patruliuojančio ekipažo
pareigūnų dėmesį patraukė Šiaulių miesto gatvėmis nenuspėjamai ir nesaugiai
manevruojantis lengvasis automobilis „Audi A4“. Stebimas vairuotojo elgesys, kai
transporto priemonė staiga pagreitėja ar be priežasties stoja, dėl gręsiančio pavojaus
kitiems eismo dalyviams, įpareigojo policininkus nedelsiant patikrinti transporto
priemonę vairuojantį asmenį.
Žemaitės gatvėje sustabdytame ir patikrintame automobilyje buvo du vyrai. Pareigūnams apžvelgus automobilyje sėdinčius asmenis, akivaizdžiai matėsi, kad tiek
vairuotojas, tiek keleivis yra apsvaigę, nors alkoholio kvapo nesijautė. Įtarimą kėlė ir vyrų nerišli kalba bei išsiplėtę
akių vyzdžiai. Tai tipiniai ir pareigūnams gerai žinomi požymiai, kurie pasireiškia narkotines medžiagas pavartojusiems asmenims. Apžiūros metu keleivio striukės rankovėje rastas 10 mililitrų talpos švirkštas, pilnas bespalvio
skysčio, kaip įtariama su narkotine medžiaga. Įtariant, kad vyrai yra apsvaigę nuo narkotikų, abiems buvo išduoti
tyrimų siuntimai į gydymo įstaigą dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Automobilį vairavęs 31 metų pilietis griežtai
atsisakė vykti į gydymo įstaigą ir specialių tyrimų pagalba nustatyti apsvaigimo priežastį. Vairuotojo nesutikimas
pasitikrinti neišgelbėjo jo nuo atsakomybės. Dėl narkotinių medžiagų vartojimo jam surašytas administracinės
teisės pažeidimo protokolas, kuris bus nagrinėjamas teisme. Šiaulių psichiatrijos ligoninėje, medicininiais testais
patikrinto 34 metų keleivio tyrimų rezultatai rodė, jog jis buvo vartojęs amfetaminą, metamfetaminą. Rastas švirkštas
su skysčiu paimtas ekspertizės atlikimui, jį turėjęs vyras uždarytas į Šiaulių apsk. VPK areštinę.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS DEGALINĖS SAVININKAS ATSKLEIDĖ
PASLAPTĮ
Naujienų portalo skaitytojai negali atsistebėti, kaip sparčiai krenta degalų kainos. Žvelgdami į vienos pajūrio
degalinės švieslentę vairuotojai negali patikėti tuo, ką mato, trina akis ir fiksuodami kainas nuotraukose skuba
dalintis su kitais skaitytojais.
Kodėl degalinių tinklo „Jozita“ švieslentėje kainos krenta sparčiau, nei kitose degalinėse, paaiškino jos savininkas
Jonas Jokubauskis. Pasirodo, jo valdomose degalinėse neįmanoma atsiskaityti banko kortele. Atsisakius banko
paslaugų ir priimant tik grynaisiais, verslininko apskaičiavimu, nuo kiekvieno degalų litro sutaupoma 10 ct. Tai
ir nulemia žemesnę degalų kainą, nei kitose degalinėse.
Kita priežastis – nuolaidų kortelės. Jų žemomis degalų kainomis vairuotojus nustebinusi degalinė nedalina. Visi
klientai degalus čia perka vienoda kaina.
Klaipėdoje mažomis degalų kainomis garsėjanti degalinė antradienį nustebino net ir visko mačiusius vairuotojus.
Joje antradienį A98 ir A95 benzino litrą galima įsipilti jau mažiau nei už 4 litus. Tokių kainų Lietuvoje nebuvo
nuo 2010 metų. A98 benzino litras kainavo 3,95 lito, o A95 – 3,89 lito.

TELŠIAI

PROJEKTAS „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“
TELŠIUOSE
Šių metų lapkričio mėn. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka kartu su Bilo ir Melindos Geitsų fondu pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl naujo projekto „Bibliotekos pažangai
2“ įgyvendinimo Lietuvoje, kurį iš dalies finansuoja ir Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija. Jau gruodį prasidėjo projektas,
kuris truks iki 2016 m. gruodžio mėnesio, o jį įgyvendins Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
2008–2011 m. sėkmingai įvykdytas projektas „Bibliotekos pažangai“ panaikino kaimo ir miesto informacinės infrastruktūros
netolygumus, daugelis šalies viešųjų bibliotekų buvo kompiuterizuotos ir savo lankytojams dabar gali pasiūlyti
viešąją interneto prieigą. Projektas „Bibliotekos pažangai“ sustiprino viešųjų bibliotekų, kaip modernių, šiuolaikiškų visuomenės traukos centrų, pozicijas. Įgyvendinto projekto vertė apie 112 mln. Lt.

PLUNGĖ

IŠRINKTI IR PREMIJUOTI SĖKMINGIAUSIAI
DIRBANTYS TRADICINIAI AMATININKAI
2014 m. gruodžio 1 dieną Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių
amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų
komisija pasiūlė premijuoti 2014-ųjų sėkmingiausiais amatininkais ne maisto gaminius
gaminantį ir paslaugas teikiantį tradicinį amatininką Algirdą Juškevičių (skulptorius,
medžio drožėjas, senųjų medinių žaislų meistras) iš Varėnos raj. sav., ir Vidą Viskontienę
(duonos kepėja), tautinio paveldo maisto produktus gaminančią tradicinę amatininkę iš
Kretingos raj. sav.
2014 m. gruodžio 9 dieną (Pakrantės g. 4, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r.) vykusioje
konferencijoje „Partnerystė, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programą“ LR žemės
ūkio viceministras Gintas Saulius Cironka už tradicinių amatų puoselėjimą ir skleidimą įteikė padėkos raštą ir 5
200 litų premiją amatininkei Vidai Viskontienei. Algirdui Juškevičiui neatvykus į konferenciją, apdovanojimai
bus įteikti jam asmeniškai.
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Paskolų turintiems rusams – baisus
metas
Penktadienį Maskvos centre į
gatves išėjo apie šimtas rusų, kurie,
smukus rublio kursui, skundžiasi
smarkiai padidėjusiomis būsto paskolų įmokomis. Rusijos žmonės
prašo valdžios šią problemą išspręsti, skelbia themoscowtimes.com.
Tai buvo vienas iš pirmųjų rimtesnių protestų, paskatintų blogėjančios
rublio padėties. Rusijos valiuta šiais
metais dolerio atžvelgiu nuvertėjo daugiau nei 40 proc.
Tokie pokyčiai ne tik prisidėjo prie importuotų prekių brangimo, bet ir
apsunkino skolos naštą būsto paskolą turintiems rusams, seniau besidžiaugusiais sąlyginai nedidelėmis palūkanomis.
„Esame Rusijos piliečiai. Nenorime likti be stogo virš galvos. Nenorime
bankrutuoti“, – teigia finansininkė Jelena Lebedenko, kurios mėnesinės būsto
paskolos įmokos per pastaruosius septynerius metus nuo 40 tūkst. rublių
(1959 Lt) šoktelėjo iki beveik 90 tūkst. rublių (4408 Lt).
„Norime mokėti paskolas, paremtas valiutos kursu, kuris buvo taikomas
dokumentų pasirašymo metu. Pareigūnai, mūsų valdžia, privalo tai suprasti“, – teigia jauna moteris.
Daugiausia žmonės pyksta ant Rusijos centrinio banko ir vyriausybės, o
ne ant prezidento Vladimiro Putino, kurio populiarumas po krizės Ukrainoje
pradžios ir Maskvos kovą įvykdytos Krymo aneksijos šoktelėjo į neregėtas
aukštumas.

ES šalys pačios spręs dėl GMO
auginimo draudimo
ES valstybėms narėms bus siūloma pačioms spręsti dėl ES įteisintų genetiškai modifikuotų augalų auginimo ribojimo ar draudimo savo teritorijoje.
Šis siūlymas Europos Komisijos buvo pateiktas jau prieš ketverius metus,
bet jo svarstymas pristabdytas dėl kelių šalių nepasitenkinimo. Kai kurioms
jų pakeitus požiūrį, svarstymas buvo atnaujintas 2014 m., vyko trišalės
derybos tarp Europos Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos.
Praėjusią savaitę pasiektas kompromisinis susitarimas, kuriam pritarė ir
dauguma valstybių narių. Liko sulaukti Europos Parlamento patvirtinimo.
GMO auginti draudžia 9 valstybės narės (Prancūzija, Vokietija, Austrija,
Bulgarija, Graikija, Vengrija, Liuksemburgas, Lenkija, Italija), tačiau, anot
Europos Komisijos ir Europos maisto saugos tarnybos, šie draudimai nėra
tinkamai pagrįsti. Įteisinus galimybę valstybėms narėms pačioms spręsti dėl
GMO auginimo ribojimo, tikimasi sudaryti sąlygas GMO auginti nenorinčioms valstybėms taikyti teisėtas draudimo ar ribojimo priemones. GMO
auginančios valstybės narės turės užtikrinti sambūvį pasienio teritorijose,
kai kaimyninėje valstybėje GMO auginimas yra uždraustas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kol kas vienintelis ES leidžiamas auginti
GMO augalas yra kukurūzai MON810.

V. Putinas kalbėjosi su P. Porošenka
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas telefonu aptarė
ugnies nutraukimą Donbase
su Vokietijos kanclere Angela
Merkel, Prancūzijos prezidentu
Francois Hollande‘u ir Ukrainos
prezidentu Petro Porošenka,
rašoma naktiniame Kremliaus
spaudos tarnybos pranešime,
išleistame 1.45 val. (Maskvos
laiku).
„Pratęstas krizinės situacijos Ukrainoje aptarimas. Tarptautinių pastangų dėl
taikaus vidinio konflikto sprendimo kontekste pabrėžta būtinybė užtikrinti
pastovų ugnies nutraukimą Donbase“, – rašoma pranešime, informuoja
newsru.com.

Pakistane po atakos paskelbtas trijų
dienų gedulas
Pakistano Pešavaro mieste prasidėjo Talibano atakos mokykloje, per kurią
žuvo mažiausiai 132 vaikai ir devyni personalo darbuotojai, aukų laidotuvės,
skelbia BBC.
Gedintys artimieji susirinko prie karstų, papuoštų gėlėmis, tuo tarpu kitos
šeimos ligoninėse vis dar laukia žinių.
Ministras pirmininkas Nawazas Sharifas paskelbė trijų dienų gedulą.
Pasaulio šalių lyderiai griežtai pasmerkė iki šiol daugiausiai aukų pareikalavusią Talibano ataką.
Kariuomenės duomenimis, antradienį ataką mokykloje įvykdė septyni
talibai, vilkintys liemenes su sprogmenimis. Kovotojai prakirpo metalinę
tvorą ir pateko į mokyklos patalpą, kurioje mokiniai laikė egzaminą.
Liudininkų teigimu, ginkluoti vyrai ėjo iš vienos klasės į kitą ir šaudė į
visus pasitaikiusius mokytojus ir mokinius.
Anot kariuomenės, iš viso nukentėjo 125 žmonės, nukauti visi septyni
talibai, šimtai žmonių buvo evakuota.
Pakistano Talibanas prisiėmė atsakomybę už išpuolį ir teigė, jog tai atsakas
į kariuomenės besitęsiančią operaciją prieš kovotojus Šiaurės Vaziristano
genčių teritorijoje pasienyje su Afganistanu..
Šaltinis: Delfi.lt
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Kaip nežinojimas banko klientei
kainavo 42 Lt
Kreditine banko kortele
besinaudojantys gyventojai
turi atidžiai pasidomėti jų
įkainiais, nes nežinojimas gali
brangiai kainuoti.
Vilnietė Daiva neturėjo laiko pasikeisti debetinės kortelės, kurios buvo pasibaigęs
galiojimo laikas, todėl mėnesį
nusprendė pragyventi besinaudodama kreditine kortele.
Moteris kelis kartus išsigrynino pinigų.
„Pervedžiau pinigus į kreditinę ir nuiminėjau iš ten. Didelių sumų
neimiau, po kokius 200-250 Lt, - pasakojo ji. - Nieko nepastebėjau, kol
neatsidariau internetinės bankininkystės“.
Ten moteris pamatė, kad šeši pinigų išsigrynimai jai kainavo 42 Lt.
„Kai ėmiau kreditinę kortelę ir visas sąlygas sakė šito nepaskakė. Bet
ką, dabar tikrai žinosiu“, - teigė moteris.
Didieji Lietuvos bankai pabrėžia, kad kreditinių kortelių suteikiama galimybė išsiimti grynųjų pinigų bankomate tėra papildoma funkcija, tačiau
kreditinės kortelės yra skirtos ne tam.
„Vadovaujantis klasikiniu debeto mokėjimo kortelės apibrėžimu, šia
kortele patogu atsiskaityti už kasdienius pirkinius ir grynintis pinigus: dažniausiai į sąskaitą, susietą su dvebto kortele, gaunamas darbo užmokestis,
stipendija ar kitos pajamos, - aiškino „Swedbank“ atstovas spaudai Saulius
Abraškevičius. - Kredito kortelė yra daug modernesnė mokėjimo priemonė, suteikianti daugiau galimybių kasdieniuose finansiniuose reikaluose.
Kredito kortele patogu naudotis perkant be grynųjų pinigų, ir ji ypač praverčia pritrūkus pinigų neplanuotiems ar brangesniems pirkiniams. Kredito
kortelę pravartu turėti, jei gyventojai mėgsta keliauti po svečias šalis“.
Vis dėlto „Swedbank“ atstovas Lietuvoje pripažino, kad dalis gyventojų
kretito kortelę panaudoja ir pinigams išsigryninti. Per šių metų trečiąjį ketvirtį „Swedbank“ bankomatuose naudojant kreditines korteles išgryninta
3,3 proc. pinigų.
Norint išvengti kreditinės kortelės mokesčio išgryninant pinigus S.
Abraškevičius pataria šiam procesui naudoti debeto korteles. „Swedbank“
klientai su debetine kortele nemokamai gali išsigryninti iki 2 tūkst. Lt per
mėnesį.
SEB banko Mokėjimo kortelių departamento direktorius Tomas Pigaga
taip pat pabrėžė, kad gyventojai gana retai naudoja kreditines korteles
pinigams išsigryninti. Banko duomenimis, šių metų rugsėjo mėnesį pinigų
gryninimo iš kredito kortelių operacijos SEB bankomatuose sudarė vos 1
proc. visų gryninimo operacijų.
„Pinigų išgryninimo mokestis taikomas abiejų tipų banko kortelėmis,
tačiau, pavyzdžiui, debeto kortelių turėtojams, kurių darbo užmokestis
pervedamas į SEB banką, yra numatytos pinigų sumos, kurias kiekvieną mėnesį galima išsigryninti nemokamai. O kreditinėmis kortelėmis gyventojai
dažniau atsiskaito internete, taip pat prekybos vietose ir pinigų išgryninimo
galimybe naudojasi gerokai rečiau, tik išskirtiniais atvejais“, - aiškino jis.
Kalbant bendrai T. Pigaga pastebėjo, kad gyventojai vis dažniau naudoja
ne grynuosius pinigus, o banko korteles atsiskaitymams. Lyginant praėjusių
metų devynių mėnesių banko duomenis su šių metų duomenimis matyti,
kad pinigų išmokėjimo operacijų sumažėjo penktadaliu.
Šaltinis: Delfi.lt

DĖMESIO

Prasidėjus vėgėlių nerštui, jas žvejoti
draudžiama

ARTĖJANT EURUI BANKAI PERTVARKO SAVO
ĮKAINIUS
Atrodo, kad Lietuvos bankų asociacijos prezidento Stasio Kropo
pažadai, kad įvedus eurą pigs tarptautiniai pervedimai, pildosi. Tiesa,
net keliasdešimt kartų siekiantys
įkainių mažėjimai pradžiugins
tik finansinių reikalų su užsieniu
turinčius piliečius. Vietinių pervedimų įkainių mažinti kol kas
neplanuojama.
Lietuvoje veikiantys komerciniai
bankai jau pradeda skelbti, kokie
įkainiai bus taikomi klientams nuo
kitų metų pradžios, kai litus pakeis
euras.
SEB bankas informuoja, kad
tarptautinis pinigų pervedimas eurais į Europos Sąjungos ir Europos
ekonominės erdvės (EEE) šalis nuo
kitų metų pinga nuo 40 Lt (11,58
Eur) iki 1,42 Lt (0,41 Eur) pervedimą atliekant internetu ir nuo 50 Lt
(14,48 Eur) iki 7,01 Lt (2,03 Eur)
banko skyriuje.

Mažėja ir įskaitomų pinigų iš
Europos Sąjungos šalių įkainis SEB
banko klientams: jei pervedama iki
50 tūkst. Eur, nuo 8 Lt (2,32 Eur) iki
1,42 Lt (0,41 Eur); jei pervedama
suma viršija 50 tūkst. Eur, nuo 35 Lt
(10,14 Eur) iki 1,42 Lt (0,41 Eur).
Labai skubus pinigų pervedimas
eurais į Europos Sąjungos šalis
internetu pinga nuo 190 Lt (55,03
Eur) iki 138,11 Lt (40 Eur), banko
skyriuje – nuo 210 Lt (60,82 Eur)
iki 155,38 Lt (45 Eur).
Vietinių pervedimų įkainiai SEB
banke išlieka tie patys. Paprastas
pervedimas interneto banke – 1,4
Lt (0,41 Eur), banko skyriuje – 7
Lt (2,03 Eur).
Nuo kitų metų pinigų pervedimas
Europos Sąjungoje eurais 0,41 eurą
kainuos ir DNB banke. Už pinigų
įskaitymą iš Europos Sąjungos šalių
vietoj 5 Lt (1,45 eur) bus prašoma
1,2 Lt (0,35 Eur).

Taip pat SEB ir DNB bankai informuoja, kad nuo kitų metų nebeliks
skubių vietinių pervedimų, nes
visi pinigų pervedimai euru į kitus
Lietuvos bankus bus vykdomi kas
valandą.
„Swedbank“ praneša, kad nuo
sausio 1 d. pervedimai eurais į
Europos Sąjungos šalis, taip pat
Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją
ir Šveicariją (EEE šalys), kainuos
tiek pat, kiek vietiniai mokėjimai į
kitą banką Lietuvoje – 1,4 Lt (0,41
Eur), atliekant mokėjimą internetu.
Šaltinis: Delfi.lt

VISUOMENĖ

E. ŠATAS. IŠPARDAVIMŲ PORTALŲ ŽABANGOS:
AR TIKRAI PIGIAU?
Prekyba internetu įgauna pagreitį
ir Lietuvoje. Internete perkame ir
lėktuvų bilietus, ir batus, ir maisto
produktus. Vienas iš pagrindinių
motyvų, skatinantis vartotojus pirkti internete – „gera“ kaina.
Žemiau pateikiame dažniausiai
reklamose vartojamus teiginius tikimės, kad į juos atkreips dėmesį
ir reklamos davėjai, ir vartotojai.
Reklama privalo būti ir teisinga,
ir išsami!
Perbraukta kaina. Be paaiškinimo, vartotojams sunku įvertinti
tikrąją pasiūlymo naudą (kiek
„gera“ siūloma kaina), tačiau itin
lengva siūlomą prekę pervertinti
ir įsivaizduoti „unikalią galimybę“
nusipirkti siūlomą prekę gerokai
pigiau nei jos tikroji vertė. Taigi jei
reklamoje su aktualia prekės ar paslaugos kaina palyginimui pateikta
ir didesnė kaina, turi būti aiškiai
įvardinta, ką tokia kaina žymi.
Prekės vertė. Jei reklamoje šalia
aktualios prekės kainos yra nurodyta prekės vertė, kuri paprastai yra
didesnė nei siūloma kaina, reklamos

davėjas turėtų pagrįsti, jog būtent
už tokią mažiausią kainą vartotojas
gali įsigyti siūlomą prekę rinkoje.
Kainų palyginimas. Jei reklamoje lyginamos skirtingų įmonių
siūlomos analogiškų prekių kainos,
jos turi būti lyginamos objektyviai,
t.y. šios kainos turi būti aktualios
reklamos skleidimo metu, o jei lyginamos istorinės (anksčiau taikytos)
įmonių kainos, turi būti lyginami tie
patys kainų laikotarpiai.
Užrašas reklamoje „* iki akcijos pabaigos liko...“. Reklamoje
nurodžius ypač trumpą pasiūlymo
galiojimo laiko tarpą įsigyti prekei
(24 valandas ar mažiau), vartotojas
yra skatinamas priimti sprendimą
nedelsiant. Konkurencijos tarybos
patirtis rodo, kad „ypatingos akcijos“ neretai būna pratęsiamos.
Tuomet užrašas „iki akcijos pabaigos liko“ tampa nesąžininga klientų
viliojimo priemone, skatinančia
vartotoją kuo greičiau „pagauti
gerą kainą“.
Kilus abejonėms, ar reklama nėra
klaidinanti, būtent reklamos davėjui

tenka pareiga pagrįsti skleidžiamos
reklamos teisingumą. Todėl reklamos davėjai privalo turėti įrodymų,
pagrindžiančių reklamos teisingumą. Įrodymai turi būti saugomi
protingą laiko tarpą, t.y. laikotarpį,
per kurį gali būti ar yra atliekamas
tyrimas dėl klaidinančios reklamos
– ne trumpiau nei vienerius metus
nuo reklamos skleidimo pabaigos.
Reklamos davėjams linkime vertinti savo siūlomas prekes; nepervertinti prekių kainų reklamose ir
nenuvertinti vartotojų!
Šaltinis: Delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

1937-ŲJŲ IŠMINTIS: KAIP TAUPYTI IR TAPTI
TURTINGU
Siekiant apsaugoti vėgėles, nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. – prasidėjus šių žuvų nerštui ir neršto metu - jas draudžiama žvejoti visoje
šalyje, o pagrindinėse jų nerštavietėse – Nemune nuo Gėgės upės žiočių
iki Jurbarko tilto ir Nevėžyje nuo jo žiočių iki Babtų tilto - nakties metu
apskritai draudžiama bet kokia žvejyba.
Žvejoti vėgėles jų nerštinės migracijos ir neršto metu uždrausta nuo
2006-ųjų, nes žvejai mėgėjai labai sumažino šių žuvų išteklius, kai jas,
susibūrusias į tuntus, gaudydavo traukiančias nerštaviečių upėse link. Todėl, remiantis Gamtos tyrimų centro mokslinių tyrimų duomenimis, buvo
nustatytas minėtasis draudimas. Tai leido atsikurti vėgėlių ištekliams, ir
pastaraisiais metais šių žuvų eksperimentiniuose laimikiuose sugaunama
kur kas daugiau nei prieš keletą metų.
Šiemet gamtinės sąlygos vėgėlių mėgėjų žvejybai buvo labai nepalankios – žemas vandens lygis upėse, anksti prasidėję šalčiai ir ledonešis
praktiškai neleido žvejams pasidžiaugti vėgėlių laimikiais.
Aplinkos ministerija primena, kad iki gruodžio 31 d. dar draudžiama
žvejoti marguosius upėtakius, sykus, lašišas, šlakius. Nuo sausio 1 d.
sykus, lašišas ir šlakius bus galima žvejoti įsigijus žvejo mėgėjo kortelę
šių žuvų žvejybai. Sykų limituota žvejyba organizuota Platelių, Galvės,
Lūšių ir Vištyčio ežeruose. Lašišas ir šlakius nuo sausio 1 d. iki rugsėjo
15 d., įsigijus žvejo mėgėjo kortelę šių žuvų žvejybai, bus galima žvejoti
Nemune, Skirvytėje, Atmatoje, Minijoje, Veivirže, Jūros upėje, Dubysoje,
Neryje, Siesartyje, Šventojoje ir pajūrio Šventojoje.

Klaidingai manoma, kad turtingu
gali būti tik tas, kuris daug uždirba,
tvirtinama tarpukariu išleistoje knygoje „Kaip pelnyti pinigus, taupyti
juos ir likti turtingu“.
„Turtingas gali būti tik tas, kas sugeba mažiau išleisti, negu uždirbti.
Ne tas bus turtingas, kuris uždirbdamas 250 Lt per mėnesį išleidžia
260 Lt, bet tas, kuris uždirba 150
Lt, o pragyventi moka už 140 Lt.
Taigi norėdamas likti pasiturinčiu
visų pirma turi išmokti taupyti“,
- tinklalapyje epaveldas.lt rašoma
publikuojamose knygos ištraukose.
1937 m. išleistos knygos autorius
L. B. Skurdžius primena posakį
„Netaupysi cento, neturėsi lito!“.
Bet kartu jis pabrėžia, kad reikia
mokėti atskirti taupumą nuo „taupumo“.
„Tarp miestelėnų yra tokių taupytojų, kurie dreba dėl popieriaus
lapo ir nuo gauto rašto atplėšia
neprirašytą dalį, tačiau nuėję į
kavinę ar restoraną palieka, jei

ne keliasdešimt, tai bent keliolika
litų“, - dėsto jis.
Tiesa, Skurdžiaus pavardė buvo
žurnalisto ir knygų leidėjo Liudviko
Jakavičiaus slapyvardis.
Knygos autorius kritikuoja ir tuos,
kurie taupo muilą ir nesiprausia,
valgo prastą maistą.
„Kaip jau sakiau, taupumas taupumui nelygu. Pavyzdžiui, yra
taupytojų, kurie taupydami muilą
nesiprausia, neplauna skalbinių ir
dėl to vaikščioja ne tik suskretę ir
nemaloniai pakvipę, bet dar ir sveikatą naikina“, - tvirtina žurnalistas.
„Pas mus yra mada stengtis pasirodyti. Dėl to neįvertinama užimama
padėtis, o dažnai neatsižvelgiama ir
į pilvą. Brenda į skolas, kad įsigytų
kokį madingą apdarą ar žibutį, be
kurių puikiausiai galėtų apsieiti.
Iš maisto daug ko nesutaupysi, pavalgyti reikia kiekvienam“, - dėsto
knygos autorius.
„Skola yra didžiausias žmogaus
priešas, ji paverčia jį vergu“, - dės-

toma knygoje.
„Protingi žmonės sako, kad skolon galima pirkti tik žemės sklypą,
nes jis pats save gali išmokėti. Tik,
žinoma, žemė turi būti dirbama.
Galima skolintis pinigų ir gerai
prekybai, nes tada skolą sumokės
pirkėjai“, - mokė taupymo patarimų
knygos autorius.
Jis alkoholį vadina dviguba nelaime, kuris tuština protą ir piniginę.
Knygoje atsiskleidžia to meto
dalies gyventojų įsitikinimas, kad
sotų gyvenimą gali garantuoti tik
valstybės tarnyba.
Pagal Rasos LukaitytėsVnarauskienės str.,
šaltinis: www.DELFI.lt

2014 12 19 Nr. 51

PAŽINTIS

TAI ÁDOMU

PRISTATYTAS RINKINYS
,,POEZIJA NETURI SIENŲ“
B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje pristatytas rinkinys ,,Poezija
neturi sienų“ (Kaimynai keičiasi
kūryba). Tai – kaimynų – Tauragės
krašto ir Tilžės (Sovetsko) draugijos ,,Rostok“ rašytojų keitimasis
kūryba. Šis leidinys – Tauragės
apskrities literatų glaudaus kūrybinio bendradarbiavimo vaisius.
Tarptautinį projektą parengė Viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius. Leidinį redagavo
Bronislovas Jagminas ir Vilija
Užmiškienė, techninis redaktorius
ir knygos sumanytojas – projekto
autorius.
Daugiau nei 300 puslapių leidinyje – devynių lietuvių ir tiek pat
rusų eilėraščiai ir prozos kūrinių
ištraukos, bei jų vertimai. Publikuotos anotacijos apie autorius.
Vizualiai patrauklų leidinį iliustravo S. Kancevyčius, dizainerės
pareigų ėmėsi Sigita Česnauskienė. Rinktinėje – tauragiškių A.
Pečkaitienės, J. Margevičienės,
B. Jagmino, S. Kancevyčiaus, a. a.
Ausmos Valčackienės, Sigito Rutkaus ir šviesaus atminimo kaimo
šviesuolės Irenos Tamošaitienės
kūryba. Pagėgių kraštą atstovavo
leidinyje poetas Eugenijus Skipitis,
Jurbarką – šmaikštusis kūrėjas,
muzikantas Kęstutis Vasiliauskas.
Tauragiškiai vertėjų pareigų ėmėsi
kūrėjas B. Jagminas, išvertęs net
42 kūrinius, anotacijas, kita; a. a.
Zenona Jurevičiūtė ir bibliotekos
darbuotoja Galina Toliušienė.
Poezija neturi sienų... Tokio
posakio teisingumas lietuvių filosofo, rašytojo, Vilhelmo Storostos
– Vydūno, gyvenusio bei dirbusio
Tilžėje, gimimo dieną. Tada, 2011
m. kovo 22 – ąją, Sovetsko (Tilžės)
istorijos muziejuje susitiko Lietuvos ir Kaliningrado srities literatai.
Rusijos rašytojų sąjungos nariui,
visuomeninės rašytojų organizaci-
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jos ,,Rostok“ Sovetske pirmininkui
Anatolijui Gricukui pasiūlius,
susitikimo dalyviai pritarė iniciatyvai parengti ir išleisti poezijos
ir prozos knygą, kurių autoriai
būtų rusų ir lietuvių literatai, galį
išversti pasirinktus kūrinius į savas
kalbas. Tokį siūlymą palaikė Lietuvos Respublikos konsulė Sovetske
Liuda Kleimionova, Sovetsko
administracijos Kultūros, jaunimo
reikalų ir turizmo skyriaus vadovė
Ana Jankauskaitė.
Taigi, šioje knygoje skaitytojai
gali susipažinti su artimiausio
mums Lietuvos kampelio – Tauragės krašto, taip pat su Sovetsko
literatų kūryba, skambančia ir
rusiškai, ir lietuviškai.
Rinkinio pristatyme dalyvavo

Kaip sutikti 2015 metus?

knygos bendraautoriai, kūrėjai,
vertėjai. Gražų Advento vakarą
žvakių šviesoje buvo skaitomos
knygoje publikuotos eilės, jų vertimai. Jurbarkiškis K. Vasiliauskas
skaitė eiles, grojo gitara, dainavo.
Jaukus vakaras truko daugiau
nei dvi valandas, bet betarpiškas
bendravimas neskaičiavo laiko.
Visiems kūrėjams, knygos bendraautoriams iš projekto vadovo
rankų buvo įteiktos ,,projektinės“
knygos ir pažadėta, kad leidinys
nėra paskutinis. Analogiškas ar
giminingas šiam leidiniui kūrinys
jau gyvena kūrybingų žmonių
mintyse.

Artėjantys Naujieji metai jau
verčia sukti galvas, kaip juos sutikti - juk ši naktis ne tik visuotinė
šventė, bet ir mistiškas vakaras,
kai tarsi turime galimybę tam
tikrais ženklais prisišaukti sėkmę.
Ir tuo tiki visi: ir skeptikai, ir ne
- juk stebėti ir laukti, ar pavyko
prisišaukti sėkmę, taip smagu.
Ateinantieji metai paženklinti
žalios medinės ožkos ženklu, tad
pagrindinė metų spalva - žalia,
įvairūs jos atspalviai, gaivališki
gamtos žalumos variantai. Metų
talismanai, nešantys sėkmę, bus ožkos formos pakabukai ar aukso spalvos
varpelis, akvamarino ar onikso akemens medalionai.
Žaliosios ožkos metus, jei norite prisišaukti sėkmę, patariama sutikti
artimųjų, draugų ar šeimos rate, pažįstamoje kompanijoje. Svarbiausia
pasirūpinti atmosfera, nes šiemet sąlygas diktuoti pradedanti ožka nori ne
triukšmo ir šurmulio, o ramios, jaukios ir malonios atmosferos. Jei dvejojate dėl šventimo vietos - paklausykite astrologų. Puikus pasirinkimas
Naujuosius metus sutikti arčiau gamtos - užmiestyje, kaimo sodyboje.
Puošiant namus šventei nepamirškite žalumynų ir medžio akcentų.
Rinkitės gamtą atkartojančius ar iš gamtos gautus interjero aksesuarus:
kankorėžius, karštonus ir kt. Šiemet prisiminkite ir natūralios, gyvos kalėdinės eglutės aromatą - gyvas medis namus pripildys džiaugsmo tiek per
Šv. Kalėdas, tiek ir Naujųjų metų naktį. Eglutę ar durų staktą dekoruokite
simbolišku aukso spalvos varpeliu.
Šventinėms vaišėms skirtą stalą užtieskite žalios ar mėlynos spalvos
staltiese, rinkitės natūralų audinį. Vietoje įprastinių indų patiekalų serviravimui naudokite medinius: pavyzdžiui, užkandžiams puikiai tiks medinis
dubuo, o sūrius ir mėsos gaminius galite patiekti ant dailios medinės
lentelės, po puodeliais padėti medinius padėkliukus. Į stalo vidurį dėkite
pienišką sūrį (idealiausia - ožkos pieno) arba varškės apkepą, pyragą.
Pieno produktai padės susidraugauti su ateinančių metų valdove ožka,
parodyti jai, kad žmogui jos pagalba yra reikalinga. Ant stalo nepamirškite ir žalumynų, vaisių, daržovių patiekalų, o pagrindiniam patiekalui
patariama rinkti žuvį arba žvėrieną, žinoma, nepamirštant nieko papuošti
žalumynais. Desertus rinkitės neįmantrius, natūralius. Ožkai patiktų kepti
obuoliai, obuolių pyragas su grietinėle ar ledais ir pan.
Naujųjų metų garderobui rinkitės žalios spalvos akcentus. Jei jums ši
spalva visgi per ryški, pasipuoškite mėlyna - ji artima žaliai, tačiau labiau
įprasta. Audinius rinkitės natūralius ir švelnius: medvilnę, vilną, šilką, liną.
Atkreipkite dėmesį ir į medžiagos faktūrą: medžio žievė nėra lygi, todėl
rinkitės iškilią medžiagos faktūrą, kuri ne tik padės prišaukti sėkmę, bet
ir šiemet itin madinga. Aksesuarus taip pat patariama rinktis natūralius:
tinka medis, akmuo, metalas, stiklas. Viskas, ko reikėtų vengti Naujųjų
metų naktį, tai - plastikas ir plastikinės detalės, nes žaliosios medinės
ožkos metais visi burtai slypi natūralume ir santykyje su gamta.

Vilija UŽMIŠKIENĖ
Nuotrauka Žanetos Timaitės

Šaltinis: Anonsas.lt

SMULKUS VERSLAS

„GET FIT“ ĮKŪRĖJAS: „TIKIU LIKIMU. JEI TAU SKIRTA TAI DARYTI GYVENIME,
TURI DARYTI“
Sportuoti galima įvairiausiais
būdais: lankyti sporto klubus,
turėti asmeninį trenerį, sportuoti
pačiam namie ir pan. O galima
tapti ir sporto bendruomenės
nariu. Pradėjęs nuo naujo pomėgio Ignas Bakėjus (29) išplėtojo
verslo idėją „Get Fit“, kuri, anot
jo, yra daugiau nei sportas, mat
rengiamos ne tik sporto treniruotės, bet ir vedami seminarai,
organizuojamos stovyklos ar
kino vakarai, planuojami paramos
renginiai.
Viskas prasidėjo prieš trejus
metus, kai vienas bičiulis I. Bakėjui pasiūlė išbandyti „Insanity“
sporto programą, atkeliavusią iš
JAV. Tačiau vien to neužteko, kad
idėja megztųsi toliau. Pagrindinis
postūmis įvyko vieną kartą atvežus sūnų į futbolo treniruotę: „Užeiname į salę, o jos pakraščiuose
sėdi daug neturinčių ką veikti
tėvų, kol vaikai žaidžia futbolą.
Tada man gimė mintis: jei tuos
tėvelius pakviesčiau pasportuoti,
nes pats irgi norėčiau, gal ir juos
įtraukčiau. Pasiūlius keli iš jų
sutiko. Taip ir prasidėjo.“
Pašnekovas prisimena, kad pirmoje treniruotėje dalyvavo keturi
sportuoti nusiteikę nariai, o surengus antrą treniruotę norinčiųjų

skaičius padvigubėjo, trečiąkart
jų skaičius toliau augo ir kaskart
tik didėjo. Dabar susibūrusi bendruomenė vienija jau apie 4 tūkst.
žmonių.
Taip atsirado poreikis įgyvendinti idėją oficialiai. Be to, vienam
suvaldyti vis didėjančią bendruomenę nelengva. O ir ką daryti,
kai ateina laikas atostogauti? I.
Bakėjus pradėjo kitiems siūlyti
tapti treneriais. Pamažu pradėjo
burtis iniciatyvių žmonių komanda, prireikė daugiau salių, kuriose rengiamos treniruotės. „Mes
nesame sporto klubas. Esame
sporto akademija, rengianti sporto
treniruotes, stovyklas, seminarus.
Žmogus ir rūpinasi savo kūnu, ir
tobulėja, stovyklose, seminaruose
įgyja žinių. Tai yra bendruomenė.
Vyksta visuotinės treniruotės
erdvioje salėje, kurioje telpa apie
100 žmonių. Mūsų treneriai nėra
baigę mokslų. Tai bendruomenėje
užaugę žmonės, turintys vidinę
ugnelę. Mūsų muzika yra savita.
Patys treneriai, bendruomenė
renka muziką, kokios nori klausyti
per treniruotes“, – aiškina idėjos
sumanytojas.
Pašnekovas neslepia, kad „Insanity“ programa sukurta JAV
jau prieš šešerius metus, todėl

tereikėjo esamą modelį pritaikyti
Lietuvai. Svarbiausia, pasak jo,
yra natūraliai atsiradusi bendruomenė: „Matau, kaip sporto
klubuose žmonės nueina į vieną
kitą lengvesnę treniruotę. Per tris
valandas pasportuoja. Pirma, nereikia sportuoti trijų valandų, antra, žmogus atėjęs dažnai nežino,
ko jam reikia. O čia daugiau kaip
4 mln. žmonių sportuoja pagal šią
programą. Žmogus ateina ir viską,
ko jam reikia, gauna per 50 minučių. Programa turi kone kiekvieno
pratimo lengvesnį variantą, jei
žmogus nėra fiziškai pasiruošęs.
Nieko nauja neatradau, tiesiog sugebėjau tai parduoti ne keturiems,
o 4 tūkst. žmonių.“
Kitas nemenkas iššūkis, anot
pašnekovo, į veiklą įtraukti kitus
trenerius, kuriems galima būtų
patikėti savo idėją, kad jie tokiu
pačiu principu vestų treniruotes.
Be to, įmonės valdymą norisi atiduoti žmogui, kuris sugebės idėją
valdyti tokia forma, kokia tu nori,
sako I. Bakėjus.
Jis tikina, kad tokiam sumanymui įgyvendinti didelių investicijų nereikia: „Viskas priklauso
nuo to, kaip sugebi parduoti savo
idėją. Salę turėjome nemokamai.
Tiesiog sugalvoji, kaip galėtum

būti naudingas vykdydamas tokią
sportinę veiklą. Pavyzdžiui, su
universitetu sugalvoji mainus:
studentai mano salėje sportuoja
nemokamai, o aš gaunu salę nemokamai ir pas mane gali ateiti
mano grupės nariai“.
Pašnekovo teigimu, pagrindinė
investicija – laikas ir idėjos kūrimas, jos pardavimas kitiems, o
pagrindinis turtas yra komanda.“
Svarbu atrasti prasmę
„Žinojau, kad turiu užsiimti kuo
nors prasminga. Turiu susirasti
veiklą, kuri suteiktų tą prasmę,
kad ką nors prasminga darau.
Pavyzdžiui, padedu žmonėms.
Kai atsistojau vesti treniruotės
keturiems žmonėms, supratau,
kad tai gali būti mano prasmė, kad
galiu padėti keisti jų gyvenimą,
šiek tiek prisidėti prie žmogaus
mitybos įpročių, sveikatinti tautą. Atradęs tą prasmę, turi aiškią
viziją, kur tu nori eiti“.
Pašnekovas įsitikinęs, jog sėkmingas verslininkas turi turėti
didelių svajonių, būti paprastas,
taip pat tikėti ženklais: „Tikiu
tokiais dalykais kaip likimas. Jei
tau skirta tai daryti gyvenime,
turi daryti. Kadaise Gedimino
prospekte man uždėjo mikrofoną
ir supratau, kad esu gimęs vesti

treniruotes. Jaučiausi laisvai, be
jokios baimės. Kai gauni tokių
ženklų, reikia mokėti juos atpažinti. Neturi būti orientuotas į
pinigus. Sunkumų bus, tik būk
geras, nepasiduok“.
Kitiems I. Bakėjus palinkėtų
turėti didelę svajonę ir niekada nepasiduoti: „Jeigu kreipsi dėmesį į
kitus, bus sunku. Žmogų sugniuždyti labai lengva. Sunkumų bus,
tik būk geras, nepasiduok. Kas
tavęs nenužudo, padaro stipresnį.“
Pagal Gražinos Vincel str., šaltinis:
Bznstart.lt
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Kepta žuvis su prieskoniais Šv. Kūčių KAIP IŠVENGTI PERŠALIMO, SUSTIPRINTI
stalui
ORGANIZMĄ? NEPELNYTAI PAMIRŠTI AUGALAI
Ingredientai:
Žuvis lydekos ar menkės 1
kilogramas
Svogūnai 5 vienetai
Morkos 2 vienetai
Pomidorų pasta 3 valgomieji
šaukštai
Citrininiai pipirai
Druska Pipirai juodieji
Cukrus 1 žiupsnelis
Gaminimas: Žuvį išmarinuoti su prieskoniais ir kepti kartame aliejuje iš
abiejų pusių. Atskiroje keptuvėje apkepti sutarkuotas morkas ir svogūną, o
jiems apkepus sudėti pomidorų pastą ir troškinti 10 minučių. Padažą užpilti
ant iškepusios žuvies ir patiekti. Skanaus.

Kalėdinis kepsnys
Reikia:
1 kg kiaulienos nugarinės,
apie 200 g plonai pjaustytos parūkytos
šoninės,
3-4 skiltelių česnako,
saujelės džiovintų čiobrelių,
šviežiai maltų juodųjų pipirų,
druskos.
Kiaulienos nugarinę nuplauti, nusausinti
ištrinti išspaustais česnakais, druska, pipirais, apibarstyti džiovintais čiobreliais bei
paviršių apkloti plonai pjaustytos šoninės
juostelėmis. Mėsą palikti apie 1-2 val..
marinuotis, vėliau suvynioti į aliuminio
folija arba įkišti į rankovę bei kepti įkaitintoje iki 180-190°C orkaitę apie 1-1,5 val. Laikas priklauso nuo mėsos, jei
jaunesnio gyvulio mėsa - iškeps greičiau ir bus sultingesnė. Baigiant kepti
nuimti foliją ar rankovę, kad gražiai apskrustų šoninė.
Galima patiekti kepsnio griežinėlį su džiovintų grybų padažu ar bruknių
uogiene. Kepant nugarinę apvyniotą šonine ji taip neišsausėja bei įgauna
dūmo kvapą.

Džiovintų vaisių pyragas
Reikės:
200 g sviesto,
200 g cukraus,
4 kiaušinių,
0.5 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių,
citrinos sulčių,
2 stiklinių miltų,
1200 g įvairių džiovintų vaisių,
100 g migdolų,
citrinos žievelių, brendžio, cinamono
Susmulkinkite džiovintus vaisius ir riešutus, užpilkite brendžiu. Palikite per
naktį. Minkštą sviestą išplakite su cukrumi. Vis plakant po viena įmuškite
kiaušinius, supilkite citrinos sultis, žieveles, suberkite cinamoną ir miltus,
sumaišytus su kepimo milteliais.
Visą šią masę užpilkite ant smulkintų džiovintų vaisių ir gerai išmaišykite.
Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi. Tešlą supilkite į paruoštas formą
ir kepkite 2 valandas 140 laipsnių orkaitėje. Skanaus.
Šaltinis: Delfi.lt

Mišrainė Jūros dovana
Reikės:
500 g krabų lazdelių,
200 g krevečių,
200 g raudonų ikrų,
200 g juodų ikrų,
2 kiaušiniai,
poras,
druska, pipirai,
majonezas.
Susmulkinkite krabų lazdeles, porą,
kietai virtus kiaušinius ir sumaišykite
su ikrais, krevetėmis. Pagardinkite
druska, pipirais ir permaišykite su
majonezu. Skanaus!

www.skanusgyvenimas.com

Kalėdinis nykštukų gėrimas
Sudedamosios dalys:
1 l obuolių sulčių, 1/2 l juodųjų serbentų sulčių, 1 cinamono lazdelė, 5 gvazdikėliai, 50 ml „Dansukker“ cukraus, 100 ml razinų, 1 skardinė mandarinų
Obuolių sultis, juodųjų serbentų sultis, cinamoną, gvazdikėlius ir cukrų
pakaitinkite prikaistuvyje 5 minutes. Perkoškite gėrimą ir sudėkite į jį razinas
bei mandarinus. Nykštukų gėrimas geriamas karštas.
www.dansukker.lt

Seną išmintį primins šeimos gydytojas Ričardas Sabūnas ir Rytų medicinos žinovas, liaudies medicinos
ekspertas Virgilijus Skirkevičius.
Peršalimo ligos – nuovargio ligos
Šias ligas, sako R. Sabūnas, galima
vadinti ir nuovargio ligomis. Jei
leisi sau gerai pailsėti, liga greit gali
praeiti. „Gydantis svarbu gerti šiltus
gėrimus, garinti gerklę, nerėkauti,
nesinervinti“, – primena šeimos
gydytojas.
Valgo česnaką, geria aliejų
Paprastos nuo seno žinomos priemonės – ežiuolės, anyžiaus preparatus, vitaminą C. Svarbu ir skirti
pakankamai laiko poilsiui, laikytis
burnos higienos, kad dantyse nebūtų
infekcijos židinių. Pats gydytojas
profilaktikai prisipažįsta vartojantis
česnaką.
Kita jo naudojama priemonė –
serga ar neserga, kasdien gerai

išskalauti gerklę, praplauti nosį
vandeniu.
Jei kutena ar skauda gerklę, jis
pataria ją suvilgyti aliejumi – vakare
prieš miegą užvertus galvą iš lėto
išgerti pusę šaukštelio aliejaus, kad
palengva nutekėtų į gerklę.
Kodėl sesuo dvylikai brolių nuaudė dilgėlių baltinius
Rytų medicinos žinovas, liaudies
medicinos ekspertas Virgilijus Skirkevičius primena peršalimo ligų kontekste nepelnytai pamirštamą dilgėlę.
Ji ypač svarbi aukštą cholesterolį
turintiems žmonėms. Dilgėlė svarbi
ir tuo, kad turi medžiagų, kurios
padeda kuo ilgiau išsaugoti stiprius
kaulus ir kraujagyslių elastingumą,
mat turi medžiagų, reguliuojančių
kalcio apykaitą organizme.
Erškėtrožių, gudobelės, šermukšnio trejybė
Patariama prisirinkti, prisidžiovinti

erškėtrožių arba pasigaminti jų uogienę. Iš uogų dar gerai šermukšnis ir
gudobelė. Pastaroji ypatinga – gerina
ne tik širdies veiklą, bet ir naikina,
pasak Rytų medicinos, karštuosius
auglius (jei formuojasi polipai,
akmenligė), veikia visą virškinimo
traktą. Prisidžiovinkime šių trijų
augalų uogų, pasidarykime mišinį.
Gerkime kaip arbatą.

TEMA

TOP 5 DOVANOS KOLEGOMS IR DRAUGAMS
Norint visiems įteikti Kalėdines
dovanas, tektų gerokai paploninti
piniginę, tad pateikiame sąrašą originalių valgomų dovanų, kuriomis
juos galite pradžiuginti ir nustebinti
bei būti tikri, kad gauta dovana ilgam
nenuguls stalčiuje ar lentynoje.
Laimės sausainiai
Ar kada teko skanauti laimės sausainių? Tai – iš pirmo žvilgsnio
paprasti sausainiai, kuriuos nepaprastais daro viduje įdėtas lapelis su
palinkėjimu.
Nors įprasta laimės sausainėlius
gauti dovanų per vestuves, gimtadienį ar krikštynas, kodėl nepavertus
jų Kalėdine dovana? Jų receptas visiškai paprastas – kiaušiniai, aliejus,
miltai, kukurūzų krakmolas, cukrus,
druska, vanilė ir migdolų ekstraktas.
Tereikia viską sumaišyti, suformuoti
sausainius ir kepti orkaitėje apie 10
min. Tuomet ant dar karšto sausainio
viduriuko padėkite sulankstytą popieriuką su palinkėjimu ir perlenkite
sausainį pusiau.
Riešutai
Riešutai jau nuo seno siejami su

Kūčiomis ir Kalėdomis. Iš jų gaminami šventiniai patiekalai, puošiamas
Kūčių stalas, gaminami Kalėdų eglutės žaisliukai ir netgi buriama. Supakavus riešutus į originalią pakuotę,
jie taps puikia dovana tiek draugams,
tiek kolegoms ir pakeis saldainius ar
šokoladą, kurį įprastai dovanojame.
Pasak riešutų ir džiovintų vaisių
importuotojos, bendrovės „Arimex“
vadovo Audriaus Janiūno, riešutai
laikomi turto, sėkmės ir džiaugsmo
simboliu.
Kava ir arbata
Pasirinkus įdomų jų aromatą ar sudedamąsias dalis bei įpakavus į originalią pakuotę, jos gali tapti išskirtine
dovana draugams ar kolegoms.
Kalėdų dovanai labiausiai ir tiktų
neįprasto, įdomaus skonio kava ar
arbata, kuri įkvėptų naujiems atradimams. Žinoma, prieš dovanojant
kavą, būtina išsiaiškinti, ar žmogus
ją tikrai mėgsta.
Prieskoniai
Mėgstantiems gaminti puikiausia
dovana gali tapti prieskonių rinkinys.
Prieskonius galite parinkti patys

arba paieškoti jau sudarytų rinkinių
parduotuvėse, tačiau žinodami,
kokius patiekalus mėgsta gaminti
jūsų kolega ar draugas, tikrai nenuvilsite padovanoję prieskonių jiems
pagardinti.
Vaisiai
Bene lengviausia išeitis nežinantiems, ką dovanoti einant į svečius
ar prieš šventes atsisveikinant su
kolegomis, yra dovanoti vaisių rinkinį. Kalėdų dovanoms neabejotinai
tinka mandarinai, taip pat ananasai,
papajos, greipfrutai ir kiti švieži
vaisiai. Norint dovanai suteikti originalumo, rekomenduojama vaisius
supakuoti rankų darbo pakuotėje arba
dovanoti juos stikliniame permatome
dubenyje, kuris galėtų iškart papuošti
šventinį stalą.

MITYBA

PUIKUS DIETINIS LĄSTELIENOS ŠALTINIS:
ANTIOKSIDANTŲ GAUSUS VAISIUS
Daugelis pamėgo persimonus, iš
kur jie, kuo jie naudingi? Persimonas yra ryškiai geltonos spalvos,
apvalios ar ovalios formos, aromatingas, švelnios tekstūros delikatesinis vaisius iš Rytų Azijos. Šio
vaisiaus saldus, skanus minkštimas
turi nemažai sveikatą stiprinančių
maistinių medžiagų, tokių kaip
vitaminai, mineralai ir antioksidantai, kurie yra gyvybiškai svarbūs
žmogaus organizmui.
Vaisius turi gana nemažai kalorijų
(100 g – 70 kalorijų), bet labai mažai
riebalų. Švelnios tekstūros minkštimas yra puikus dietinis ląstelienos
šaltinis. 100 g persimono minkštimo
yra 3,6 g ląstelienos – tai sudaro 9,5
proc. dienos normos.
Persimonuose yra organizmui
naudingų flavonoidų polifenolio
antioksidantų, tokių kaip katechinai ir galokatechinai, taip pat
ir betulino rūgšties, kuri užkerta
kelią navikams. Katechinai saugo
nuo infekcijų, uždegimų ir vidinio
kraujavimo.
Šviežiuose persimonuose yra kitų

antioksidacinių savybių turinčių
medžiagų, tokių kaip vitaminas A,
beta karotenas, likopenas, liuteinas,
zeksantinas ir kriptoksantinas. Visos
šios medžiagos apsaugo nuo laisvųjų radikalų ir reaktyviojo deguonies
junginių, kurie sukelia senėjimą ir
įvairias ligas.
Zeksantinas apsaugo nuo senatvinių akies ligų.
Persimonai taip pat yra puikus
vitamino C šaltinis (ypač jo gausu
Kinijoje ir Amerikoje išaugintuose
vaisiuose). Vitaminas C taip pat
yra galingas antioksidantas. Reguliariai valgant vitamino C turintį
maistą, organizmas tampa atsparus
infekcijoms, nes imuninė sistema
sunaikina žalingus, uždegimą sukeliančius laisvuosius radikalus.
Vaisiuose gausu B grupės vitaminų,
tokių kaip folio rūgštis, pirodoksinas
(vitaminas B6), tiaminas ir kt.
Šviežiuose persimonuose taip pat
yra leistinas kiekis mineralų, tokių
kaip kalis, manganas, varis ir fosforas. Manganas padeda kovoti su laisvaisiais radikalais, varis reikalingas

raudonųjų kraujo kūnelių gamybai
bei dalyvauja kitose organizmui
gyvybiškai svarbiose funkcijose.
Kaip patiekti ir gaminti persimonus
Persimonus galima valgyti šviežius, džiovintus ar virtus. Žalius
persimonus galima supjaustyti ketvirčiais arba valgyti sveikus, kaip
obuolius. Jų minkštimas gali būti
kietas arba minkštas, ir yra labai
saldus.
Persimonus vedantys medžiai yra
daugiakamieniai arba vienkamieniai
lapuočiai augalai, užaugantys iki
7 m aukščio. Geriausiai jie auga
klimate, kur švelnios žiemos ir ne
pernelyg karštos vasaros.
Aitrumas dingsta vaisių apdorojus
angliarūgšte arba alkoholiu.
Šaltinis: Delfi.lt
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Nauja Skype programa vers jūsų
AUTOMOBILIAI GALI NETEKTI DETALĖS, BE
KURIOS TEKS IŠ ESMĖS KEISTI VAIRAVIMO kalbą tiesiogiai
Microsoftui priklausančio
ĮPROČIUS
Siūlomi automobilių degalų sąnaudų bei taršos lygio apskaičiavimo
metodikos pakeitimai gali smarkiai pakoreguoti automobilių dizainą ir
netgi paskatinti atsisakyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių, pastebi
Anot aerodinamikos modeliavimo programinę įrangą kuriančios bendrovės „Exa“ vadovo Steve’o Remondi, JAV ir ES saugumo reikalavimai
buvo pakoreguoti taip, jog šoninius veidrodėlius būtų galima pakeisti
kameromis, o vaizdas rodomas per salone esantį ekraną.
Veidrodėlių atsisakymo idėja turėtų sudominti dizainerius. „Land
Rover“ programų vadovas Murray Dietschas teigia, jog šios markės dizaino šefas Gerry McGovernas jau seniai
norėtų atsisakyti šoninių veidrodėlių. S.Remondi tvirtina, kad gerinant automobilių aptakumą bus ir daugiau
dizaino pokyčių, pavyzdžiui, ratai taps mažesni ir siauresni. Be to, vis daugiau automobilių naudos aktyvias
priekinių grotelių žaliuzes, kurios užsidarys radiatoriui gaunant pakankamai vėsaus oro.

NAUJĄ „TOYOTOS“ MODELĮ EUROPOJE GALĖS
ĮSIGYTI TIK 100 VAIRUOTOJŲ
Japonijoje pradėti pardavinėti pirmieji pasaulyje automobiliai, energiją
gaunantys iš vandenilio kuro elementų.
Mašiną sukonstravo kompanija „Toyota“, o modelis vadinasi „Mirai“
(japoniškai – ateitis). Japonijoje išankstiniai užsakymai viršijo prognozes,
todėl iki 2015 metų pabaigos kompanija planuoja skirti apie 162 milijonus
dolerių automobilių su vandeniliniais varikliais gamybai.
Ateityje „Toyota“ per metus planuoja parduoti 2100 tokių automobilių,
o kol kas lūkesčiai yra kuklesni. Iki 2015 m. pabaigos „Toyota autokoncernas planuoja išleisti 700 mašinų, naudojančių vandenilį. 400 iš jų liks
vietinėje rinkoje, 200 – keliaus į JAV, ir 100 – į Vakarų Europą. Pagrindine rinka taps JAV ir Europos šalys.
Kompanija praneša, kad, pagrindinis variklio darbo produktas yra vanduo, visiškai neteršiantis atmosferos. Iš
viso Japonijos teritorijoje veikia vos 30 degalinių automobiliams, naudojantiems vandenilį, ir jos susitelkusios
dideliuose miestuose – Tokijuje, Nagojoje, Osakoje. Tačiau kitais metai jų turėtų padaugėti trigubai. Su pilnu
baku Mirai galės nuvažiuoti 650 km, o kuro papildymas trunka tris minutes.

Skype programinė įranga šiandien (2014-12-15)
pradės versti žmonių balso
skambučius. Kaip peržiūros programos dalis, Skype
Translator leidžia žmonėms,
kalbantiems angliškai ir ispaniškai, susikalbėti gimtąja
kalba, nesimokant užsienio. Tai skamba kaip stebuklas, bet tai yra ilgų Microsoft tyrimų komandos ir Skype darbo metų rezultatas – ankstyva veikianti
programinė įranga, ateityje galinti pakeisti bendravimą visame pasaulyje.
Skype Translator Preview veikia su Windows 8.1 arba Windows 10 peržiūros versija, ir girdimą anglų ar ispanų kalbėtojo balsą paverčia tekstu bei
išverstu garsu.

JAV šnipinėjimui pasitelks tunais
apsimetančius robotus
JAV karinis jūrų laivynas pademonstravo savo naujausią kūrinį
– tuno pavidalo robotą, kurio paskirtis įplaukti į priešo teritoriją nepastebėtam bei šnipinėti jų laivus.
Mokslininkai iš inovacijų skyriaus ir Bostono technikos instituto
roboto-žuvies prototipą praeitą
savaitę išbandė Virdžinijoje esančioje JAV Karinio jūrų laivyno ekspedicinėje bazėje. Įrenginys imituoja
stambių žuvų plaukimo techniką. Robotizuoti pelekai juda vandeniu labai
tyliai todėl Karinių pajėgų vadovybė jau spėjo žvalgybai sukurtą prietisą
praminti „Tyliuoju Nemo“.

„AUDI“ PARODĖ SAVO VISUREIGIŲ FLAGMANĄ – Lietuviai nustebino riedančiais
namais
NAUJĄJĮ Q7
„Audi“ pristatė naujos kartos SUV flagmaną Q7. Naujovių sąraše
– taupesni ir ekologiškesni varikliai, pažangiausios elektroninės
sistemos, išplėstas vairuotojo pagalbininkų sąrašas, daugiau pramoginių funkcijų.
Bene didžiausia naujiena ir konstruktorių pasididžiavimas – funkcionaliai pakeistas išorės dizainas, sumažinti kėbulo matmenys ir,
svarbiausia – įspūdingai sumažėjęs automobilio svoris. Pritaikius
naujausius lengvus lydinius ir sumontavus pažangiausios konstrukcijos mazgus, bendroji automobilio masė sumažėjo net 325
kilogramais.
Su 3.0 TDI varikliu, naujasis „Audi Q7“ svers 1995 kg (325 kg mažiau už pirmtaką) ir, gamintojų teigimu, bus
lengviausias aukštos klasės SUV segmento automobilis. vorio sumažėjimas yra toks, tarsi iš bagažinės iškrautume 7 maišus bulvių. Vien tik šis svorio sumažėjimas pats savaime užtikrina žymų degalų sąnaudų mažėjimą.

„RENAULT CLIO“ PASIPUOŠ STILINGU „RŪBU“
„Clio“ tapo pirmuoju „Renault“ modeliu, gavusiu ištaigingą „Initiale Paris“ komplektaciją. Už ją papildomai teks primokėti apie 3 350
eurų (11 567 Lt), ši versija turėtų sudominti mažo, tačiau stilingai
atrodančio ir gerai įrengto automobilio ieškančius pirkėjus.
Už Europos rinką atsakingas Prancūzijos gamintojo vadovas Stefanas Muelleris tvirtina, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kuriems
labiau patinka nedideli automobiliai, tačiau jie pageidauja prabangios
įrangos, elegantiško dizaino bei plačių išvaizdos suasmeninimo galimybių. „Ford“ taip pat rengiasi siūlyti prašmatnią komplektaciją
„Vignale“, o „PSA/Peugeot-Citroen“ iš stilingos DS automobilių linijos sukūrė atskirą markę.
Nuo kuklesnių „Clio“ komplektacijų „Initiale Paris“ skirsis ne tik šią prabangią versiją žyminčiu užrašu, bet
ir ksenoniniais priekiniais žibintais, chromu puoštomis apdailos juostelėmis ir kitokiu galinio buferio dizainu.
Šaltinis: Delfi.lt
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„REGITRA“ ĮSPĖJA, KAS LAUKIA NUSPRENDUS
REIKALUS TVARKYTI PASKUTINĘ METŲ DIENĄ
Naujuosius – 2015-uosius –
Lietuva pasitiks atsisveikinusi
su nacionaline valiuta. Valstybės
įmonė „Regitra“ atkreipia dėmesį
į aptarnavimo pasikeitimus.
Pereinant prie naujosios valiutos
paskutinę šių metų dieną (gruodžio
31 d.) nuo 12 val. „Regitros“ elektroninių paslaugų portalai neveiks.
Galimi sutrikimai informacinėje
sistemoje, kuria naudojasi transporto priemonėmis prekiaujančios
įmonės, todėl siūloma įrašyti
duomenis ir laikinųjų numerio
ženklų naudojimo pažymėjimais

pasirūpinti iš anksto. Taip pat galimi sutrikimai kitose informacinėse
sistemose ir klientų aptarnavimo
vietose.
Sausio 2-3 dienomis įmonė sieks
klientus aptarnauti įprasta tvarka,
tačiau nesklandumai galimi. „Regitrai“ informaciją teikia daugelis
susijusių išorinių registrų, kurie
jau yra pranešę apie labai tikėtinus
savo elektroninių paslaugų teikimo
sutrikimus.
Įmonė primena, kad už užsakytas
el. paslaugas būtina sumokėti iki
2014 m. gruodžio 31 d. 12 val. Iki

Vos per dvi savaites net 23 architektūros portalai iš užsienio
kreipėsi į lietuvių kompaniją „DO
Architects“ prašydami leidimo
perspausdinti jų kūrinius - cilindro
formos, primenančius didelius šiaudų ritinius, namus. Riedantys namai
netrukus turėtų atsirasti Kuršių
marių pakrantėje.
Keturiolika riedančių namų bus
pastatyta Svencelėje, esančioje
maždaug 25 kilometrai į pietus
nuo Klaipėdos. Čia jau ne pirmus
metus kuriama rekreacinė gyvenvietė, kurios atskirose dalyse stovės įvairūs
gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatai. Vieni bus itin žaismingi,
kiti paprastesni.

Pietų ašigalį olandė pasiekė
traktoriumi
Olandų aktorė ir nuotykių
ieškotoja Manon Ossevoort,
dar žinoma kaip „Traktoriaus
mergina“, antradienį pasiekė
Pietų ašigalį po to, kai traktoriumi kirto Europą, Afriką
ir speiguotus Antarktidos ledynus.
„Tai išties jaudinama – esu
labai laiminga“, – M. Ossevoort sakė naujienų agentūrai
AFP, paskambinusi palydovinio ryšio telefonu tuojau po to, kai pasiekė Pietų
ašigalį ir įgyvendino dešimtmetį brandintą svajonę.
Džiūgaujanti 10 mėnesių kūdikio motina sakė, kad 16 dienų trukusi 2,5 tūkst.
kilometrų kelionė per didžiausią pasaulyje vientisą ledo masę nuo Rusijos
Novolazarevskajos bazės iki ašigalio buvo sunki.

Rastas būdas gydyti ligą
šio termino nesumokėjus paslaugos mokesčio, užsakymą reikės
pakartoti po 2015 m. sausio 1 d.
Siekiant išvengti galimų nesklandumų, tiek gyventojams,
tiek įmonėms ir organizacijoms
dėl paslaugų rekomenduojama
kreiptis iš anksto arba po 2015 m.
sausio 4 d.

Tarptautinė mokslininkų grupė sukūrė perspektyvų junginį, kuris imuninei
sistemai „parodo“, kurios kraujo ląstelės yra užkrėstos ir naikintinos nekenkiant grėsmės sveikoms ląstelėms.
Jau pradėtas ir šio junginio saugumo tyrimo su sveikais suaugusiais asmenimis planavimas.
Maliariją sukelia parazitas, kuris plinta per uodų įkandimus. Ši liga iki šių
dienų yra viena iš didžiausių mirtinų grėsmių daugiau nei pusei pasaulio populiacijos. Pasaulio sveikatos organizacijos vertinimu, Afrikoje nuo maliarijos
po vaiką miršta kiekvieną minutę. Įvairių šaltinių duomenimis, per 2010 metus
ši liga nusinešė nuo 600 000 iki 1,24 mln. žmonių gyvybių.
Technologijos.lt
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20:00 Hobitas. Nelaukta
kelionë.
22:05 Filmo pertraukoje "Vikingø loto".
23:25 Dangaus karalystë.
02:10 Monako princesë.
04:00 Programos pabaiga.

06:30 Prokurorø
patikrinimas.
07:40 Muchtaro
sugráþimas.
08:40 Ðeimos ðventë.
10:25 Alfa ir Omega.
12:00 38-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko
festivalis.
14:20 Su meile, Merûnas.
15:55 Auksiniai svogûnai
2013.
19:10 Stipruolis Santa.
21:10 Baisiausia mano
gyvenimo savaitë.
Kalëdos.
23:05 Grupës "Rondo"
lyderio Aleksandro
Ivanausko-Faros
gimtadienio koncertas.
00:40 Detektyvë Dþonson.
01:35 Prokurorø
patikrinimas.
02:40 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Medikopteris.
11:00 Ieðkotojas.
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 Ieðkotojas.
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 Kietas rieðutëlis 2.
00:00 Maiklo Bublë
Kalëdos.
01:00 Anarchijos vaikai.
01:50 24 valandos.
02:45 Programos pabaiga.

06:15 „Mikropasauliai“.
07:10 Reporteris.
07:50 Gurmaniðkos
ðventës.
07:55 „Kulinaras“.
09:00 „Albanas“.
10:05 „Laukinis pasaulis “.
10:30 „Kalëdø bièiulis“.
12:20 „Pamiðæ dël
egluèiø“.
14:20 „Mis Pasaulis“.
16:00 Þinios.
16:20 „Mis Pasaulis“ (tæs.)
17:00 Þinios.
17:20 „Mis Pasaulis“ (tæs.)
18:00 Þinios.
18:20 Gurmaniðkos
ðventës.
18:25 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
20:30 „Ten, kur ðirdis“.
23:10 Gurmaniðkos
ðventës.
23:15 „Vivere. Andrea
Bocelli“.
01:25 „Kalëdø bièiulis“.
02:45 „Pamiðæ dël
egluèiø“.
04:15 „Ten, kur ðirdis“.

05:50 Dienos programa.
05:55 Beilio nuotykiai.
Kalëdø didvyris.
07:30 Matilda.
09:20 Tomas ir Dþeris.
Pasaka apie Spragtukà.
10:15 Haris Poteris ir
paslapèiø kambarys.
13:20 Denis - grësmë
visuomenei. Nuotykiai
tæsiasi.
14:50 Nelydimi
nepilnameèiai.
16:35 Prekybos centro
kietuolis.
18:30 Þinios. Kriminalai.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Jubiliejinës Auksinio
dueto Kalëdos.
21:40 Pagirios Las Vegase.
23:45 PREMJERA
Smagios Haroldo ir
Kumaro Kalëdos.
01:25 Prekybos centro
kietuolis.
03:05 Programos pabaiga.

06:55 Teleparduotuvë.
07:10 Kaip inspektorius
Gadþetas Kalëdas
iðgelbëjo.
07:35 Niko. Kelias á
þvaigþdes.
09:10 Iðlaisvinti Vilá 2.
11:05 Cirque du Soleil.
Visatos pakraðty.
12:50 Graþuolë ir pabaisa.
15:00 Pelenë.
16:35 Legendos
susivienija.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:05 Pono Poperio
pingvinai.
21:00 Kaip pavogti þmonà.
22:50 Kinø zodiakas.
01:10 Tyli naktis.
02:45 Meilë Kalëdoms.
04:20 Programos pabaiga.

06:45 Ákaitas medyje.
08:30 Kalëdos stebuklø
ðalyje.
10:30 Slaptasis agentas
barsuko iðsaugojimo
operacijoje.
12:20 Policijos Angelø
sargø dienos
koncertas.
14:00 Kalëdiniai
sveikinimai.
16:30 Irena Staroðaitë ir
Þilvinas Þvagulis. 20
metø scenoje.
18:05 Trys didvyriai. Tolimi
kraðtai.
19:35 Stebuklinga þaislø
krautuvëlë.
21:20 "Pop Ladies"
koncertas.
23:35 Kà iðdarinëja vyrai.
01:20 Raudonkepuraitë.
03:25 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Medikopteris.
11:00 Ieðkotojas.
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 Ieðkotojas.
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 Kietas rieðutëlis.
Kerðtas su kaupu.
23:55 Choras. Koncertas.
01:25 Anarchijos vaikai.
02:25 24 valandos.
03:20 Programos pabaiga.

06:00 „Sumaniausi
gyvûnai“.
07:05 Keliauk! Paþink!
Pasidalink! Iðtisus metus.
07:10 Kalëdinis koncertas
„Michael Buble‘s
Christmas Special“.
2013 m."
08:10 „Tokia naktis viena“.
09:10 Gurmaniðkos ðventës.
09:15 „Karalius ir að“.
11:10 „Sumaniausi
gyvûnai“.
13:20 „Niekam tavæs
neatiduosiu“.
16:00 Þinios
18:20 Gurmaniðkos ðventës.
Kulinarinë laidelë.
20:30 „Victoria‘s Secret
2014“. Mados ir groþio
ðëlsmas. 2014 m."
21:30 „Pavojingas þmogus“.
23:30 Gurmaniðkos ðventës.
23:35 „Ðaulys“.
01:30 „Karalius ir að“.
Animacinis filmas. JAV.
1999 m."
02:55 „Pavojingas þmogus“.
04:30 „Ðaulys“.

06:45 Dienos programa.
06:50 Keksiukø karai.
07:45 Linksmieji þvëreliai.
08:10 Ogis ir tarakonai.
08:20 Ogis ir tarakonai.
08:30 Ogis ir tarakonai.
08:35 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
09:00 Teisingumo lyga.
09:25 Striksës.
10:15 Duok letenà!
10:45 Karadajus.
11:40 Po mirties.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Nematomas
þmogus.
16:30 Linksmieji þvëreliai.
17:00 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë.
20:05 Karadajus.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA Tiltas.
23:15 SNOBO KINAS
Paðëlusios naktys.
00:30 Arti namø.
01:25 Programos pabaiga.

05:55 Dienos programa.
06:00 Denis - grësmë
visuomenei.
07:20 Linksmø Kalëdø,
Dreikai ir Dþoðai.
08:55 Tomas ir Dþeris
Marse.
10:15 Denis - grësmë
visuomenei. Kalëdos.
11:55 Haris Poteris ir
Azkabano kalinys.
14:40 Fredo Kalëdos.
16:45 Þvëreliø maiðtas.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 PREMJERA Pagirios
Tailande.
23:05 PREMJERA Naujieji
metai Niujorke.
01:25 Pagirios Las Vegase.
03:25 Programos pabaiga.

07:10 Teleparduotuvë.
07:25 Elfas lentynoje.
07:50 Niko. Maþasis brolis
- didelë bëda.
09:15 Iðlaisvinti Vilá 3.
11:00 Kaimynas ðnipas.
12:45 Vienas namuose 4.
14:30 Heraklis.
16:10 Kelionë á Raganø
kalnà.
18:15 Euras 2015.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ledynmetis.
Mamuto Kalëdos.
19:20 Rio.
21:10 Pasiutæ ðunys.
22:30 Snaiperis.
00:55 Uþdrausta karalystë.
02:45 Graþuolë ir pabaisa.
04:40 Programos pabaiga.

07:35 Stebuklinga þaislø
krautuvëlë .
09:20 Trys didvyriai. Tolimi
kraðtai.
10:45 Kaip sugauti laimës
paukðtæ.
12:10 Muzikinë metø
dvikova. Ðokëjai prieð
Dainininkus.
14:00 Baisiausia mano
gyvenimo savaitë.
Kalëdos.
16:00 Lietuvos komiko
vakaras.
18:25 PREMJERA Atëjo
... Sabas.
19:30 Kosminis krepðinis.
21:05 Uþdrausta karalystë.
23:10 Stipruolis Santa.
01:10 Su meile, Merûnas.
02:45 Bamba TV.

09:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
10:00 Medikopteris.
11:00 Ieðkotojas.
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 Ieðkotojas.
17:00 Medikopteris.
18:00 Aferistas.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
23:00 Krikðtatëvis II.
02:40 Bobo uþkandinë.

06:00 „Sumaniausi
gyvûnai“.
06:50 „Tokia naktis viena“.
„Bel Canto“ choro
koncertas. 2014 m.".
07:10 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
07:15 Þinios.
07:35 Gurmaniðkos ðventës.
07:40 „Keisèiausi gamtos
reiðkiniai“. Dokumentinis
serialas."
08:45 „Kaip uþauginti
planetà. Gyvybë ið
ðviesos“.
12:00 „Spàstai“.
16:00 Þinios.
16:15 Ðeima- jëga!
18:00 Gurmaniðkos ðventës.
18:05 „Jermolovai. Giminës
prakeiksmas“.
19:55 Kitoks pokalbis.
20:55 Pasaulis X.
„Dvasingumo krizë“.
21:55 Gurmaniðkos ðventës.
22:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
23:00 „Mirtinas tikslas“.
00:50 „Sëkmingi mainai“.
02:30 Kalëdinis koncertas

06:45 Gepardø dienoraðèiai.
07:15 Gepardø dienoraðèiai.
07:45 Nuotakos siaubûnës.
08:40 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Hablo kosminis
teleskopas.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Mano virtuvë.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Kinø virtuvë su Goku.
13:30 Buèiuotis, vesti,
vengti?
14:00 Superauklë.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Darbðèiosios
graþuolës.
16:35 Bûrëja.
17:05 Dvideðimt minuèiø.
18:05 Dvideðimt minuèiø.
19:05 ROMANTIKA Egluèiø
oazë.
21:00 NemaRUS kinas.
Karnavalo naktis, arba po
50-ies metø.
23:30 Atpildas.

06:30 Þuviukai burbuliukai.
06:55 Nenugalimieji II.
07:20 Kaukë.
07:45 Ðegis ir Skûbis Dû.
08:10 Vëþliukai nindzës.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Misija "Karvës".
11:30 Knygø valdovas.
12:55 Brangioji, að
sumaþinau vaikus.
14:45 Didingasis amþius.
16:50 Ðventæ ðvæsti.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS.
PREMJERA Kalëdø
senelio slaptoji
tarnyba.
20:50 Auksinis kompasas.
23:05 Karðtas kubilas laiko maðina.
01:05 Pagirios Tailande.
03:00 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Hantikas. Sekliai ir
paslaptys.
07:30 Smurfai.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Monstrø vidurinë
mokykla. Penktadienio
vakaro kovos.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Tobula moteris.
10:30 Beatos virtuvë.
11:30 Daktaras Dolitlis 3.
13:25 Ðunø vieðbutis.
15:30 Pagauk, jei gali.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðok su manimi.
19:30 Konkurso
pertraukoje –
Eurojackpot.
22:30 Ásimylëti per dvi
savaites.
00:25 Ðventinës svajos.
02:05 Kinø zodiakas.
04:15 Programos pabaiga.

07:40 Kaip sugauti laimës
paukðtæ.
09:00 Brydës.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Europos galiûnø
èempionatas.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Mitiajaus pasakëlës.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 Ðeimynëlë.
15:30 Ðeimynëlë.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Muzikinë kaukë.
21:00 MANO HEROJUS
Dredas.
23:00 AÐTRUS KINAS
Poþemiø gyventojai.
01:05 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale kablys.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 Dþeimio Oliverio
Kalëdø varpeliai.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
16:00 Tornadø persekiotojai.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:10 Lëktuvu, traukiniu ir
automobiliu.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Po kupolu.
22:55 Krikðtatëvis III.
02:00 24 valandos.
02:55 Programos pabaiga.

07:50 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:55 Gurmaniðkos ðventës.
09:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
10:00 VMG kulinarinis
þurnalas.
11:00 Spàstai tëèiui.
12:45 „Kulinaras“.
13:45 Gurmaniðkos ðventës.
13:50 „Kulinaras“.
14:50 Gurmaniðkos ðventës.
14:55 „Kulinaras“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Genijai ið prigimties“.
16:55 Gurmaniðkos ðventës.
17:00 Þinios.
17:30 Nuoga tiesa.
18:30 Gurmaniðkos ðventës.
18:35 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 „Iðgyventi Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 „Netikæs auklëjimas.
Kalëdos“.
22:10 „Kruvina þinutë“.
00:10 „Juodoji uola“.
01:50 Didysis pasivaikðèiojimas.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:40 Bëdø turgus
08:40 Sniego senis ir
Sniego ðuo.
09:10 Petia ir Vilkas.
09:50 Pinokis.
11:00 Ðunø ABC.
12:00 Bebriuko nuotykiai.
13:30 Mes kartu su
Antanu Ðabaniausku.
15:25 Ani Klaus atvyksta á
miestà.
17:10 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
18:15 Ðiandien.
18:35 Kalëdinis koncertas
„Po angelo sparnu“.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:55 Loterija „Perlas“."
21:00 Berneliø ðv. Miðiø
tiesioginë transliacija
ið Vilniaus Arkikatedros.
22:30 Kalëdø ðv. Miðios.
00:10 Baltu ðv. Kalëdø
keliu. Koncertas. 2013
m.
01:05 Kalëdinis koncertas
„Po angelo sparnu“.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Tatonka ir maþieji
draugai.
08:50 Dþiungliø knyga.
09:00 Vaikø klubas.
09:30 Namelis prerijose.
10:25 Mergaitë su
degtukais
11:00 Naktinis ekspresas.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Karaliðkøjø rûmø
muzika.
13:00 Kultûros savanoriai.
13:45 Prisiminkime.
14:00 Haraldas Miuleris.
16:05 Amþinybës keliu...
18:30 Rieðutø duona.
19:40 Vilties piligrimai.
21:00 Koncertas. „Kûèiø
vakarà“."
21:45 Elito kinas.
23:30 Panorama. (k.)
23:50 Koncertas „Kur balti
keliai“. Algimanto
Raudonikio dainos.
2012 m.".
01:30 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 Keksiukø karai.
07:45 Linksmieji þvëreliai.
08:10 Ogis ir tarakonai.
08:35 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
09:00 Teisingumo lyga.
09:25 Striksës.
10:15 Duok letenà!
10:45 Karadajus.
11:40 Laiko gijos.
13:35 Pavogtas gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë.
15:30 Nematomas
þmogus.
16:30 Linksmieji þvëreliai.
17:00 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë.
20:05 Karadajus.
21:00 Naktys Rodantëje.
22:50 Artistas.
00:25 Arti namø.
01:20 Programos pabaiga.

05:55 Dienos programa.
06:00 Labas vakaras,
Lietuva (k.)
06:40 Smalsutë Dora.
07:05 Asteriksas ir vikingai.
08:25 Tomas ir Dþeris
sutinka Ðerlokà
Holmsà.
09:20 Smurfai. Kalëdø
giesmë.
09:50 Haris Poteris ir
Iðminties akmuo.
12:45 Denis - grësmë
visuomenei.
14:40 PREMJERA Kalëdø
istorija 2.
16:20 Didþiosios motuðës
namai.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Valanda su Rûta.
Kûèios.
21:00 Balso deivës.
22:30 Princesës
dienoraðtis.
00:45 Keista Bendþamino
Batono istorija.
04:10 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Barbës Kalëdø

06:00 LR himnas.
06:05 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
06:40 Bëdø turgus.
07:40 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
08:40 Dþeronimas.
09:10 Spaikas.
09:50 Pinokis.
11:00 Ðunø ABC.
12:00 Keisèiausios Kalëdø
eglutës.
13:00 Urbi et Orbi.
13:30 Koncertas „Að
galvoju”.
15:25 Kalëdø vaidinimas.
17:10 Gyvenimas.
18:15 Ðiandien.
18:35 Auksinis protas.
20:10 Kalëdinis interviu su
Vilniaus arkivyskupu
Gintaru Gruðu.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:50 Svajonæ turiu.
22:00 Loterija „Perlas“."
22:05 Svajonæ turiu.
23:00 Premjera. Santa.
00:55 Stasio Povilaièio
jubiliejinis koncertas.

08:05 Gustavo
enciklopedija.
08:35 Sniego senis ir
Sniego ðuo.
09:00 Ani Klaus atvyksta á
miestà.
10:30 Dangaus sodai.
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Rasos laðeliai 2014.
13:45 Pinokis.
14:45 Alyvos þydës.
17:00 Vakaras su Josephu
Calleja Maltoje.
18:40 Velnio nuotaka.
20:00 Narcizas. Drama.
Reþ. Dovilë Gasiûnaitë.
2012 m. N-7.
21:45 Specialus projektas
„JAZZ–FOLK“.
Dalyvauja valstybinis
choras „Vilnius“( meno
vadovas ir vyr.
dirigentas Povilas
Gylys), Vytautas
Labutis (saksofonas),
Artûras...
23:00 Panorama. (k.)
23:20 Jûros ðventës
akimirkos.

06:45 Dienos programa.
06:50 Keksiukø karai.
07:45 Linksmieji þvëreliai.
08:10 Ogis ir tarakonai.
08:20 Ogis ir tarakonai.
08:30 Ogis ir tarakonai.
08:35 Áspûdingasis
Þmogus-voras.
09:00 Teisingumo lyga.
09:25 Striksës.
10:15 Duok letenà!
10:45 Karadajus.
11:40 Pakilæ nuo þemës.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Teleparduotuvë .
15:30 Kalëdos Kaslberio
pilyje.
17:05 Keksiukø karai.
18:00 Meilë ir bausmë.
20:05 Karadajus.
21:00 Tegyvuoja meilë!
23:30 Deksteris.
00:45 Arti namø.
01:40 Programos pabaiga.

06:00 LR himnas.
06:05 Stilius. (k.)
07:05 Svajonæ turiu. (k.)
08:40 Dþeronimas.
09:10 Spaikas 2.
09:50 Pinokis.
11:00 Ðunø ABC.
13:30 Koncertas "Að
galvoju".
15:15 Apie princesæ,
norinèià patekti
pasakon.
18:15 Ðiandien. Aktualijø
laida.
18:35 Prie pasakø miesto.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
20:45 Sportas.
20:48 Orai.
20:50 Duokim garo!
22:00 Loterija "Perlas".
22:05 Duokim garo!
23:00 Tomo Krauno afera.
01:00 Tai, kas tikra.
02:30 Velnio nuotaka.
03:45 Durys atsidaro. (k.)
04:10 Svajonæ turiu. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Gustavo enciklopedija.
08:35 Dþeronimas.
09:00 Kalëdø vaidinimas.
10:30 Legendos.
11:15 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba.
11:30 Rasos laðeliai 2014.
13:45 Pinokis.
14:45 Koncertas. Stasio
Povilaièio jubiliejinis
koncertas „50 metø
scenoje“. 2013 m."
16:35 Visi namie.
17:00 Gala koncertas „Rio
taurë“.
18:40 Santa. Romantinë
drama.
21:45 Grupës „Rondo“
koncertas „Geriausios
dainos“. 2007 m.".
23:00 Panorama. (k.)
23:15 Sportas. (k.)
23:18 Orai. (k.)
23:20 Koncertas „ZUZI
fiesta“.".
01:15 Dþiazo muzikos
vakaras.
02:20 Programos pabaiga.

06:00 LR himnas.
06:05 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
06:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. Veda Palmira
Galkontaitë. (k.)
07:30 Specialus tyrimas. (k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Maþasis princas.
09:25 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
10:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:00 Ðunø ABC.
12:00 Gyvenimas. (k.)
13:00 Istorijos detektyvai.
14:00 Durys atsidaro. (k.)
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Delfinø gyvenimo
paslaptys.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø koncertas.
18:30 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:50 Auksinis balsas.
23:00 Vagneriø klanas.
01:10 Senis.
02:10 Istorijos detektyvai.

08:05 Ar yra Venecija.
08:50 Amþinybës keliu.
(k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas. (k.)
10:15 Kelias.
10:30 Kultûros savanoriai.
(k.)
11:45 Þinios. Ukraina.
12:00 Maþøjø þvaigþdþiø
valanda.
13:00 Prisiminkime.
13:15 Grafikos stebuklai.
13:45 Pinokis.
14:45 Koncertas "Gimæ
Rygoje".
16:45 Donaleitis. XVIII a.
Maþosios Lietuvos
tautinis kostiumas. (k.)
18:00 Þinios.
18:10 Orai. (k.)
18:20 2014 metø Kalbos
premijos laureatai.
19:00 Sveikas, Jëzau,
gimusis.
21:00 Tomo Krauno afera.
23:00 Panorama. (k.)
23:20 Gera pasaulio
muzika.
00:45 Jono Meko filmø
retrospektyva.

giesmë.
08:40 Iðlaisvinti Vilá.
10:55 Visai kaip tikra.
12:45 Spaidervikø
kronikos.
14:40 Lobiø planeta.
16:30 Vakaro pasakojimai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Þvagulio kûèios.
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Parduodama pirtelė ant
ratų.
Tauragė, tel. 8 638 46 027.

Sutikite
Naujuosius Metus
Margiðkiø Dvare!!!
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
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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. 35A (V
a., 37 kv. m, 32 000 Lt) arba
iðnuomoju. Jurbarkas, tel. 8
656 23 668.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 16
(III a., 30 kv. m, visi patogumai, maþi mokesèiai).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 169.

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. 31 (I a.,
380 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, 35 000 Lt.
Maþi mokesèiai, tualetas ir vonia kartu, rakinama laiptinë).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.

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).
Sodybą Jurbarke, Vytėnų g. (mūrinis namas, 5 kamb., 33
a sklypas, tvarkingas, 131 000 Lt / 37 940 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).
2 k. butą Jurbarke, Lauko g. 2A (49,36
kv.m, 3 aukštas, 55 000 Lt / 15 929 EUR).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a.,
33 kv. m, 45 000 Lt. Namas
renovuotas. Plastikiniai langai, ðarvo durys. Ðiltas butas,
maþi mokesèiai. Sutvarkyta
lauko aplinka). Jurbarkas,
tel. 8 699 10 454.
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 (medinis namas, I
a., plastikiniai langai, tvarkingas, yra garaþas, 37 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 613 61 544.
2 k. butà centre, Kauno g. (II
a., 38 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 32 000 Lt, 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. (I a.,
labai geras remontas, signalizacija, draudimas, su baldais,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 699 56 414.
2 k. butà Gedimino g. (III a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 612 26 873.
2 k. butà Kauno g. (V a.,
45,68 kv m, balkonas, rûsys,
plastikiniai langai, 65 000 Lt/
18 825,30 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 655 55 904.
2 k. butà senamiestyje, 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.
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4 k. butà Kæstuèio g.16
(II a., 74 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, 98
000 Lt. Yra namo bendrija,
maþi mokesèiai, su baldais).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 300.

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
normalus 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 „susivienijime“ (V
a., 2 balkonai, rûsys, plastikiniai langai, 50 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 675 06 155.
3 k. butà centre, Dariaus ir
Girëno g. (V a., plastikiniai
langai, balkonas, ðarvuotos
durys). Tel. 8 698 31 889.
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 centre, Kauno g. (2
aukðtø namo antras aukðtas,
60 kv. m, reikia kapitalinio
remonto). Tel. 8 600 29 868.
Garaþà K. Donelaièio g.
Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.
Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19
kv. m, 5 arai þemës, 8 000 Lt).
Tel. 8 612 70 770.
Mediná namelá netoli
Nemuno (daliniai patogumai,
2 a þemës, 110 000 Lt) ir 2 k.
butà (mediniame name, daliniai patogumai, 55 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 149 999 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko r., Pavidaujo
k. (170 kv. m, II a., blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 70 000
Lt, uþkraunama krosnis).
Jurbarkas, tel. 8 653 22 830.
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.
Namà V. Didþiojo g. (13 a
þemës, tinka komercinei veiklai). Tel. 8 699 80 766.
Sodybiná sklypà Smukuèiuose
(10 arø, ðalia miðkas ir upë
Mituva, 1 kaimynas, elektra,
nedidelis sodo namelis, 35
000 Lt). Tel.: 8 687 40 517, 8
620 37 675.
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.
Sklypà Jurbarko centre,
Kranto g. (11 arø). Tel. 8 600
29 868.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas,
6 a, ðulinys, netoli Nemunas,
eþeras ir miðkas, 23 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24 999
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.

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.

Sodybà iki Kauno 8 km,
Raudondvario sen. (ðalia
miðkas, 79 000 Lt, vienkiemis,
pastatai seni, sklypas 35arai,
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.
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Sodybà su þeme, kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 698 39
839.
Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 34
000 Lt). Jurbarkas, tel. +370
644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø g. (17
arø, tinkamas statybai, yra
komunikacijos, 60 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 658 83 162.
Þemës sklypà Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties 7,6 ha
sklypas, jame 1,5 ha miðkas).
Jurbarkas, tel. +370 691 60
581.

p e r k a
Þemës sklypà visoje
Lietuvoje. Ieðkau sklypø su
sodø medþiais. Gali bûti obelys, kriauðës, serbentai. Gali
bûti seni, apleisti. Jurbarkas,
tel. 8 678 06 864.

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.

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
Butà Kæstuèio g. (renovuotas
namas, maþi mokesèiai). Tel.
8 615 26 544.

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

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

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

Palangoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà (gyvenamasis, uþstatytas bankui, 370 kv. m arba
jo dalis. Pradþiai SKUBIAI
reikalinga ne maþiau 150 000
Lt. Siûlyti dalinio arba viso
namo iðpirkimo, pinigø skolinimo ar kitokius investavimo
variantus). Tel. 8 645 92 641.

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 (19 a
sklypas, ûkiniai pastatai, garaþas, trifazis, 26 000 Eur).
Ðakiø r., tel. 8 641 27 755.

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

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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Sodybà senuosiuose soduose
(graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 86 000 Lt, 6 a
sklypas, mûrinis, 2 aukðtø,
rûsys, dalinai renovuotas,
vandentiekis, kanalizacija,
baldai, ûkinis pastatas). Ðilalë,
tel. 8 625 60 510.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
+Parduoda arba iðnuomoja
sandëliavimo ir gamybines
patalpas plëtoti verslui 5 km
nuo Tauragës (asfaltuota teritorija, geras privaþiavimas,
elektra). Tauragë, tel.: 8 655
49 294, 8 620 73 143.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (III a., su patogumais,
skubiai, nebrangiai). Tauragë,
tel. 8 638 72 604.
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 J. Tumo-Vaiþganto
g. 124-23 (II a., 32 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 45 000
Lt, didelis balkonas, virtuvë
atskirai, su visais baldais).
Tauragë, tel. 8 606 91 438.
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 bendrabutyje.
Tauragë, tel. 8 654 06 971.
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.
10 km nuo Tauragës sodybà su
uk. pastatais, 35 arais þemës,
sodu. Yra vandentiekis, vietinis ðildymas. Gyvenvietes
centre arba keièia. Tel. 8 655
76 248.
1 k. butà Ateities take 18 (II
a., 36,6 kv. m, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas,
rûsys). Tauragë, tel. 8 614
34 253.
1 k. butà Taragës Dvare (vietinis ðildymas, vanduo, kanalizacija, 25 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 680 89 135.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 B (I a., renovuotas).
Tauragë, tel. 8 630 93 764.

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.
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 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 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 vietiniu
ðildymu, galima iðsimokëti).
Tauragë, tel. 8 600 64 770.
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.

3 k. butà SKUBIAI! Ateities
take 5 (IV a., reikalingas remontas, vidinis, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 652 04 735.
3 k. butà Ateities take (III
a., 63 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, ðarvo durys, plastikiniai langai, Euroremontas).
Tauragë, tel. 8 699 67 133.
Administraciná pastatà
Laisvës g. 85 (550 kv. m,
árengta parduotuvë, 11 arø
þemës, 260 000 Lt) arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8 685
86 266.

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.
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.

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.

Darþinæ Gaurës sen. (16 x

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.

„Regitrà“ (duobë, gera bûklë,

28 m, 0,26 ha þemës, galima
nusigriovimui). Tauragës r.,
tel. 8 643 49 607.
Garaþà Tarailiø r., prieðais
8 500 Lt). Tel. 8 63 74 5825.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 601 95 182.

2 k. butà Þalgiriø mikrorajone
(V a., vidurinë laiptinë, su
visu inventoriumi, 71 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 658 61 209.
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.
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.
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.
2 k. butà Gedimino g. (II a. ið
9, 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., 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.

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.

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.

2 k. butà Gedimino g. 29 (II
a., plastikiniai langai, ðarvo
durys, remontas, su baldais,
88 000 Lt). Tauragë, tel. 8 603
69 812.

3 k. butà Miðko g. (III a., 65
kv. m, vidurinë laiptinë, plastikiniai langai, jaukus, erdvus,
gera vieta). Tauragë, tel. 8 687
71 585.
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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 detalusis
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.
Miðkà (11,8 ha, 200 000 Lt).
Tauragës r., tel. 8 663 61 733.

2 kamb. butas Tauragėjė, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv. m,
renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 150 000 Lt).
2 kamb. butas Vytauto g. 76 (4 a., 38 kv.m, bendrabučio tipo,
~ 50 000 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).
Komercines patalpas Tauragėje, Laisvės
g. 85 (3 aukštai, 500 kv m, 11 a žemės, ~
260 000 Lt).

Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

PR

Miðkà Lauksargiuose (2 ha).
Tauragës r., tel. 8 682 19 035.
Mûrinius pastatus 1,5 km nuo
Tauragës (2 vnt., 800 kv. m su visomis komunikacijomis,
nauja statyba ir 300 kv. m,
su þeme). Tauragë, tel. 8 689
37 588.
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.
28 A (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.

Populiariausias „Tele2“ telefonas – už
šventinę kainą

Visos šventinės „Tele2“ akcijos jau siūlomos operatoriaus salonuose, o naujausia staigmena tarp
jų – išmanieji telefonai „Samsung Galaxy S III NEO“ už labai patrauklią kainą. Vartotojų pamėgtas
išmanusis telefonas „Tele2“ siūlomas už prieinamą 17 Lt (4,92 Eur) mėnesio mokestį (pradinė įmoka
– 199 Lt/57,63 Eur).
Populiariausias išmanusis
„Tele2“ klientai – labai skirtingi. Tad šventėms pasiūlėme įvairius pomėgius ir poreikius atitinkančių dovanų. „Samsung Galaxy S III NEO“ yra spartus, kokybiškas ir funkcionalus, tad turėtų patikti
daugeliui. Mūsų klientai jau spėjo įvertinti šį modelį – šiemet tai yra populiariausias išmanusis. O
dabar jis džiugina dar ir mažesne kaina“, – pasakojo Daiva Matukienė, „Tele2“ prekės ženklo vadovė.
„Samsung“ telefoną „Galaxy S III NEO“ už mažesnę kainą galima įsigyti pasirinkus bet kurį telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ siūlomą mokėjimo planą ir sudarius 24 mėn. sutartį.
Akcija galioja dar trims „Samsung“ išmaniesiems telefonams, tad kiekvienas ras, iš ko rinktis. Visus
šiuos „Samsung“ telefonus galima pasiimt sumokėjus pradinę 199 Lt (57,63 Eur) įmoką, skiriasi tik
jų mėnesio mokestis.
„Galaxy S4“ mėnesio mokestis – tik 39 Lt (11,30 Eur), o galingesnį „Galaxy S5“ galima įsigyti už
59 Lt (17,09 Eur) mėnesio mokestį. Įspūdingo „Galaxy Note 4“ mėnesio mokestis – 80 Lt (23,17 Eur).
Patogus ir verslui, ir kasdieniam bendravimui
„Samsung Galaxy S III NEO“ – funkcionalus, patikimas ir saugus išmanusis telefonas, pritaikytas
ne tik kasdieniam bendravimui, bet ir verslo poreikiams.
1,4 GHz keturių branduolių procesoriumi ir 4,8 col. aukštosios raiškos „Super AMOLED“ ekranu
džiuginantis telefonas geba atlikti kelias užduotis vienu metu – pavyzdžiui, rodyti aukštos raiškos
vaizdo medžiagą ir siųsti SMS žinutes. Ir visa tai – nelėtinant telefono darbo. Be to, šis išmanusis turi
8 megapikselių kamerą kokybiškiems vaizdams fiksuoti.
Aktyviai dirbantiems patiks, kad „Galaxy S III NEO“ leidžia efektyviai naudotis „Microsoft Office“
programomis, keistis tekstiniais, balso ir vaizdo pranešimais ir rengti virtualius susirinkimus. O dėl
puikios programinės įrangos telefone visa tai vyksta dar ir saugiai.
Įdomu tai, jog šis išmanusis net gerina gebėjimą susikaupti. Inovatyvi funkcija „Smart Stay“ naudoja
akių obuolių sekimo technologiją ir apšviečia ekraną tada, kai jums to labiausiai reikia.
Kadangi telefonų skaičius ir akcijos laikas riboti, tikrai verta paskubėti. Kainos tekste nurodytos
su PVM.
Daugiau apie „Tele2“ akcijas galite sužinoti bet kuriame „Tele2“ klientų aptarnavimo salone
arba internete www.tele2.lt.
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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 SKUBIAI! Papuðinyje
(2 aukðtø, mûrinis, greta
medelynas, uþdara teritorija,
atskiri áëjimai, gali gyventi
2 ðeimos, 2 þidiniai, sauna,
balkonai, ûkinis su 2 garaþais,
13,5 aro þemës, saugi, rami
vieta). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namà Sporto g. 6 (pastatytas 2 ðeimoms, 280 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 608 31 824.
Namà Taikos g. 8 (reikalingas
remontas, 110 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 682
52 351.
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.
NEBRANGIAI namà
Butkeliuose (mûrinis, 16 arø
þemës, visos miesto komunikacijos, gera vieta, netoli
miesto centro). Þemës sklypà
44 a prie Senvagës, netoli
Jûros. Tauragë, tel. 8 631 45
192.
Patalpas (150 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, 85 000 Lt). Nebrangiai
komercinës paskirties patalpas Baþnyèiø g. Tauragë, tel.
8 636 19 396.
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.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (40 000 Lt, 6 a
þemës, 2 aukðtø namelis,
rûsys, viso 98 kv. m). Tauragë,
tel. 8 655 03 703.
Sodà Joniðkëje (10 arø þemës,
ðulinys, ûkinis pastatas, garaþas, yra vasarinë, gyvenamasis namas, galima gyventi
þiemà, 85 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 631 68 816.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (8 arai þemës,
kampinis, prie upelio, vaismedþiai). Tauragë, tel. 8 658
35 232.

Sodà Juodpetriø k., Agluonos
bendr. (12,6 aro þemës, vieno
aukðto namelis, su mansarda,
rûsys po visu nameliu, galima árengti katilinæ, pirtelæ
arba dirbtuvëles, 35 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 680 89 135.
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 Selmoniðkiø k., 10 km
nuo Tauragës, su þeme (2,5
ha). Tauragës r., tel.: 8 618 04
256, 8 652 16 733.
Sodybà (graþi aplinka, 150
000 Lt, sena, netoli Tauragës
miesto, 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 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.

Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 446
55 837.

Þemës sklypà P. Ðemetos g.
38 (10,35 arø gyvenamosios
teritorijos, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75 961.

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

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

Informuojame, kad 2014-12-11 NŽT prie ŽŪM Jurbarko skyriaus vedėjos įsakymu Nr. 32 FPĮ-(14.32.124)-123 patvirtintas žemės sklypo
(kadastrinis Nr. 9467/0001:21) formavimo ir pertvarkymo projektas.

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).
Ðalia Tauragës, uþ Stragutës,
Pypaliø k., ant Miluðos upës
kranto parduodama þemë su
lapuoèiø miðku. Viso 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.
Þemës iðvadas. Tauragë, tel. 8
684 61 318.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà be patogumø, yra dalis baldø, plastikiniai langai, kieme ðulinys.
Tauragë, tel.: 8 699 53 475, 8
654 49 012.
+Iðnuomoja 2 k. butà (III
a., renovuotame name, be
baldø). Tauragë, tel. 8 612
31 487.
+Iðnuomoja 3 k. butà Ateities
take 22 (II a., su visais baldais
ir buitine technika, nuoma
400 Lt/mën.). Tauragë, tel. 8
675 10 075.
+Iðnuomoja gamybines patalpas Norkaièiø k. Tauragë, tel.
8 663 61 733.
10 km nuo Tauragës 2 k. butà
ðeimai be maþø vaikø. Kaina
sutartinë. Tel. 8 655 76 248.
Dirbanti moteris iðsinuomotø
gyvenamàjá plotà. Tauragë,
tel. 8 677 84 840.
Iðsinuomotø nedideles patalpas (10 kv. m, maisto prekiø
parduotuvëlei. Bûtø geriau
miesto centre). Tauragë, tel.
8 635 82 095.

Iðsinuomotø 1-2 k. butà su
patogumais, baldais bei buitine technika. Nuoma gali
bûti iki 400 Lt. Tauragë, tel.
8 638 60 728.
Vyras iðsinuomotø modernø,
ðiuolaikiðkà, su baldais 1-2 k.
butà miesto centre. Tauragë,
tel. 8 603 50 829.

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.
Televizoriø. Tauragë, tel. 8
446 55 837.

d o v a n o j a

p a r d u o d a
+Malkas (trinkelëmis, miðrios). Tauragë, tel. 8 650 12
062.
+Parduodame akmens angls,
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.

Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam neágaliai moteriai naudotà, veikianèià, automatinæ skalbyklæ. Tauragë, tel.
8 616 56 173.

p a r d u o d a
NOKIA LUMINA 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.

Malkas (ávairias ir ávairiais
kiekiais. Pristatau á vietà).
Tauragë, tel. 8 670 74 452.
Pieno separatoriø ir
mechaninæ sviestmuðæ (po
100 Lt), galima derëtis.
Tauragë, tel.: 8 685 83 473, 8
630 93 069.
Sausas, skaldytas miðrios
medienos malkas. PIGIAI!
Atveþame. Tauragë, tel. 8
655 44 937.

p a r d u o d a
Marmità, miegamàjá fotelá,
indaplovæ, vaikiðkus drabuþëlius. Jurbarkas, tel. 8 652
40 128.
Minkðtàjà dalá (950 Lt).
Tauragë, tel. 8 657 66 760.
Prieðkambario komplektà (l.
geros bûklës, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 643 28 028.
Prieðkambario komplektà.
Tauragë, tel. 8 652 04 735.

p a r d u o d a
Kombinuotà viryklæ
„Elenberg“ (rudos spalvos,
700 Lt). Tel. 8 653 17 879.
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø PHILIPS. Tauragë, tel.
8 671 32 145.
Sulèiø ðaldymo árenginá (ðerbeto gamybai), ðaldymo dëþæ,
ðaldytuvà su ðaldikliu, ðaldymo vitrinà (vertikali), didelá
pliusiná ðaldytuvà, nedidelá
ðaldiklá-dëþæ. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
Ðaldytuvà (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.

Raðomàjá stalà, virtuvines
àþuolines spinteles, kilimà.
Tauragë, tel. 8 446 55 837.

Avis (ëringos), avinus pjovimui (merinosø ir Romanovø
veislës miðrûnai) ir 2 oþkas
(melþiamos, sukergtos).
Jurbarkas, tel. 8 618 17 950.
Bekonus (2 vnt., ekologiðkai
uþaugintos, 140-160 kg).
Tauragë, tel. 8 653 57 536.
Fazanà (sidabriniø veislës,
patinas, 2 m.). Tauragë, tel. 8
616 56 173.
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.
Karvæ (2 verðiø, verðiuosis
gruodþio mën.), telyèaitæ,
verðiuosis geguþës mën.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Karvæ (5 verðiø, baltnugarë,
pieninga). Tauragë, tel. 8 638
40 397
Kiaules (ekologiðkai uþaugintos) ir þàsis. Tauragë, tel. 8
641 40 317.
Kiaules (2 vnt., 150-200 kg
svorio). Jurbarkas, tel. 8 618
34 836.
Kiaulæ (5,50 Lt/ kg), èihuahua veislës ðuniukus (mini,
kambariniai, paskiepyti),
dratharø, borderkoliø veislës
ðuniukus, Bengalijos veislës
kaèiukus. Jurbarkas, tel. 8
658 83 300.
Margus darbinius arklius,
kumelæ ir kumeliukà. Tel. 8
656 06 329.
Mësiná apie 20 kg (14 Lt).
Tauragë, tel. 8 654 81 431.
Mieli, draugiðki, iðauklëti
ðuniukai ieðko namø. Du
berniukai ir mergytë, 150 Lt.
Ðilalë, tel. 8 653 62 857.
Moliûgus (1 kg - 1 Lt).
Tauragë, tel.: 8 679 89 764, 8
677 79 563.
Pieninæ 7 verðiø karvæ.
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.

Rûbø spintà (3 durø, naudota) ir naujà veidrodá (50 x 150
m). Tauragë, tel. 8 678 00 147.

Povus, þalà karvæ, 1 metø telyèià, kalakutus. Kazlø Rûda,
tel. 8 616 13 954.

p e r k a

Telyèaitæ (2 700 Lt). Tauragë,
tel. 8 676 94 299.

Virtuvines spinteles.
Jurbarkas, tel. 8 655 71 955.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá (pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 601 23 672.

Telyèias (2 vnt., verðingos).
Tauragë, tel. 8 646 19 140.
Telyèià (verðinga, pieningos karvës, verðiuosis kovo
pradþioje). Tauragë, tel. 8 670
58 363.
Verðingas telyèias (4 vnt., 2
000-2 500 Lt). Tel.: 8 693 65
165, 8 631 25 682.
Verðingà telyèià (verðiuosis
vasario mën.). Tauragë, tel. 8
638 14 982.

p a r d u o d a
3 verðiø karvæ ir verðingà telyèià. Ðilalë, tel. 8 683 68 080.

Vokieèiø aviganiø ðuniukus
ir belgø aviganiø veislës ðuniukus (grynaveisliai, 250 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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FORD MONDEO (2004
m., 2 l, dyzelinas, 85 kW,
universalus, TA iki 2016 m.,
daug privalumø, 6 200 Lt)
arba keièiu. Tauragë, tel. 8
631 95 502.

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

Skalbimo maðinà Whirlpool
(automatinë, labai maþai
naudota, 400 Lt), Audi 100
(1987 m., 2,0 l, benzinas, dujos, liukas, balta spalva, gera
bûklë, 1 300 Lt), pakëlimo
talæ (3 tonø, elektrinë, kartu
su dvitëjiniu balkiu, 1 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 606 45 421.
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.
Visuotinæ lietuviø enciklopedijà ir þalvariniø àsotëliø bei
þalvariniø þvakidþiø rinkinius.
Tel. 8 655 76 248.

p e r k a
Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà, gabalus, karolius
(gali bûti seni). Tel. 8 612 76
988.
Elektros gaminimo stotá nuo
10 kW arba generatoriø su
valdymu. Metalo apdirbimo
stakles. Tel. 8 672 72 619.
Elektros gaminimo stotá nuo
10 kW arba generatoriø.
Arkinio sandëlio arkas.
Metalo apdirbimo stakles.
Tel. 8 672 72 619.
Elektros gaminimo generatoriø, 12 kW, su valdymu, 2
800 Lt. Naujus brezento tentus, 12 Lt/m. Tel. 8 672 72 619.
Metalo frezavimo stakles,
græþimo stakles, metalà tekinimui, naujus juostinius
pjûklus. Tel. 8 689 60 656.

Þàsis. Tauragë, tel. 8 613
92 981.

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

p a r d u o d a
Dujiná pistoletà VALTER
(9 mm ðoviniai, raketos,
pirkimo dokumentai, registruotas, visiðkai nenaudotas),
runkeliø sëjamàjà. Jurbarkas,
tel. 8 695 19 863.
Dujø balionà su reduktoriumi, 85 Lt. Tel. 8 653 17 879.

Naujà vyriðkà striukæ (M
dydþio) ir moteriðkus dëvëtus paltus bei puspalèius.
Tauragë, tel. 8 652 04 735.
Patalus (þàsø plunksnø, 100
Lt), antklodæ (pûkinë, ið
Vokietijos, 100 Lt). 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.
Seifà-dëþæ (pagamintas, metalinis, 600 Lt). Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.

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.

Grindines lentas (uosio medþio
masyvo, naujos, kokybiðkos,
15 cm ploèio). Galime atveþti.
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
Langus (23 vnt., mediniai,
nauji, geros kokybës), ðildymo
krosná (120 kv. m), tapalinius
ðildymo radiatorius, ketaus
radiatorius. Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
Metaliná garaþà (surenkamas, geros bûklës, 1 700 Lt).
Tauragë, tel. 8 670 90 759.
Metalo konstrukcijø sandëlio
12 m ploèio, 5 m aukðèio kolonas, dviðlaites konstrukcijas
- 130 Lt/m. El. gaminimo stotá,
60 kW, 8500 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.

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

AUDI
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.
Pamesta piniginë su
Abukevièiaus Audriaus dokumentais. Radusiam atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 691 37 783.
Praðau paremti finansiðkai.
Pinigai reikalingi keliø
sànariø operacijai. Sàskaita
LT417300010021063353,
Swedbank.

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.

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.

FORD

Ðilumos siurblá oras-vanduo
ir geoterminá siurblá gruntasvanduo. Tauragë, tel. 8 615
32 632.

p a r d u o d a

Siuvamàjà maðinà „Èaika“ ir
sportiná dviratá. Tauragë, tel.
8 446 52 025.

El. variklius (5,5 ir 7,5 kW,
1500 aps./min.), reduktoriø.
Tauragë, tel. 8 647 36 183.

p a r d u o d a
FORD GALAXY (1998
m., 1,9 l, dyzelinas, 81 kW,
mechaninë pavarø dëþë, TA,
draudimas, 6 300 Lt) arba
keièiu. Tauragë, tel. 8 644
71 026.

NISSAN ALMERA TINO
(2000 m., 2,2 l, dyzelinas, 1
200 EUR). Tauragë, tel. 8
618 82 496.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., 2
l, dyzelinas, 60 kW, 2 durø,
TA iki 2016 m., 2 800 Lt).
Tauragë, tel. 8 654 10 075.
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.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 607 (TA 2
m., 8 000 Lt/2 316.96 Eur).
Tauragë, tel. 8 640 21 990.
RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (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, labai gera bûklë,
visi privalumai, navigacija,
autopilotas, kondicionierius,
geros padangos). Jurbarkas,
tel. 8 655 54 061.

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.

VOLKSWAGEN
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 2014-12-07,
1 000 Lt). Tel. 8 641 27 015.
VW PASSAT (1998 m., 1,9
l, 81 kW, þieminës padangos, tvarkingas, sidabrinë
sp., universalus, 2 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 74 614.
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
Lengvojo automobilio priekabà (TA iki 2016 m., 1 200 Lt).
Tauragë, tel. 8 654 10 075

RENAULT LAGUNA (2003
m., 2,2 DCi, universalus,
automatinë pavarø dëþë, TA
2 m., ið Vokietijos, 6 000 Lt).
Tel. 8 638 41 897.

Priekabà ZUBRIONOK (l.
geros bûklës, draudimas, TA
iki 2016 m.). Tauragë, tel. 8
644 95 405.

RENAULT MEGANE (1998
m., 1,6 l, benzinas, TA iki
2016 m., draudimas, sidabrinë
spalva, pridedamas þieminiø padangø komplektas).
Jurbarkas, tel. 8 650 36 061.

+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.

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.

ROVER
p a r d u o d a
ROVER 220 (1997 m., 1,9 l,
dyzelinas, 4/5 durys, 1 500 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 687 46 655.

p e r k a

+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje.
Atsiskaitymas ið karto. Tel. 8
677 66 409.
+Automobilius. Tauragë, tel.
8 630 12 397.
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+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.
Perku automobilá (dyzeliná
arba kitoká, gerà, su TA,
mokësiu iki 1 500 Lt).
Kvëdarna, Ðilalës r., tel. 8
629 91 877.
S U P E R K U
AUTOMOBILIUS VISOJE
LIETUVOJE. Pinigai ið karto! Moku iki 7000 Lt. Tauragë,
tel. 8 634 44 067.

p a r d u o d a
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.
MB 123 (1982 m.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 631 95 502.
Naudotos automobiliø dalys
urmu uþ pusæ kainos. Tel. 8
698 75 628.
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.
OPEL variklá (2001 m., 1,8 l,
85 kW, 16 voþtuvø). Tauragë,
tel. 8 640 33 673.

Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R12 iki R22,
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.
VANBASTA (12 V). Tauragë,
tel. 8 600 33 428.
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.
Þigulio bagaþinæ (ant stogo),
24 voltø bielaruso starterá (nebrangiai), 4 t priekabà (dviaðë,
didþioji ant þiedo). Jurbarkas,
tel. 8 690 61 290.

p a r d u o d a
Bulviø kombainà, kempingà,
këlimo talæ, T-2 VW dalimis,
SmD variklá su ZIL greièio
dëþæ, VOLGA GAZ-24 (rida
50 000 km). Kazlø Rûda, tel.
8 616 13 954.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: draudimo agentas (vadybininkas), vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių
krovinių vežimo transporto priemonėmis vairuotojas, stalius, nekvalifikuotas darbininkas
(darbas pas ūkininką), logistikos specialistas,
mechanizatorius (automobilio vairuotojas),
kūrikas kiemsargis, ekskavatorininkas, šaltkalvis suvirintojas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių elektrikas, biologijos ir chemijos mokytojas, buhalteris,
darbininkas, kasininkas, kepėjas konditeris,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, odontologo padėjėjas, salės darbuotojas, sunkvežimio vairuotojas, vairuotojas C kategorijos,
veterinarijos vaistininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, barmenas padavėjas,
burnos higienistas, draudimo agentas (vadybininkas, gamybos vadovas, gydytojo odontologo padėjėjas, kineziterapeutas, kvalifikuotas
miškų ūkio darbininkas, logopedas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, psichologas,
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, valytojas
neįgaliam asmeniui, virėjas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą
užsienyje:
Norvegijoje reikalingi dailidės ir staliai,
autobusų vairuotojai, komandos lyderis, klojinių montuotojai, klojinių sistemų ir metalinių
konstrukcijų montuotojai.
Vokietijoje reikalingi asmens priežiūros
darbuotojai.
Danijoje reikalingi suvirintojai.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai.
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.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai
(animatoriai).
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, turto agentas, automobilių mechanikas,
medkirtys, padavėjas, pardavėjas kasininkas,
skalbyklos vadovas, stalius, siuvėjas, suvirintojas, miško medelyno darbininkas, žemės
ūkio specialistas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas,
apsaugos skyriaus kontrolierius, automobilio
vairuotojas, ekonomistas, finansų ekonomistas, logistikos specialistas [vadybininkas],
maisto išdavėjas, mechanikas, medienos
apdirbimo inžinierius, medvežio operatorius,
miškų ūkio darbininkas, mėsininkas, nekilnojamojo turto agentas, operatorius pakuotojas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo
[realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, pardavėjas kasininkas, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, siuvėjas, skerdikas,
stalius montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tiekimo
sandėlio krovikas, vairuotojas ekspeditorius,
įrenginių inžinierius, žemės ūkio mašinų
mechanikas, žemės ūkio mašinų technikas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: bendrųjų statybos darbų vadovas,
buhalteris, darbų saugos inžinierius, elektrikas, gyvulių šėrikas, logistikos specialistas
[vadybininkas], mažmeninės prekybos padalinio vadovas, medienos apdirbimo technologas,
nekvalifikuotas melžėjas, padavėjas, plataus
profilio statybininkas, suvirintojas dujomis
ir elektra, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, vyriausiasis virėjas,
šaltkalvis skardininkas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, darbų
saugos inžinierius, elektrikas, kompiuterių
sistemų specialistas, medienos apdirbimo
inžinierius, pardavimo (išskyrus informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą)
atstovas, pardavimo vadybininkas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.

VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, bendrųjų statybos darbų vadovas, darbų mokytojas, fizikos
ir astronomijos mokytojas, kineziterapeutas,
lopšelio-darželio auklėtojas, nekilnojamojo
turto agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, nekvalifikuotas melžėjas,
pardavimo vadybininkas, plataus profilio
statybininkas, pradinio ugdymo mokytojas,
psichologas, siuvėjas, vairuotojas ekspeditorius, visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos sekretorius,
administratorius, apdailininkas, apsaugos
darbuotojas, apskaitininkas, architektas, auklėtojas, autobuso vairuotojas, automobilių
mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldų dizaineris, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas,
budintysis elektrikas, buhalteris, buhalteris
apskaitininkas, čiužinių siuvėjas, dailininkas,
darbininkas aukštybininkas, darbo drabužių
tvarkytojas, dažytojas teptuku, degalinės
operatorius, dizaineris maketuotojas, drabužių
siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
ekspeditorius, elektrikas, elektromonteris,
elektronikos inžinierius, elektroninės įrangos
montuotojas, finansų direktorius, fizikinių ir
mechaninių bandymų laborantas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, formuotojas {maisto pramonė}, gamybinių patalpų
valytojas, gamybos vadovas, geodezininkas,
gestų kalbos vertėjas, grindėjas, grindinio
klojėjas, indų plovėjas (rankomis), interjero dizaineris, įmonės įrenginių techninės
priežiūros padalinio mechanikas, įrenginių
inžinierius, jūrų laivų inžinierius, kasininkas,
kepėjas, kiemsargis, kirpėjas, kosmetologas,
krovikas rūšiuotojas, laborantas, laiškininkas,
laivavedys, laivo korpuso remontininkas,
laivo stalius, laivo vamzdynininkas, langų ir
(arba) durų montuotojas, lažybų tarpininkas
kasininkas, lygintojas (rankomis), logistas,
logopedas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mechanikas remontininkas, medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas, medinių baldų surinkėjas, mėsininkas,
metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, nekilnojamojo turto
agentas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, nekvalifi kuotas statybos
darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas,
vadas], padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis
virtuvės darbininkas, pakuotojas (rankomis),
pamainos viršininkas [vadas], pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas
[vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
parketo klojėjas, pastolių statytojas, pyrago
tešlos maišytojas, plataus profilio staklininkas, plataus profilio statybininkas, prekių
atsargų krovėjas, produkto vadybininkas,
projekto vadovas, projektuotojas konstruktorius, restorano virėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas,
sekretorius referentas, siuvėjas sukirpėjas,
slaugytojo padėjėjas, specialiųjų statybos
darbų vadovas, statybos projekto vadovas,
stropuotojas, sukirpėjas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas,
techninių dokumentų inžinierius, tinkuotojas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vėdinimo
vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų
vadybininkas, vidaus santechnikos tinklų ir
įrenginių santechnikas, viešbučio patarnautojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo
padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivų statybos technikas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
padangų keitimo ir atnaujinimo darbininkas,
pagalbinis darbininkas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: gaterininkas, katilinės operatorius, kosmetologas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pašto padalinio vadovas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, finansininkas, pardavėjas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas, elektrikas, stalius, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, bendrosios
praktikos slaugytojas, matematikos mokytojas, pagalbinis darbininkas, pardavimo
vadybininkas, siuvėjas sukirpėjas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), kelionių
asistentas (-ė) - administratorius (-ė), manikiūrininkas, NT administratorius - agentas,
NT pardavimų vadybininkas (-ė), padavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), bendrosios
praktikos slaugytoja (s), elektrinių krautuvų
operatorius, konditerijos gaminių gamybos darbininkas, kūrikas-kiemsargis, NT agentė, NT
pardavimų vadybininkas (-ė), optikos reikmenų
pardavėjas, padavėjas-barmenas, sandėlininkas,
vairavimo instruktorius, vyriausiasis virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: anglų kalbos mokytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, darbininkas, darbininkas - traktorininkas, kredito tarpininkas,
naktinis fermos operatorius, NT agentė, NT
pardavimų vadybininkas (-ė), stalius, traktorininkas - suvirintojas, valytoja (-as).
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: elektrikas, elektrotechnikas, inžinierius-energetikas, mechanikos inžinierius,
NT pardavimų vadybininkas (-ė), pamainos
meistras, taksi vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis, barmenas, buhalteris (-ė),
elektrinių krautuvų operatorius, gamybos vadovas (-ė), ikimokyklinio ugdymo auklėtojas,
klientų konsultantas (-ė) latvių kalba, kredito
tarpininkas, pardavėjas, pardavėjas-kasininkas,
siuvėjas, siuvimo technologas-meistras, sodo
technikos remontininkas, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, transporto vadybininkas,
valytoja (-as), vyr. buhalterė (-is),
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorė (-ius) - kasininkė
(-as), atestuotas statybos darbų vadovas, automobilių elektrikas, automobilių kėbulų paruošėjas, automobilių šaltkalvis, barmenas, darbininkas, duonos gaminių formuotojas (neįgaliam
asmeniui), elektromonteris, elektromontuotojas
(-a), elektroninių ryšių montuotojas, elektros
skydų projektuotojas-sąmatininkas, fasuotojas
(neįgaliam asmeniui), gydytojo odontologo
padėjėjas(-a), importo vadybininkas, jūros gėrybių cecho darbuotojas (-a), kirpėja, kokybės
vadybininkas, korpusinių baldų surinkėjas, laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį,
mechanikas, medinių baldų surinkėjas, meno
vadovas, nekinjojamo turto brokeris, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
vadybininkas (-ė), vadybininko asistentas,
plataus profilio statybininkas, prekių grupių
vadybininkas, sąnaudų įvertinimo inžinierius,
siuvėjas (-a), baldų aptraukėjas, stalius, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technikas (-ė), transporto vadybininkas, ugniagesys gelbėtojas,
vadybininkas, vadybininkas - specialistas,
vairuotojų teorijos mokytojas, valytoja (-as)
neįgaliam asmeniui, viešbučio administratorius
(ė), visuomenės sveikatos specialistas, vyr. specialistas (administratorius teisininkas).
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas,
buhalteris, darbų koordinatorius - vadovas,
draudimo vadybininkas, elektrinio krautuvo
vairuotojas, gaterininkas, gynybinio pilietinio
ugdymo instruktorius, internetinės parduotuvės prekių administratorius, kambarinė,
kasininkas - pardavėjas, kredito tarpininkas,
krovėjas, krovėjas šventiniu laikotarpiu, kūrikas
- kiemsargis, melžėjas, (-ja), nekilnojamo turto
agentė (-as), nekilnojamojo turto brokerė (-is),
padavėjas, pardavėja (-as) šventiniu laikotarpiu,
pardavėjas, pardavėjas, paruošėja(s), plataus
profilio kirpėjas, santechnikas - montuotojas,
siuvėjas, baldų aptraukėjas, tarptautinių reisų
vairuotojas - mechanikas, vadybininkas, (-ė),
vairuotojas, virėjas, virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, autoelektrikas, automobilių mechanikas, betonuotojas,
elektrikas, gydytojas odontologas, konsultantas pardavėjas, kūrikas-kiemsargis, lygintojas,
melžėjas, mėsos išpjaustytojas, nekilnojamo
turto agentė (-as), NT administratorius - agentas, NT agentė, NT brokeris, overloko siuvėja,
pardavėjas sandėlininkas, pardavėjas konsultantas, parduotuvės vadovas (-ė), pirkimų
vadybininkas, plataus profilio statybininkas,
sandėlininkas, siuvėjas, siuvimo cecho meistrė, stalius (baldžius), stogdengys, suvirintojas
elektra, šaltkalvis remontininkas, tarptautinių
pervežimų vairuotojas, vadybininkas, vadybininkas - žemės ūkio technikos pardavėjas,
vadybininkė, vairuotojas - ekspeditorius CE
kat., vairuotojas CE kat., vairuotojas E kat.,
vairuotojas ekspeditorius, vairuotojas-laborantas kontrolierius, valytoja (-as) neįgaliam
asmeniui.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Grûdø malûnà (7 kW, trifazis), naujas verstuves
su kamporaiþiais plûgui
FRAUGE (4 vnt.). Tauragë,
tel. 8 694 54 543.
Grûdø sëjamàjà Saksonija (4
m, 4 600 Lt), traktoriø MTZ82 (15 500 Lt), priekabà (6
t, 8 800 Lt). Jurbarkas, tel. 8
688 43 826.
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, 1200 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.
Melþimo aparatus naujus
ir naudotus, suteikiame
garantija, prekiaujame atsarginëmis dalimis. Tauragë,
tel. 8 614 20 536.
Metalines cisternas, srutveþá,
þolës smulkintuvà (mulèerá),
mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà-priekabà, pieno
auðintuvà, vienaaðæ verèiamà
priekabà. Tauragë, tel. 8 647
36 183.
Mëðlo krautuvà prie traktoriaus (4 500 Lt). Tauragë, tel.
8 618 82 496.
Planðinius elektros variklius
(7,5 kW 1400 aps./min., 7,5
kW 3000 aps./min., 3 kW
3000 aps./min.), padinius
elektros variklius (3 kW
1400 aps./min., 4 kW 900
aps./min.). Tauragë, tel. 8
631 27 916.
Plastmasinæ talpyklà (1000
l, nuo 110 iki 150 Lt). Tel. 8
657 96 952.
Priekabà 2PTS-4. Tel. 8 615
28 934.
Priekabà ir puspriekabæ.
Ðilutë, tel. 8 682 10 432.
Srutveþá (5 tonø, storasienis), greiderá-stumtuvà,
metalinæ nedidelæ priekabëlæ (iðverèiama), buldozerá (kabinamas traktoriaus
gale). Tauragë, tel. 8 616
33 203.
Traktoriø Fend-610 (33 500
Lt), plûgà (3 korpusø, vartomas, 7 500 Lt), mëðlo krautuvà (4 600 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 447 78 163.
Traktoriø MTZ-50 su MTZ80 varikliu. Tel. 8 652 77 476.
Traktoriø T-6 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 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-16 MITSUBISHI
GALANT su inventoriumi.
Jurbarko r., tel. 8 681 14 254.

+Reikalingas gintaro ðlifuotojas (-a). Tauragë, tel. 8 699
93 923.

Traktoriø T-25 (9 500 Lt),
mëðlo kratytuvà (5 t, 4 200
Lt), kombainà VOLVO-950
(21 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
682 43 036.

+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje,
mokantis melþti karves.
Apgyvendiname. Tauragë,
tel. 8 652 90 622.

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.

+Reikalingas ratø montuotojas arba iðnuomojama
darbo vieta ratø montuotojui
ir kitai veiklai. Tauragë, tel.
8 699 12 014.

Traktoriø T-25A (1990 m.,
10 800 Lt). Tauragë, tel. 8
656 86 150.
Traktoriø T-25a (TA, tvarkingas, su priekaba, 9 700 Lt).
Kaunas, tel. 8 630 22 789.
Traktoriø T-40AM (6 000
Lt), traktoriaus T-25 kabinos rëmà, traktoriaus T-40
variklá. Tauragës r., tel. 8 601
96 985.

+Ûkininkui reikalingas darbininkas. Suteikiamos socialinës garantijos, apgyvendina.
Tel. 8 652 05 747.
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.

Þemës frezà (2 300 Lt), traktoriø T-25 (8 000 Lt), bulviø
kauptuvus (500 Lt), mëðlo
kratytuvà (4 300 Lt), mëðloþemiø krautuvà (5 200 Lt),
þolës pjaunamàjà (diskinis,
5 200 Lt), þolës smulkintuvà ORKAN (2 800 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 674 44 561.

Reikalingas automobilveþio vairuotojas (CE) dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.

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.
Traktoriø T-16, T-25, JUMZ
(gali bûti be dokumentø),
javø kombainus (gali bûti
sugedæ), traktorines priekabas (gali bûti be dokumentø).
Tel. 8 673 10 530.
Traktoriaus JUMZ maþàjà
kabinà. Tauragë, tel. 8 691
60 427.
Tràðø barstomàjà (1 tonos)
ir purkðtuvà (iki 1 tonos).
Tauragë, tel. 8 630 78 275.

+Reikalingas automobilio
këbulø paruoðëjas daþymui,
visos socialinës garantijos.
Arba iðnuomojama darbo vieta. Tauragë, tel. 8 686 64 561.

Vyras, turintis B,C kat.
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 654
45 100.

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.

Visà naudotà þemës ûkio
technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.

p e r k a

Vyriðkis, galintis rinkti, remontuoti, atnaujinti ávairius
senus baldus, tvarkyti èiuþinius, ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 658 72 764.

SKUBIAI REIKALINGI
ÞMONËS SEZONINIAM
DARBUI ANGLIJOJE.
IÐVYKIMAS SAUSIO 12
DIENÀ. Tel. +370 684 93
200.
Nekilnojamojo turto agentë,
3 000 Lt. Kelmë, tel. 8 615
52 703.

Apdailininkas, atliekantis
ávairius apdailos darbus,
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
604 71 499.
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.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+Gaminu turëklus balkonams, laiptinëms. Darau metalines roþes (kapø puoðimui,
biurams). Tauragë, tel. 8 600
33 428.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið
Austriðko akrilo) pagal technologijà „Vonia vonioje“
tik per 2 val. Garantija 5
m. Tarnauja 15-20 metø.
Restauruojame ir prastai restauruotas vonias. MB „Voniø
meistras“, www.voniumeistras.lt. Tel. 8 684 20 151.
+Kertame miðkus, veþame
medienà savo technika.
Tauragë, tel. 8 607 45 949.
+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.
Atliekame visus vidaus apdailos darbus, montuojame gipso
plokðtes, glaistome, daþome,
klijuojame plyteles, klojame
grindis ir kt. Klaipëda, tel. 8
625 27 097.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.

Brangiai perka ávairø miðkà.
Tel. 8 651 39 039.
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.
MONTUOJAME VISØ
TIPØ ÞIDINIUS,
ÁDËKLUS, PRISTATOMUS
KAMINUS, PIRTIS.
PERTVARØ DAUÞYMAS.
ÐILDYMO KATILAI.
SANTECHNIKOS
PASLAUGOS. Galima
iðsimokëtinai. Tel. 8 685
58 545.
Padedu parduoti SKUBIAI
ir uþ MAKSIMALIÀ
rinkos kainà butus
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 bûti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Teikiu skubias paskolas
be uþstato visame Kaune.
Individualus pasiûlymas tik
Jums - lanksèios sàlygos ir
terminai. Ðventiniu laikotarpiu taikau nuolaidas.
Kaunas, tel. 8 647 11 708.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus:
dedame gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome, daþome,
dedame tinkà. Tel. 8 673
57 197.

www.pliusas.lt
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ateinanèiai savaitei (12-22 - 12-28)

- ketvirtadienis, penktadienis ir
šeštadienis.

projekte - kiek vėliau dėl tokio
sprendimo tikrai pasidžiaugsite.

dienos - pirmadienis ir ketvirtadienis.

sugebėjimai, mokėjimas greitai
orientuotis ir priimti sprendimą.

Šią savaitę patartina susilaikyti nuo
rizikingų poelgių,
vengti aštrių pojūčių. Nutrūktgalviška nuotaika
praeis, o košę teks srėbti pačiam.
Jei negalite pasikliauti savo
paties sveiku protu, pasistenkite
išgirsti protingą patarimą ar
perspėjimą. Pasitaikys proga
pademonstruoti savo iki šiol
niekam nežinomus sugebėjimus. Penktadienį netikėtos
aplinkybės gali sugriauti visus
savaitgalio planus.

Daugiau bendraukite su draugais seni ryšiai gali labai praversti, ypač
tvarkant reikalus valdiškose
instancijose. Prilaikykite liežuvį
bendraudamas su mažai pažįstamais žmonėmis - neapgalvoti
jūsų žodžiai gali būti panaudoti
prieš jus patį. Jokios veiklos
pirmadienį - labai tikėtinos
klaidos ir praradimai. Svarbius
darbus atidėkite iki antradienio,
ketvirtadienio ar šeštadienio.

Jei sugebėsite
blaiviai įvertinti susiklosčiusią padėtį
ir priimti teisingą
sprendimą, pirmadienį ar antradienį galite tikėtis finansinės
sėkmės. Prireikus nesidrovėkite
pasinaudoti asmeniniais ryšiais.
Savaitės pradžioje gali sušlubuoti sveikata, bet negalavimai
bus trumpalaikiai, neverta jų
sureikšminti. Savaitgalį jus
gali nustebinti sutuoktinis ar
mylimasis.

Nuo pat pirmadienio būsite veiklus ir energingas.
Darbo kolektyvas
jus supras ir palaikys. Jei vairuojate automobilį, šią savaitę
pasistenkite važinėti kuo mažiau ir ne piko metu - galima
nemaloni avarija, ypač mieste.
Apskritai verčiau venkite sudėtingos technikos - kompiuterių,
automobilių ir panašiai, ypač
trečiadienį. Nebandykite apgauti
sutuoktinio. Sėkmingiausios

Pasistenkite mažiau jaudintis dėl
niekų - optimizmas
ir pozityvus mąstymas padės įveikti didžiausias
kliūtis. Nuo savaitės vidurio
- erzinančios, bet nesunkiai
išsprendžiamos problemos dėl
nepakankamo pasitikėjimo savo
jėgomis ar sugebėjimais. Savaitgalį pasistenkite neprieštarauti
visuotinai priimtai nuomonei ar
pozicijai - liksite nesuprastas ir
neįvertintas.

Spręsdamas
įvairius klausimus
venkite naudoti jėgą. Ne visur
tinka demonstruoti tvirtą, nepalenkiamą valią - rizikuojate
įsigyti priešų. Šiuo metu jums
reikia sąjungininkų. Savaitės
viduryje laukia nelengvas pasirinkimas - veikite ramiai,
nesikarščiuokite. Darbo imkitės tik gerai apskaičiavęs savo
galimybes, o jau pradėjęs niekam neleiskite kaišioti pagalių
jums į ratus. Savaitgalį galite
jaustis pavargęs, gana dirglus
ir nervingas.

Šią savaitę sunkiai seksis bendrauti su žmonėmis. Gal
verta nuoširdžiai
pasikalbėti su protingu ir patikimu asmeniu? Kita vertus, neprašytų patarėjų venkite. Tikėtina,
kad jie turi savų interesų, nebūtinai sutampančių su jūsiškiais.
Antroje savaitės pusėje būsite
itin lankstus, lengvai keisite
veiklos pobūdį, prisitaikysite
prie kintančių reikalavimų.

Dalykiniuose
susitikimuose tikėtinos pažintys
su naudingais ir
įtakingais žmonėmis. Nesivaržykite reikšti savo nuomonės,
kalbėti auditorijai, apskritai
stenkitės būti kuo aktyvesnis,
matomas visuomenėje. Jei
negailėsite energijos, dar iki
savaitgalio pajusite teigiamus

Pagaliau susidorosite su praeitą
savaitę nebaigtais
darbais, sutvarkysite juridinius reikalus, pagerės
santykiai su kolegomis. Moterims rasti optimalią išeitį iš
sunkios padėties pagelbės intuicija. Nuo savaitės vidurio turėtų
pagerėti sveikata. Penktadienį
bus išmėginti jūsų dalykiniai

poslinkius. Savaitgalį asmeninės problemos privers iš naujo
atrasti senas tiesas.

Savaitės pradžioje džiaugsitės gera
atmosfera darbe ir
namuose, nuo savaitės vidurio gali atsirasti įtampos santykiuose su namiškiais
ar verslo partneriu. Kuo mažiau
jaudinsitės dėl kylančių sunkumų, tuo lengviau juos įveiksite.
Antroje savaitės pusėje būtinai
raskite laiko pabūti vienas - tai
padės nusiraminti ir sukaupti
jėgas. Sėkmingesnės dienos
- pirmadienis, trečiadienis ir
sekmadienis.
Savaitės pradžioje kils įdomių
minčių, naujų idėjų.
Kūrybiniai darbuotojai turės gerą progą pakelti
savo autoritetą. Šios savaitės
sėkmė - investicija į ateitį. Neklausykite draugų, konsultantų,
advokatų - pasikliaukite savimi. Ypač sėkmingos dienos

Net jei galvoje
kirba idėjos, kol
kas nuo svarbių
sprendimų verčiau
susilaikykite - pirmoje savaitės
pusėje galite sulaukti žinios, kuri
jūsų planus pakeis iš esmės. Nuo
savaitės vidurio būkite atidesnis
sau ir savo poreikiams. Nieko
tokio, jei aplinkiniams jūsų
dėmesio šiek tiek ir pritrūks Savaitgalį verčiau atsisakykite dalyvauti slaptame ar neteisėtame

JUOKAI

50. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Posa. Tilaka. Ketas. Naganas. Karatė. Visada. Sikinis. Jara. Patinas. Ka. Lasa.
Taranas. Padaras. Isa. Padarė. As. Akal. ITAR. Nakas. Aga. “Manasas”. Sonaras. Iros. Ra.
Akas. Tava. Basas. Dalasis.
Horizontaliai: Ibis. Minija. Lasas. Pamos. Agaragaras. Kada. Pana. Panara. Tarasas. SOS.
Padėka. Sara. Asas. Sitaras. Kinas. Sad. Pekinas. Osa. Tanas. “AN”. Saris. Agata. “SAS”.
Ikaras. Kasa. Avi. Alėja. Alasas.
Pažymėtuose langeliuose: Nostalgija.
Laimėtojas: Ilda Pikčiūnienė.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 2 Lt/0,58 Eur. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

95. 45 metø vyras ieðko
moters rimtai draugystei.
Tauragë.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Dvi moterys, nesimaèiusios
10 metø, netikëtai susitinka
gatvëje:
- Labas, oi kaip tu sustorëjai,
vos ástengiau tave paþinti!
- Aha, tu irgi taip pasikeitei,
kad jei ne ði tavo suknelë, bûèiau
nepaþinusi!
*****
- Oficiante, kodël vazoje
plastmasinës gëlës? Toks restoranas, kaip jûsø, galëtø nusipirkti ir tikrø gëliø!
- Matote, mes anksèiau visada
statydavome tikras gëles, taèiau,
nuo tada, kai mûsø restoranas
tapo vegetariðku, nustojome
tai daryti.
- Kodël?
- Na, tiesiog lankytojai galvoja,
kad tai - uþkandþiai...
*****
Psichiatrinæ ligoninæ aplanko
inspektorius. Ið karto susitinka
su direktorium ir klausia:
- Pagal kà jûs nustatot, ar
asmená reikià uþdaryti?
- Paprasta, mes pripilam pilnà
vonià vandens ir leidþiam pasirinkti ðaukðtelá, puodelá arba
kibirà ir papraðom iðtuðtinti
vonià.
- Aaa, nes normalus þmogus
imtu kibirà.
- Ne, normalus þmogus
iðtrauktø kamðtá vonios. Jums
lovà prie lango ar sienos?
*****
Skelbimas laikraðtyje:

„Tekësiu arba vesiu, svarbu tik,
kad geras þmogus bûtø..“
*****
Mano draugai, perskaièiau
straipsná apie ilgalaikio alkoholio vartojimo daromà þalà
ir... iðsigandau... Nuo rytojaus
– jokio skaitymo!
*****
– Kà pasakë tëvas, kai suþinojo,
kad tu sudauþei jo automobilá?
– Keiksmus praleisti?
– Þinoma.
– Në þodþio.
*****
Norëdama nustebinti savo
vyrà, direktoriaus þmona uþsuko
á jo biurà ir rado já sëdintá su sekretore ant keliø. Net nesutrikæs
jis padiktavo:
– ... ir pabaigai, ponai, taupumas taupumu, bet að negaliu
toliau dirbti tokiame biure,
kuriame yra tik viena këdë.
*****
Prie policininko prieina vaikinukas. Sako:
- Ið manæs kà tik pavogë
dviratá.
- Sakykit, ar jis turëjo
skambutá? - Klausia policininkas.
- Ne, neturëjo...
- O ar turëjo atðvaitus ir
þibintà?
- Ne, neturëjo...
- Tada pirmiausia jums teks
sumokëti baudà.
*****

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 22 D. 15 VAL. Popietė
VAIKŲ SVAJONĖS. Plungės kultūros centre.
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.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GRUODŽIO 20 D. 10, 12 ir 14
VAL. Klaipėdos lėlių teatre Kalėdų
senelio namelis.
GRUODŽIO 21 D. 10, 12 ir 14
VAL. Klaipėdos lėlių teatre Kalėdų
senelio namelis.
PALANGOJE
GRUODŽIO 19 D. 14-16 VAL.
„Kad neprailgtų advento vakarai“.
Kalėdų senelio namelis, Vytauto g.
19, Palanga.
GRUODŽIO 21 D. 18 VAL. Vokalinio ansamblio „Jazz island“ koncertas. Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių
al. 1, Palanga.
GRUODŽIO 25 D. 19 VAL. Koncertas „Kalėdos su džiazuojančia klasika“. „Ramybės“ kultūros centras,
Vytauto g. 35, Palanga.
GRUODŽIO 26 D. 13 VAL. „Kalėdinės muzikos valanda“ Palangos
Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčia, Vytauto g. 51, Palanga.
GRUODŽIO 26 D. 19 VAL. Jurgos Šeduikytės akustinis koncertas.
Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al.
1, Palanga.
KAUNE
IKI GRUODŽIO 21 D. Tarptautinis
chorų sakralinės, adeventinės ir kalėdinės muzikos festivalis ir konkursas
„Cantate Domino“.
IKI GRUODŽIO 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 19 D. 17 VAL. Kalėdų
eglės įžiebimas prie Kauno pilies ir
Ugnies šou.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
GRUODŽIO 20 D. 10-13 VAL.
Adventiniai turgūs. Saldaturgis – saldumynų turgus. Radviliškio kultūroas
centre.
GRUODŽIO 20 D. 18 VAL. Radviliškio miesto kultūros centro
teatralizuotas koncertas. Radviliškio
kultūroas centre.
RASEINIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 19 D. 18 VAL. Eglutės
įžiebimo šventė. Nemakščiuose prie
seniūnijos.
GRUODŽIO 19 D. 19 VAL. Adventinis vakaras. Nemakščių Martyno
mažvydo gimnazijos aktų salėje.
GRUODŽIO 20 D. 11 VAL. Kalėdinė šventė „Prisiminkime senuosius“.
Pramedžiavos bendruomenės salėje.
GRUODŽIO 20 D. 13 D. Kalėdų
eglutės šventė. Pašaltuonio bendruomenės namuose.
GRUODŽIO 20 D. 18 VAL. Kasmetinė tradicinė šventė „Sustok,
traukiny“. Gervinės bendruomenės
namuose.
GRUODŽIO 21 D. 11 VAL. Adventinio susikaupimo valanda „Šviesos
angelo palytėti“. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje.
GRUODŽIO 21 D. 14 VAL. Kalėdų
eglutės įžiebimo šventė. Raseinių rajono kultūros centre Plikuose.
GRUODŽIO 21 D. 16 VAL. Eglutės
įžiebimas ir adventinė popietė. Raseinių rajono kultūros centre Paliepiuose.
GRUODŽIO 22 D. 13 VAL. kalėdinė popietė vaikams. Raseinių rajono
kultūros centre Berteškuose.
GRUODŽIO 24-27 d. Kasmetinė
gerumo akcija kaimo mažiesiems
ir vienišiems žmonėms. Gervinės ir
Pareizgupio kaimuose.
JURBARKE IR RAJONE
GRUODŽIO 19 D. 16.30 VAL.
Gerumo ir šviesos dienos renginiai
Girdžiuose.
GRUODŽIO 19 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre filmas „Arvydas
Sabonis. 11“.
GRUODŽIO 21 D. 15 VAL. Jurbarko
kultūros centre Advento vakaras.

TAURAGĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 19 D. 11 VAL. Pagramančio kultūros namuose Vaikų
eglutė „Kalėdų stebuklo belaukiant“.
GRUODŽIO 19 D. 15 VAL. Mažonų mokykloje Kalėdų šventė
Pagalbos vaikui grupės ir Mažonų
ikimokyklinio amžiaus vaikams.
GRUODŽIO 19 D. 18 VAL. Lomių
kultūros namuose Kalėdinis karnavalas-diskoteka vyresnių klasių
moksleiviams.
GRUODŽIO 20 D. 13 VAL. Kunigiškių kultūros namuose Kalėdinė
eglutė mažiesiems „Žėrėk, eglute
žaliaskare“.
GRUODŽIO 20 D. 16 VAL. Eičių
kultūros namuose tradicinis Kalėdų
giesmių vakaras „Kai tyliai žemė po
žvaigždynais miega“.
GRUODŽIO 21 D. 12 VAL. Lauksargių kultūros namuose „Kalėdų
eglutė“ ikimokyklinio amžiaus
vaikams.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 21 D. 14 VAL. Šakių
kultūros centre Zanavykų teatro
Kalėdų šventinis spektaklis pagal
A. Čechovo apsakymą „Kurpius ir
nelabasis“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 19 D. 19.30 VAL.
Kino filmas „Olimpo apgultis“. Šilalės kultūros centre.
GRUODŽIO 20 D. 8 VAL. Kalėdinė mugė. Šilalės kultūros centre.
GRUODŽIO 21 D. 15 VAL. Vaikų
Kalėdinė šventė „Žiemos pasaka“.
Šilalės kultūros centre.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GRUODŽIO 19 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centre „DOMINO“ teatro | komedija „MEILĖ
PAGAL GRAFIKĄ“.
GRUODŽIO 20 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros centre šventinis koncertas gimtajam miestui.
E.Seilius, K.Zmailaitė ir Čiurlionio
kvartetas.
GRUODŽIO 23 D. 15.30 ir 19.30
VAL. Marijampolės kultūros centre
Moscow City Ballet – Gulbių ežeras.

GRUODŽIO MĖN. REPERTUARAS
19 d. penktadienis 18 val.
PREMJERA! Aleks Tarn (Aleksejus Tarnovickis) DIBUKAS. Dviejų dalių mistinė muzikinė drama. Režisierius
Raimundas Banionis.
Bilietai: 40Lt (11.58 €), 30 Lt (8.69 €).
Bilietus įsigykite visose Ticket Market kasose, www.ticketmarket.lt ir teatro kasoje.
20 d. šeštadienis 18 val.
Henrikas Ibsenas NORA. Dviejų dalių spektaklis.
Režisierius Sigitas Račkys.
Bilietai:30 Lt (8,69 €), 25 Lt (7,24 €), su nuolaida-15 Lt
(4,34 €).
Bilietus įsigykite visose Ticket Market kasose, www.ticketmarket.lt ir teatro kasoje.
26 d. penktadienis 12 val.
DIDŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA. Vienos dalies pasakakelionė. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 10 Lt (2.90 €) (su kalėdine dovanėle – 15 Lt (4.34
€).
Bilietus įsigykite visose Ticket Market kasose, www.ticketmarket.lt ir teatro kasoje.
Bilietus įsigykite visose Ticket Market kasose, www.
ticketmarket.lt ir teatro kasoje.
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 GRUODIS
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 €).
23 d., antradienis, 18.30 val.
Giuseppe Verdi „Traviata“. 4 veiksmų opera.
Akcija! Šv. Kalėdų dovana. Bilieto kaina – 22 Lt (6,37€).
29 d., pirmadienis, 18.30 val.
Giuseppe Verdi „Traviata“. 4 veiksmų opera.
Iki gruodžio 1 d. bilieto kaina – 23 Lt (6,66 €), vėliau – 32
Lt (9,27 €).
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 19 d. 18 val. GASTROLĖS Tauragėje!
M.Gavran „Poros“, 1-os dalies sceninė mozaika. Rež.
R.Kudzmanaitė. Tauragės kultūros centras, Tauragė.
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
19 D. 10 – 15 VAL. Kurčiųjų dienos paminėjimas (konf. salė).
19 D. 18 VAL. Klaipėdos dramos teatro spektaklis „Poros“. Bilieto
kaina 20; 25; 30 Lt (4.34; 5.79; 7.24 EUR)
20 D. 17 VAL. Choro „Cantare“ koncertas „Ateikim džiaugsmingai!“ Bilieto kaina 15; 20; 25; Lt (5.79; 7.24; 8.69 EUR)
22 D. 18 VAL. Grupės „Rebelheart“ ir Arinos koncertas.
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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DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040. Ðilutëje,
Ðilalëje - 8 652 65039. Jurbarke, Tauragëje - 8 652 26252.

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
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