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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Elektros kaina nuo sausio mažės 3
centais
Elektros kaina vartotojams nuo sausio
mažės beveik 3 centais. Kainų komisija
patikrino ir antradienį paskelbė naujus
bendrovės „Lesto“ tarifus. Anot įmonės,
namų ūkis per mėnesį sutaupys vidutiniškai apie 1,2 euro, arba 4,1 lito.
„Lesto“ visuomeninio tiekimo departamento direktorius Ramūnas Kiaulėnas
teigė, vidutinis statistinis namų ūkis per mėnesį sutaupys apie 1,2 euro, arba
4,1 lito.
Pasak jo, „Lesto“ nesutinka su komisijos sprendimu 61 mln. litų priskirti
nepagrįstoms sąnaudoms, tačiau dar neapsisprendė, ar kreipsis į teismą.
„Pozicija dar nėra nei pasikeitusi, nei nepasikeitusi. Sprendimas tiesiog
nepriimtas. Įmonė kol kas vertina ir tikrai nesutinka su visais komisijos išsakytais pastebėjimais, tai šiuo metu yra vertinama ir bus priimtas sprendimas,
kaip elgtis“, - žurnalistams sakė R.Kiaulėnas.
Lapkričio pabaigoje komisija jau buvo patvirtinusi vidutiniškai 1,2 cento
mažesnius tarifus kitų metų pirmajam pusmečiui. Tačiau dar labiau sumažinti
kainas įgalino tai, kad praėjusią savaitę komisija paskaičiavo, jog „Lesto“
2011-2013 metais turėjo apie 61 mln. litų netinkamų sąnaudų ir ji privalo
šias lėšas per metus grąžinti vartotojams.

TAURAGĖJE PAŠVENTINTA PRAKARTĖLĖ
Pirmąją Kalėdų dieną Tauragėje Pilies aikštėje pašventinta trečius metus miestelėnus ir svečius džiuginanti miesto prakartėlė – gražiausias šv.
Kalėdų simbolis, inscenizuojantis Jėzaus gimimo vaizdą. Sausio 9 dieną
prie prakartėlės bus surengta atsisveikinimo su eglute šventė ir koncertas.
Gyventojų prašoma, kad atsineštų juos džiuginusias, tačiau jau nupuoštas
žaliaskares.
Susirinkus nemažam būriui tauragiškių prakartėlę pašventino Tauragės
Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, dekanas kanauninkas Alvydas Bridikis.
Šventinimo ceremonijoje dalyavo ir kiti Tauragės dvasininkai.
Į prakartėlės pašventinimą atvykusiems tauragiškiams surengtas gražus
koncertas. Renginį organizavo šio simbolio pastatymo autorius – Tauragės radijo įkūrėjas ir vadovas Valdas Latoža.
Pirmą kartą Tauragėje prakartėlė Pilies aikštėje suręsta 2012-ųjų pabaigoje. Tąsyk gražią idėją, aptemdė vandalai.
Trys nuo alkoholio apsvaigę 19–20 metų jaunuoliai per Naujųjų sutiktuves prakartėlę nuniokojo, tačiau jie buvo
surasti ir yra nuteisti.

JURBARKAS

„SĄŽININGIAUSIO VERSLO SAVIVALDYBĖS“
KONKURSE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
UŽĖMĖ 8-ĄJĄ VIETĄ
Jurbarko rajono savivaldybė nuo š. m. spalio 8 d. iki š. m. gruodžio 15 d. dalyvavo Ūkio
ministerijos inicijuotame „Sąžiningiausio verslo savivaldybės“ konkurse ir užėmė 8-ąją
vietą. Šiuo metu prie Geros verslo praktikos memorandumo prisijungę 50 ūkio subjektų
Jurbarko rajone.
Vienas iš pagrindinių konkurso tikslų paskatinti kuo daugiau Lietuvos ūkio subjektų
prisijungti prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir aktyviai įsitraukti į
sąžiningo kainų perskaičiavimo iniciatyvą, įsipareigojant nepiktnaudžiauti euro įvedimu.
Pirmąją vietą „Sąžiningiausio verslo savivaldybės“ konkurse laimėjo Ignalinos rajono
savivaldybė, antrąją Druskininkai, trečiąją – Rietavo savivaldybė.

Seimas uždraudė elektronines
cigaretes rūkyti nepilnamečiams
Seimas nuo kitų metų gegužės uždraudė nepilnamečiams rūkyti elektronines cigaretes.
Parlamentarai antradienį taip pat uždraudė žmonėms iki 18 metų parduoti
elektronines cigaretes ir nikotino kapsules bei šias priemones jiems nupirkti
ar kitaip perduoti.
Lietuvoje galės būti platinamos elektroninės cigaretės, jeigu skystas nikotinas yra specialiose iki 10 mililitrų talpyklose, iki 2 mililitrų kapsulėse arba
cigaretėse. Nikotino turinčiame skystyje jo turėtų būti ne daugiau kaip 20
miligramų viename mililitre skysčio.
Elektroninės cigaretės ir jų talpyklos privalės turėti sustiprintą apsaugą nuo
vaikų, jų nebus galima reklamuoti.

Prezidentė pasirašė kitų metų
biudžetą eurais
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė 2015 metų valstybės biudžeto
įstatymą, antradienį pranešė prezidentės spaudos tarnyba.
Prezidentės teigimu, patvirtintas kitų metų valstybės biudžetas yra orientuotas į socialinės atskirties mažinimą ir stiprina krašto apsaugos finansavimą.
Kitų metų valstybės biudžetą sudaro 7,98 mlrd. eurų pajamų bei 8,33 mlrd.
eurų išlaidų.
Valstybės kontrolė kritikavo biudžetą, teigdama, kad suplanuotas asignavimų augimas prieštarauja Fiskalinės drausmės įstatymui, o mokestinių pajamų
augimas yra pernelyg optimistinis.

VRK baigia priimti partijų
dokumentus savivaldos rinkimams
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) baigia
priimti partijų pareiškinius dokumentus dalyvauti savivaldos rinkimuose.
VRK jau yra gavusi ir priėmusi dvidešimties
partijų dokumentus.
Pagal įstatymą, pareiškinių dokumentų įteikimas VRK baigiamas iki rinkimų likus 65
dienoms. Šis terminas sueina penktadienį.
Visuomeniniai komitetai savo dokumentus teikia savivaldybių rinkimų
komisijoms. Jos pareiškinius dokumentus priims iki sausio 15-osios.
Ketinimą dalyvauti savivaldos rinkimuose yra deklaravusios 24 politinės
partijos bei 58 visuomeniniai rinkimų komitetai.
VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas prognozuoja, jog rinkimuose dalyvaus apie pusę tūkstančio sąrašų, į kuriuos bus įrašyta apie 14–15 tūkst.
kandidatų, maždaug 500 asmenų kandidatuos į merus.
Kitų metų kovo 1 dieną vyks tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų
rinkimai.

Planuojančių vestuves laukia
permainos

ŠILALĖ

ŠILALĖJE POLICIJOS PAREIGŪNAMS ĮKLIUVO
CIGARETES GABENĘS VAIRUOTOJAS
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnai sustabdė kontrabandines cigaretes gabenusį vairuotoją.
Gruodžio 8-ąją, apie 12.30 valandą, Šilalėje, Pietinio kelio gatvėje, policijos pareigūnai
patikrinimui sustabdė automobilį „Subaru Forester“, kurį vairavo Tauragės gyventojas,
gim. 1967 m. Automobilyje rastos atskirais vienetais nelegalios akcizais neapmokestintos cigaretės, kurios buvo sudėtos į 12 plastikinių maišų. Iš viso Automobilio
salone buvo gabenta 48 040 vnt. cigarečių bei 2 402 pakeliai skirtingų rūšių cigarečių.
Kontrabandines cigaretes gabenusiam vairuotojui pradėta administracinė teisena, kuri
užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu. Vyro automobilis paimtas bei saugomas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato
aikštelėje.

ŠILUTĖS R.

GERUMO VAKARAS ŠVĖKŠNOJE
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos bendruomenė sukvietė visus neabejingus
kitų bėdoms ir problemos pasidalinti gerumu ir padėti vargstantiesiems.
Jau 17 kartą organizuojama akcija „Padėkite tiems, kurių nelanko Kalėdų
Senelis“ – galimybė skurstantiems ir vargstantiems pajusti artėjančių
švenčių nuotaiką.
Vienas iš akcijos renginių – gimnazistų ir mokytojų organizuotas vakaras,
kurio metu buvo renkamos lėšos nepasiturintiems, taip pat vyko mugė ir
kitos veiklos, kurių dėka siekiama surinkti, kiek įmanoma daugiau lėšų,
prieššventiniu laikotarpiu aplankyti kuo daugiau šeimų, sušildyti jas
gerumu, suteikti bent dalelę džiaugsmo.
Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Tarybos narys Saulius Vytuvis bei gausybė kitų šio vakaro svečių pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė organizuojama akcija ir papildė akcijos fondą.

ŠAKIAI

2015 METŲ ŠAKIŲ KALENDORIAUS SUTIKTUVĖS
2015 m. sausio 6 d. 17 val. Šakių kultūros centre
Programoje: „Reveransas Lietuvos renesansui“. Dalyvauja: aktorė Virginija Kochanskytė, mecosopranas Raimonda
Janutėnaitė, baritonas Nerijus Masevičius, gitara groja Artūras Kelpša.

MARIJAMPOLĖ

Naujoves, kurias reikėtų žinoti Bažnyčioje susituokti norinčioms poroms,
DELFI paprašė pristatyti Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus.
Pasak arkivyskupo svarbiausios naujovės – dvi. Jaunavedžiai bus kviečiami tuoktis ne populiariose bažnyčiose,
o savo parapijose. Atsisakius masinių
kursų, kuriuos sužadėtiniai lankė vyskupijų šeimos centruose, bus pereita prie asmeniškesnio rengimo santuokai.
Šaltinis: Delfi.lt

PLĖTOJAMA KEMPINGO INFRASTRUKTŪRA
MARIJAMPOLĖS MARIŲ II PARKE
Marijampolės savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kempingo Marių parke plėtra“. Projektas vykdomas
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir
paslaugų plėtra regionuose“. 2013 m. spalio mėn. buvo pasirašyta trišalė - Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos,
viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir Marijampolės savivaldybės administracijos - projekto „Kempingo Marių parke plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartis.
Projektas įgyvendinamas Marijampolės Marių II parke (Kempingo g. 44), Marijampolės miesto pietinėje dalyje,
Šešupės upės vingyje. Pasirinkta teritorija labai tinkama kempingo įrengimui tiek geografine padėtimi, tiek gamtiniu
kraštovaizdžiu, geru pasiekiamumu ir techninėmis sklypo charakteristikomis.
Projektas turi būti užbaigtas iki 2015 m. liepos 31 d.
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KLAIPĖDA

NUO NIŪRIOS TAMSOS GELBĖS ŽIEMOS ŠVIESŲ
FESTIVALIS
Uostamiestis rengia ambicingą projektą, kad ir praūžus didžiosioms metų šventėms mieste būtų šviesu. Planuojama organizuoti
du mėnesius truksiantį žiemos šviesų festivalį.
„Tokia idėja jau seniai sklandė ore. Kasmet po didžiųjų švenčių,
kai nupuošiamas miestas, jis tampa tamsus ir niūrus. Kasmet vis
bandėme daryti kažkokius projektus, tačiau jie nepavykdavo dėl
oro sąlygų. Todėl sumąstėme renginį, kuriam oras neturėtų įtakos.
Taip ir pradėjome galvoti apie šviesų festivalį“, - teigė viešosios
įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktorius Romandas Žiubrys.
Tokią idėją įkvėpė ir tai, kad vizualinio, instaliacijų meno atstovai
neturi kur pasireikšti, tad toks renginys taptų puikia galimybe.
„Sausio 13-ąją galėtume specialiai ir originaliai apšviesti tuos Klaipėdos pastatus, kuriuos 1991 metais saugojo
žmonės. Tai – ir savivaldybė, ir centrinis paštas, ir dabartinis prokuratūros pastatas, kuriame tuomet buvo įsikūrusi
miesto valdyba“, - sumanymą dėstė R. Žiubrys.

KAUNAS

KAUNE ATIDARYTA VIENA JUDRIAUSIŲ GATVIŲ
Nuo šio penktadienio ryto Savanorių prospekto įkalne jau gali važiuoti automobiliai.
Pavasarį įkalnės rekonstrukciją pradėję kelininkai jau užbaigė visus svarbiausius darbus.
Paskutinis rekonstrukcijos etapas – naujų šaligatvių įrengimas ir aplinkos sutvarkymas – bus užbaigtas kitų metų pradžioje.
„Šiemet dėl palankių oro sąlygų visus numatytus darbus kelių fronte atlikome 110
procentų. Šią Savanorių prospekto rangovas buvo įsipareigojęs atidaryti tik kitų metų
balandžio mėnesį, tačiau viena iš socialiai atsakingiausių bendrovių – „Kauno tiltai“ –
darbus spėjo užbaigti dar prieš gražiausias metų šventes, penkiais mėnesiais anksčiau
nei buvo planuota. Kadangi tai jau nėra estakada, o sutvirtintas šlaitas, tikiu, jog jis
tarnaus šimtą metų. Nuo šiol vairuotojams nereikės gaišti laiko važiuojant apylankomis“,
- penktadienį ryte atidarant eismą įkalne kalbėjo Kauno meras Andrius Kupčinskas.
Pasak mero, Savanorių įkalnės rekonstrukcija buvo vienas iš svarbiausių šįmet Kauno
miesto savivaldybės įgyvendintų infrastruktūros projektų.
Kitais metais planuojama pradėti Raudondvario plento rekonstrukciją bei kapitaliai suremontuoti Pramonės
prospektą, K. Baršausko gatvę, Savanorių prospektą ir kitas miesto gatves.

ŠIAULIAI

NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE KYLA
ATLIEKŲ APDIRBIMO ĮRENGINIAI
Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne vyksta intensyvūs statybos darbai. Čia jau 2015 metais pradės
veikti mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai (MBA), kurie padės per puse sumažinti
sąvartyne šalinamų atliekų kiekius.
Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai skirti atskirti bioskaidžias atliekas nuo bendrojo atliekų
srauto, patenkančio iš regiono į sąvartyną. Šie įrenginiai garantuos tinkamą mišrių komunalinių biologiškai skaidžių
atliekų apdorojimą. Šiai dienai sąvartyne per metus šalinama daugiau kaip 100 000 t mišrių komunalinių atliekų.
Numatoma, kad naudojant įrenginius į sąvartyną pateks per puse mažesnis atliekų kiekis, kadangi įrenginiai pajėgūs
per metus apdoroti 50 000 t atliekų.
Tokiu būdu bus vykdomas Europos Sąjungos reikalavimas kad iki 2020 metų nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų biologiškai
skaidžių komunalinių atliekų. Vykdant kokybišką atliekų rūšiavimą bei biologiškai skaidžių atliekų apdorojimą,
pailgės ir sąvartyno tarnavimo laikas, nes sumažės sąvartyne šalinamų atliekų kiekiai.

TELŠIAI

AKCIJA PARĖMĖ TRYŠKIŲ SENIŪNIJOS
DAUGIAVAIKES ŠEIMAS
Šiandien Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva lankėsi
Tryškių seniūnijoje, kur kartu su Lietuvos aprangos ir tekstilės
įmonių asociacijos (LATIA) paramos fondo atstove, UAB „Scandye“ generalinė direktore Violeta Jurkevičiene dalyvavo labdaros
akcijoje „Esame kartu“, skirtoje paremti sunkiau besiverčiančias
daugiavaikes šeimas.
Šešioms daugiavaikėms šeimoms buvo įteikta šalies aprangos ir
tekstilės gamintojų produkcija: patalynės komplektai, rankšluosčiai, drabužiai, guminiai batai ir kt. Meras V. Kleiva džiaugėsi
galėdamas prisidėti prie šios gražios akcijos ir perduoti geriausius
ir šilčiausius linkėjimus nuo akcijos globėjo Ministro Pirmininko
A. Butkevičiaus. Paramos fondo vertė — daugiau nei 100 tūkst. Lt, parama bus suteikta 197-ioms Lietuvos
daugiavaikėms šeimoms.

PLUNGĖ

ĮVERTINO PLUNGĖS RAJONĄ: ESAME ANTRI
TARP LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ
Plungės rajono savivaldybė, surinkusi 68 balus iš 100, užėmė antrą vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Kasmet Lietuvos laisvosios rinkos instituto skelbiamas Lietuvos savivaldybių
indeksas vertina, kiek savivaldybėse užtikrinama žmonių ekonominė laisvė, kaip efektyviai
valdomos savivaldybės. Vertintojai rėmėsi 2013 metų duomenimis.
Miestų savivaldybių reitingas toks: septynių miestų savivaldybių reitingą pradeda Klaipėda
(81 balas iš 100 galimų). Toliau rikiuojasi Vilnius (75), Panevėžys (63,6), Kaunas (61,3),
Alytus (56,9), Palanga (38,4), Šiauliai (34,1).
Geriausiųjų rajonų savivaldybių penketuką (iš 53-ijų ne miestų savivaldybių) sudaro Kauno r. (70,2 balo iš
100), Plungės r. (68), Klaipėdos r. (65,8), Druskininkų r. (63,9), Kėdainių r. (63,6) savivaldybės.
Plungės rajono savivaldybė antroje vietoje – jau antrus metus. Savivaldybės pozicija išliko nepakitusi dėl
geresnių nei praėjusiais metais įvertinimų komunalinio ūkio, švietimo ir socialinės rūpybos srityse.
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PASAULYJE

Sniegas ir ledas įkalino poilsiaujančius
Alpių slidinėjimo kurortuose
Gausus sniegas ir kelius padengęs
ledas sutrikdė poilsiautojų planus
slidinėjimo kurortuose Alpių regione, praneša BBC. Prancūzijos
Alpėse susidarė didžiulės automobilių spūstys, iš slidinėjimo centrų
norintys grįžti žmonės lieka įkalinti
automobiliuose.
Dėl gausaus sniego Prancūzijos Alpėse šeštadienį įstrigo maždaug 15
tūkst. vairuotojų, pareigūnai atidarė nepaprastųjų situacijų prieglobsčius ir
paragino žmones niekur nevykti iš namų.
Sniegas ir ledas sutrukdė daugybei atostogautojų, kurie vyko į slidinėjimo
kurortus Savojos regione Pietryčių Prancūzijoje ar iš jų. Valdžia regione
atidarė laikinas prieglaudas mažiausiai 12-oje miestų.

Azijoje dingo lėktuvas su 162
žmonėmis, jo paieška stabdoma
Azijoje dingo 162 keleivius
skraidinęs Malaizijos pigių
skrydžių bendrovės „AirAsia“
lėktuvas „Airbus A320-200“.
Gelbėtojai sekmadienį nesėkmingai ieškojo orlaivio,
o sutemus paiešką nutraukė,
pranešė Indonezijos transporto
ministerija.
Sekmadienio rytą pranešta, kad dingo iš Indonezijos Surabajos miesto
pakilęs Malaizijos pigių skrydžių bendrovės „AirAsia“ lėktuvas, kuriuo
skrido daugiau kaip 160 žmonių. Į Singapūrą skridęs „Airbus A320-200“
ryšį su Džakartos skrydžių valdymo centru prarado 7 val. 24 min. vietos
laiku, praėjus 42 minutėms po pakilimo, praneša BBC. Šis skrydis populiarus
tarp poilsiautojų, Indonezijos gyventojai vyksta atostogauti į Singapūrą.
Pranešama, kad 23 skrydžiui registruoti keleiviai oro uoste nepasirodė: 11
vyrų, 8 moterys ir keturi vaikai.
Spėjama, kad lėktuvas dingo skrisdamas virš Javos jūros, tarp Kalimantano
ir Javos salų.

Ukraina stabdo traukinius į Krymą,
neveikia banko kortelės
Ukrainos valstybinė geležinkelių kompanija „Ukrzaliznycia“ penktadienį
paskelbė, kad dėl susirūpinimo saugumu sustabdys keleivinių ir prekinių traukinių eismą į Juodosios jūros Krymo pusiasalį, kurį kovo mėnesį aneksavo
Rusija. Kompanija pranešė, kad prekinių traukinių eismas bus sustabdytas
nuo penktadienio, o keleivinių traukinių eismas palaipsniui bus nutrauktas
per savaitgalį ir pirmadienį. Kompanija nenurodė, kiek laiko traukiniai
nevažinės ir kokio pobūdžio yra susirūpinimas saugumu.
Krymas skendi tamsoje, nebeveikia kreditinės kortelės.

Popiežius paragino siekti taikos
Ukrainoje
Kalėdų kreipimesi „Urbi et Orbi“
(„Miestui ir pasauliui“) pasmerkė šiais
metais vykusį „brutalų“ religinį persekiojimą Artimuosiuose Rytuose ir paragino
siekti taikos Nigerijoje, Ukrainoje bei
kituose neramiuose pasaulio rajonuose.
Taip pat ragindamas nutraukti smurtą
prieš „didžiulę daugybę vaikų“ ir paminėdamas praėjusios savaitės kruviną ataką mokykloje Pakistane, jis sakė: „Per šias Kalėdas tikrai yra tiek daug ašarų“.
Jis prašė Jėzaus „paguosti Pakistane nužudytų vaikų šeimas“, turėdamas
omenyje Talibano ataką Pešavaro mokykloje, per kurią žuvo 149 žmonės,
tarp jų – 133 vaikai.
Kalbėdamas miniai popiežius ragino ukrainiečius „įveikti įtampą, nugalėti
neapykantą bei smurtą ir leistis į naują brolybės bei susitaikymo kelionę“.

Komunistinė Kinijos miesto valdžia
uždraudė švęsti Kalėdas
Vieno Kinijos miesto mokyklose draudžiami kalėdiniai renginiai, ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida, patvirtinant, kad ši iš užsienio atėjusi
šventė darosi vis populiaresnė šalyje. Sparčiai augant maždaug 60 milijonų
Kinijos krikščionių bendruomenei, šioje oficialiai ateistinėje Komunistų
partijos valdomoje šalyje Kalėdos darosi vis dažniau švenčiamos.
Tačiau Kinijos rytinio dėl didelės krikščionių bendruomenės kartais „Kinijos Jeruzale“ vadinamo Vendžou miesto švietimo administracija uždraudė
mokykloms rengti „su Kalėdomis susijusius renginius“, pranešė „Global
Times“. Augantis Kalėdų populiarumas Kinijoje yra neatsiejamas nuo
kalėdinės prekybos – prekybininkai naudoja visas įmanomas priemones,
nuo nykštukų iki puškuojančių garvežių, kad suviliotų pirkėjus atverti savo
pinigines. Universiteto atstovas valstybiniam dienraščiui „Guangming Daily“
sakė, kad ši mokslo įstaiga kreipėsi į savo studentus, ragindama daugiau
dėmesio skirti kinų tradicinei kultūrai ir „neidealizuoti užsienio švenčių“.
Šaltinis: Delfi.lt
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Šventinis kiaulienos kepsnys su
slyvom ir pomidorais

KADA PREKYBININKAI GALĖS GRĄŽĄ
ATIDUOTI LITAIS?

Reikės:
Kiaulienos nugarinės 1 kg,
slyvų 200 g, 100 g džiovintų
konservuotų saulėje pomidorų, sojų padažo, 2 valg. š.,
aliejaus, 1 valg. š., obuolių,
2 vnt.
Kaip gaminti:
Kiaulienos nugarinėje padarykite „kišenę“, įpilkite
šaukštą sojos padažo. Supjaustykite šiaudeliais saulėje džiovintus pomidorus ir slyvas. Slyvas
ir pomidorus įdėkite į „kišenę“. Smeigtukais ją „užsiūkite“. 2 šaukštais
sojos padažu suvilgykite visą mėsą. Į kepimo indą įdėkite folijos lakštą, į
jį įpilkite šaukštą aliejaus, įdėkite kepsnį ir užlankstykite kraštus. Kepkite
1 val. įkaitintoje orkaitėje iki 200 C. Tada praverkite vyniojamąjį popierių
ir kepkite apie 10 min., kol apskrus. Orkaitėje įkaitintoje iki 180C kepkite
obuolius. Kepsnį tiekite su bulvėmis, keptais obuoliais (spanguolių padažu).

2015 metų pirmosiomis savaitėmis – sausio 1–15 dienomis – dar
bus galima atsiskaityti ir litais, ir
eurais, o grąžą iš prekybininkų ir
paslaugų teikėjų gausime eurais.
Tačiau bus taikomos kelios išimtys, kurios leis grąžą atiduoti ne
tik eurais, bet ir litais. Šios išimtys svarbios labiau smulkiesiems
verslininkams, kurie gali neturėti
tiek grynųjų eurais, kiek jiems gali
prireikti atiduodant grąžą.
Taigi, paprastai kalbant, jei atėję į parduotuvę pirkinių krepšelį
prikrausite už 20 litų, o už pirkinius norėsite atsiskaityti 500 litų
kupiūra – gali būti, kad prie kasos
jums iškeis 500 litų į smulkesnes
kupiūras ir jau nuo tos mažesnės
kupiūros gausite grąžą eurais.
UAB „Maxima LT“ komunikacijos vadovė Renata Saulytė
pasakojo, kad jų tinklo parduotuvės pasirūpino pakankamu eurų
kiekiu.
„Iš tikrųjų tam ruoštis pradėjome
prieš gerą pusmetį. Pasiruošimo
darbai vyko planuojant eurų
poreikį kiekvienoje parduotuvėje, atsižvelgiant į parduotuvės
apyvartą, kitus finansinius rodiklius, kiek gali prireikti. Taip
pat įvertinome Latvijos ir Estijos

SMULKUS VERSLAS

Vilnos kelionė iki siūlo
Atšalus orams džiaugiamės turėdami šiltą
vilnonį megztinį, pirštines ar kojines, kurie
kaipmat sušildo žvarbią
dieną. O jei tai mamos
ar močiutės megzta –
tuomet dar mieliau. Vilnoniai gaminiai – šilta
ir sveika. Tačiau dažnai
pasigendama kokybiškų
naminės vilnos siūlų.
Būtent tokių siūlų į Skriaudžius vyksta žmonės iš visos Lietuvos, kur veikia
Eugenijaus Majaus įkurta vilnų karšykla.
Populiarios dėl mėsos, o kodėl ne dėl vilnos?
Skriaudžių kaime (Prienų r.) įkurtoje Eugenijaus Majaus karšykloje darbas
verda visus metus, tačiau su maišais vilnų čionai užsukančių žmonių
rudenį ir žiemą visada daugiau, dažnai ir automobilių eilutė išsirikiuoja.
Čia atvažiuoja avių augintojų iš tolimiausių kampelių. Apie Skriaudžiuose
kokybiškai apdirbamą vilną žino ir Vilniaus krašto ūkininkai, ir dzūkai,
ir zanavykai, netgi aukštaičiai ir žemaičiai čia atvyksta.
„Stengiuosi darbą atlikti gerai, kad manimi patikėjęs žmogus liktų patenkintas. O kai gerai padarai, ir jis sugrįš, ir kaimyną atsiveš. Tvarkingas
lietuvis, auginantis avis, visada galvoja, ką darys su vilna, kur dės siūlus.
Deja, dar daug kas elgiasi kaip vilkai – mėsą nuo kaulų nugraužia, o visa
kita palieka. Avys dabar populiarios daugiausia dėl mėsos, o vilna, kailis
visiškai nuvertinami – sudeginami arba užkasami į žemę“, – stebisi E.
Majus. Kad vilnų karšimas, verpimas bus paklausus, E. Majus suprato
dar besikurdamas Skriaudžiuose. Atkūrus Nepriklausomybę diplomuotas
žemaitis melioratorius, visą laiką gyvenęs daugiabutyje Garliavoje, nutarė
persikelti į kaimą, arčiau Suvalkijos, iš kur kilusi jo žmona Lilija. Nors
iki jos tėviškės Vilkaviškio rajone dar galiukas kelio, bet iš Skriaudžių
patogus susisiekimas į visas puses.
„Tuo metu visi verslai buvo apmirę, byrėjo kolūkiai, žmonėms buvo
grąžinama žemė, jai dirbti visi pirko traktorius, kūrė fermas. Tada pagalvojau, kad vilnų karšimas turi ateitį – juk ūkininkai augina avis. Turiu
prisipažinti, kad nieko neišmaniau apie tokį verslą, tik atsiminiau, kaip
su mama vaikystėje į karšyklą eidavome, rankiniais karštuvais vilną
karšdavome. Rizikavau, ėjau va bank, galvojau, išmoksiu. Taip ir mokausi, tobulėju lig šiol“, – sako nedidelio, bet sėkmingo verslo kūrėjas.
Dabar rekonstruotoje daržinėje stovi įspūdinga karšimo įranga, parsivežta iš Jungėnuose (Kalvarijos sav.) veikusio „Orijos“ vilnų verpimo fabriko. Pertvarkos laikais bankrutavusi įmonė įrangą ruošėsi parduoti kaip
metalo laužą, niekas nesitikėjo, kad jai dar bus lemta visu tempu dirbti.
Geri siūlai – tik iš švarios vilnos
Karšiant, pasak Eugenijaus, nė viena vilna neprapuola. Pirmiausia ji
sumetama į bunkerį, kur išpašoma, iškedenama. Plonas sukarštų vilnų
voratinklis sluoksniuojamas, paskui suimtas į gijas susukamas, galiausiai
sudvejinamas namudininkų pagamintu nauju suktuvu. Siūlo storis nustatomas pagal kliento norą. Sukaršti Eugenijus gali ir 2 ar 5 kilogramus, bet
verpti turi būti pilni volai – apie 15-18 kg vilnos. Toks kiekis apdirbamas
per pusantros valandos. Siūlo kokybė priklauso ir nuo karšyklos temperatūros – geriausia iki 20° C šilumos, kitaip vilna elektrinasi, trūkinėja.
Tačiau svarbiausia, kad vilna būtų švari. Pasak karšyklos šeimininko,
vilnų plovyklai įrengti yra labai griežti gamtosaugos reikalavimai, todėl
karšykloje jos nėra. Švarias, išplautas vilnas turi atvežti patys žmonės.
Pasak šeimininko, lietuviškos vilnos yra daug rūšių: viena tįsta, kita
traukiasi, dar kita tempiasi kaip guminė. Tai priklauso ne tik nuo avių
veislės, bet ir nuo laikymo sąlygų.
Populiariausia Lietuvoje vokiečių juodgalvių avių vilna, ji graži, lengvai tvarkoma.
Sunkiau apdirbti labai trumpą alpakų plauką, ploną ir slidžią kupranugarių ir lamų vilną.
Vis dažniau žmonės pageidauja karšti šunų vilną. Švarią, kvepiančią
vilną atveža tik iš kirpyklų, o šeimininkų surinkti šunų gaurai būna ir
dulkini, ir specifinio kvapo. Geriausia vilna yra šukuotinių šunų: samojedų, čiau čiau ir panašių. O kad ji neslystų, sukibtų karšiant, beveik
perpus maišoma su avių vilna.
Pagal Mildos JONKIENĖS str., šaltinis: ukininkopatarejas.lt

parduotuvių patirtį įvedant eurą.
Buvo kruopščiai sudaromi planai
ir kiekiui, kiek eurų prireiks, peržiūrėti bei sudaryti inkasavimo
grafikai – ne tik reikės pristatyti
eurus, bet ir teks dažniau inkasuoti
pinigus iš parduotuvių.
Taigi, tikrai manome, kad mūsų
parduotuvės tam pasiruošusios ir
šiai sričiai metami pajėgumai yra
pakankami“, – kalbėjo R. Saulytė.
Kitos išimtys
Taip pat numatytos kitos išimtys,
kada grąžą galima atiduoti litais.
Beje, svarbu paminėti, kad šios
išimtys bus taikomos tik išskirtinais atvejais.
Numatytos tokios išimtys:
1. automatinės prekybos vietos,
kur nėra kasininko: jei nėra galimybės atsiskaityti litais ir eurais,
leidžiama atsiskaityti vien eurais;
2. viešojo transporto priemonės

ir taksi: atsiskaitant litais grąža
gali būti duodama ir litais, o atsiskaitant eurais grąža turi būti
duodama eurais;
3. kai yra pagrįstų priežasčių*,
dėl ko negalima to padaryti:
jei pardavėjas ar paslaugų teikėjas dėl darbo pobūdžio neturi
galimybės su savimi turėti pakankamai grynųjų eurų (pvz., kurjerio
paslaugų teikėjas);
kai vienu kartu atiduodamos
grąžos dydis neproporcingai viršija perkamos prekės ar paslaugos
kainą ir tokiu atveju pardavėjas ar
paslaugų teikėjas atidavęs grąžą
nebeturėtų apyvartinių lėšų eurais; jei dienos apyvarta smarkiai
viršija įprastinę ir dėl to pardavėjas ar paslaugų teikėjas nebeturi
eurų grąžai atiduoti.
Šaltinis: Ekonomika.lt

SVEIKATA

NEĮTIKĖTINA, KUO SIŪLO GYDYTIS: PATYS
NESUGALVOTUMĖTE Į BURNĄ IMTI
Įsivaizduokite, kad egzistuoja
natūralus, saugus, pašalinių poveikių
neturintis produktas, galintis išgydyti ar bent jau palengvinti daugiau nei
šimtą įvairių negalavimų. Anot amerikiečių lektorės ir knygų autorės
Perry Arledge, toks produktas – tai
paprasčiausias molis.
- Jūs – knygos „Gyvybės molis“
(Living Clay) autorė. Kodėl susidomėjote gydomosiomis kalcio
bentonito molio savybėmis?
- Šiek tiek molio man davė vienas
draugas, kuris papasakojo daugybę
nepaprastų istorijų apie šio molio
gydomąsias savybes.
- Yra daugybė skirtingų molio
rūšių. Kuo ypatingas kalcio betonito
molis? Ar jis sveikesnis?
- Norėčiau pradėti nuo svarbiausio
fakto, kad molis yra vulkaniniai
pelenai, svarbi mūsų planetos statybinė medžiaga. Pelenuose yra
įvairiausių priemaišų, atsiradusių
dėl gausių ugnikalnių išsiveržimų.
Molio dalelė yra sudaryta iš 60–80
skirtingų mikroelementų, susijungusių dėl didelio karščio, ir įkrautų
elektromagnetinės energijos.
Pagrindinės molio savybės
Valo organizmą. Jis skaido ir
sugeria įvairias kenksmingąsias
medžiagas. Vartojamas į vidų, pašalina iš organizmo išmatų likučius,
gleivingas apnašas ir parazitus.
Atkuria pusiausvyrą. Molis atlieka
homeostatinį vaidmenį, stabilizuodamas organizmo būklę.
Šarmina organizmą. Jo pH yra
8,5–10. Stimuliuoja kraujotaką ir
deguonies pasisavinimą. Suteikia
energijos. Jame sukaupta elektromagnetinė energija perduodama
žmogaus organizmui.
- Jei šis molis toks naudingas, galbūt jis galėtų tapti maisto papildu?
Tiesa, tada jo reikėtų valgyti...
- Noriu pabrėžti, kad kai kurių
rūšių (tačiau toli gražu ne visų) molis yra visiškai saugus ir tinkamas
vartoti į vidų. Molis nėra maisto
produktas, todėl gali būti parduoda-

mas tik kaip priedas.
- Skamba ne itin „skaniai“...
- Noriu pabrėžti, kad kokybiškas
molis yra beskonis. Kartais gali būti
juntamas silpnas žemės kvapas, o
nuryjant jaučiamas kreidos skonis.
- Ar pati tik geriate tirpintą molį, ar
ir naudojate jį išoriškai?
- Naudojau molio vonias ir kompresus, nes labai skaudėjo užspaustą
sėdmens nervą. Po trijų dienų tokių
procedūrų skausmas dingo.
- Ar molio reikėtų gerti kiekvieną
dieną?
- Pati tai darau kasdien. Molis
subalansuoja organizmo pH, valo iš
organizmo parazitus, padeda išvengti burnos sausumo. Išgeriamas kiekis
priklauso nuo savijautos. Molis nėra
cheminis vaistas, todėl jį vartoti
saugu. Įprastai išgeriu po 30 g tris
kartus per dieną.
- Kaip pasigaminti molio tirpalo?
- Šie nurodymai galioja „Living
Clay“ linijos moliui paruošti. Mat
šiam moliui reikia maždaug trigubai daugiau vandens nei kitų rūšių
moliui.
Gerti
1 dalį molio sumaišyti su 8 dalimis
vandens ir gerai suplakti. Molio
jokiu būdu negalima maišyti, pavyzdžiui, šaukštu, nes jo savybėms
pakenks sąlytis su metalu. Molio
tirpalas kurį laiką gali pastovėti neišgertas. Jo savybės dėl to nesuprastės.
Voniai
Molio vonios – puiki organizmo
valymo priemonė. Jos iš kūno šalina šviną, arseną, gyvsidabrį, kitus
sunkiuosius metalus, toksinus ir
radiaciją.
- Kuo ypatingos tokios vonios?
- Jos ne tik ištraukia iš kūno
kenksmingas medžiagas, bet ir jas
sulaiko. Pastarosios tarsi užrakinamos molyje.
- Kodėl verta organizmą valyti
moliu?
- Molis kuria pusiausvyrą. Harmoningas kūnas, kaip žinia, turi nuostabią savybę pats išsigydyti. - Kokias

ligas gydo molis?
- Iš savo praktikos galiu pasakyti,
kad molis gydo lėtinį nuovargį,
Krono ligą, ankilozinį spondilitą,
netipinį arterijų uždegimą, Guillain–Barré sindromą, skydliaukės
funkcijos sutrikimus, hepatitą C,
pūslelinę, infekcijas, artritą, odos
sutrikimus ir daugybę kitų ligų. Be
to, teigiama, kad jis slopina autizmo
požymius.
- Ar gydymas moliu turi pašalinį
poveikį?
- Valantis organizmui galimos
šios pašalinės reakcijos: bėrimas,
galvos skausmas, negalavimų ar
ligos paūmėjimas kelioms dienoms
(vėliau būklė staiga ima gerėti). Visi
šie pojūčiai galimi todėl, kad molis
toksinus pirmiausia išstumia į kūno
paviršių, o tada pašalina. Dar niekas
nemirė dėl to, kad vartojo molį. Jis
negali sunaikinti vidaus organų.
Apskritai molis yra saugiausia,
veiksmingiausia ir pigiausia priemonė organizmui valyti, kokią žinau.
Šis natūralus produktas padeda laikytis toliau nuo gydytojo kabineto.
O geriausia, kad už pinigus, skirtus
cheminiams vaistams, galima įsigyti
daug molio.
- Smalsu, ar būtina molį pirkti?
Galbūt galima tiesiog išsikasti jo
sode ar darže?
- Ne visas molis vienodas. Gali būti
rūgštinis arba užterštas. Jei nenorite
sau pakenkti, derėtų rinktis švarų,
gryną, natūralų (neapdorotą cheminėmis medžiagomis) molį, kurio
tiekėjai turi reikiamus dokumentus
ir gali įrodyti, kad jų molis atitinka
standartus.
Pagal Kristinos Gailiūtės str., šaltinis:
Savaitraštis „Prie kavos“
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AUTONAUJIENOS

„TOP GEAR“ ŽURNALO „METŲ AUTOMOBILIS”
Vieno labiausiai pasaulyje žinomo automobilių žurnalo „Top Gear“
metų automobilio rinkimuose geriausiu 2014 m. modeliu išrinktas
futuristinės išvaizdos iš elektros tinklo įkraunamas sportinis hibridas
„BMW i8“.
Taip pat buvo išrinkti ir kitų nominacijų nugalėtojai:
„Sportiškiausias metų automobilis“: „Mercedes-AMG GT“
„Metų „karštas“ hečbekas“: „Volkswagen Golf R“
„Metų superautomobilis“:
„Lamborghini Huracan“
„Metų miesto automobilis“: „Renault Twingo“
„Metų hečbekas“: „Citroen Cactus“
„Metų šeimos automobilis“: „Mercedes-Benz“ C-klasės universalas
„Metų kupė“: „Audi TT“
„Metų prabangus automobilis“: „Mercedes-Benz“ S-klasės kupė
„Metų kabrioletas“: „Ferrari 458 Italia Speciale A“
„Metų „raumeningas“ automobilis“: „Corvette Z06“
Jeremy Clarksono „Metų automobilis“: „Corvette Stingray“
Jameso May „Metų automobilis“: „Ferrari LaFerrari“
Richardo Hammondo „Metų automobilis“: „Porsche 918“

Mega nekropolis netoli Egipto
sostinės: atkasta 1 mln. mumijų
kapavietė
96 km į pietus nuo Egipto
sostinės Kairo archeologai
atrado milžinišką kapavietę,
kurioje – daugiau kaip 1
mln. mumifikuotų žmonių
palaikų.
Apie 1,7 tūkst. mumijų
mokslininkai jau ekshumavo – mirusiųjų palaikai
ilsėjosi Faiyumo regiono
dykumoje. Tačiau panašu,
kad tai - tik lašas jūroje. Mat kasinėjimams vadovaujantys mokslininkai mano,
kad didžiulėje kalkakmenio nišų kapavietėje iš viso gali būti apie milijoną
mumijų. Vietomis palaikų randama 22,9 m gylyje.
Manoma, kad mumijos buvo palaidotos maždaug prieš 1,5 tūkst. metų, I-VII
a., kai Egiptas priklausė Senovės Romos ir Bizantijos imperijoms. Skirtingai
nei kitos garsiosios Egipto mumijos, šios buvo rastos masinėje kapavietėje.
Panašu, kad čia palaidoti ne kilmingieji, o paprasti žemesnių luomų žmonės.

999 prabos auksu dengtas dviratis –
„NISSAN“: JAU GREITAI VAIRUOTOJAS PATS brangesnis už „Ferrari“
SPRĘS, AR NORI VAIRUOTI, AR TAI UŽ JĮ DARYS
250 tūkstančių svarų sterlingų, arba 1 mln. 90 tūkst. litų
AUTOMOBILIS
– tokia suma parašyta ant šio

Šiais metais „Nissan“ pristatė ne vieną puikiai įvertintą modelį naujos kartos „Qashqai“, „X-Trail“, atnaujintą „Juke“. Šis modelis
kompanijai yra itin svarbus, nes su juo „Nissan“ sugrįžta į šiuo metu
dominuojančią C segmento automobilių rinką. Iš jos pasitraukėme
prieš daug metų, o paskutinis Europoje pardavinėtas C segmento
hečbekas buvo „Nissan Almera“.
Šis automobilis itin daug išvaizdos bruožų ir technologijų perėmė
iš naujojo „Qashqai“ modelio, kurias įdiegėme labiau tradiciniame
C segmente. Tuo labiau, kad nemaža dalis pirkėjų vis dar renkasi
tradicinius hečbekus, o ne šiuo metu itin sparčiai populiarėjančius
SUV automobilius. Tad visas šias savybės apjungėme stilingame ir itin erdviame hečbeko modelyje, kuris vien
ant galinės sėdynės siūlo apie 10 cm daugiau vietos nei vidutiniškai kiti šios klasės automobiliai.
Elektromobilių strategija yra orientuota į „Leaf“, taip pat „NV 200“ modelius - tai elektromobiliai, į kuriuos
panašius mūsų konkurentai dar tik galvoja sukurti, o mes juos jau turime savo gamoje. Pernai mes atnaujinome
„Leaf“ modelį, kuriuo dabar galima įveikti 17 procentų didesnį atstumą, tad galime patenkinti dar didesnės
dalies pirkėjų poreikius.

„REGITRA“ ĮPAREIGOTA ĮREGISTRUOTI
PIRMUOSIUS DEŠINIAVAIRIUS AUTOMOBILIUS
Kauno apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą,
kuriuo panaikino VĮ „Regitra“ atsisakymą registruoti tris dešiniavairius automobilius ir įpareigojo juos įregistruoti.
Į teismą kreipęsi du pareiškėjai prašė panaikinti šių metų
birželio 28 d. „Regitros“ sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta
įregistruoti tris automobilius – „Nissan Juke“, „Mercedes-Benz
S320“ ir „Mercedes-Benz SLK 200“. Visi jie yra su vairu dešinėje
pusėje. 2013 m. gamybos „Nissan Juke“ atvežtas iš Vokietijos,
o 2002-ųjų S-klasė –iš Airijos, o 2010-ųjų SLK – iš Didžiosios
Britanijos.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsisakymas Lietuvoje registruoti automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, prieštarauja direktyvoms, galiojančioms Europos Sąjungoje.
Tiesa, pareiškėjai taip pat prašė atlyginti neturtinę žalą ir padengti automobilių nuvertėjimą nuo birželio, taip pat
padengti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šiuos prašymus teismas atmetė kaip nepagrįstus ir atmetė.
Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui.
Vis dėlto net ir leidus įregistruoti šiuos dešiniavairius automobilius, jų savininkų laukia kita kliūtis - techninė
apžiūra. Mat tokių mašinų techninė apžiūra galės būti atliekama tik pakeitus Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymą ir kitus teisės aktus.

RUSIJOJE SUSTABDYTA AUTOMOBILIŲ
PREKYBA
Rusijoje dėl smukusio rublio sustabdyta prekyba užsienietiškais
automobiliais, praneša dienraštis „Vedomosti“. Teigiama, kad
tiekėjai nebeveža mašinų atstovybėms, todėl jos laikinai nustojo
pardavinėti automobilius.
Teigiama, kad šiuo metu Rusijos automobilių rinkoje jaučiamas
ažiotažas ir mašinų deficitas.
Praėjusią savaitę DELFI rašė, kad norėdami dėl smunkančio
rublio kurso neprarasti santaupų, rusai graibsto sportinius automobilius „Porsche“ ir visureigius „Lexus“.
Iškilus grėsmei, kad kitąmet didės kainos, automobilių „Porsche“
pardavimai praėjusį mėnesį šoktelėjo 55 proc., o „Lexus“ paklausa išaugo 63 proc. Vietos „Lexus“ salonai netgi pasisamdė papildomų darbuotojų, kad susitvarkytų su trečdaliu
padidėjusiais klientų srautais, nurodo įmonė „Toyota Motor Corp.“.
„Automobiliai, tiek biudžetiniai, tiek aukščiausios klasės, šiuo metu graibstomi tarsi karštos bandelės, – praėjusią
savaitę sakė vienos didžiausių automobilių pardavimo atstovybių Rusijoje „Rolf Group“ direktorė Tatjana Lukoveckaja. – Neprisimename tokio rinkos bumo per pastaruosius dešimt metų“.
Šaltinis: Delfi.lt

dviračio etiketės. Tačiau kokiu
užraktu jį prirakinti gatvėje,
kad nereikėtų baimintis dėl
vagystės? Už prabangųjį „Ferrari“ brangesnis milijonierių
žaisliukas, paauksuotas 999
prabos auksu, – dar vienas Londono „Goldgenie“ meistrų darbas, kurį jie
patys vadina nuostabiausia pasaulyje judančia skulptūra.
Auksu tviskantis vyriškas lenktyninis dviratis – viena brangiausių Kalėdų
dovanų pasaulyje. Spėjama, kad juo gatvėmis dar šiemet gali riedėti Londono
turtuoliai. Negana to, iš „Goldgenie“ meistrų rankų taip pat galima užsisakyti
dviratį, puoštą deimantais. Mobiliu auksiniu šedevru vadinamas lenktyninis
dviratis, išbandytas Vestminsteryje, iš karto sulaukė didelio aplinkinių susidomėjimo.

„LG“ praneša, kad gamins 4K
televizorius su kvantinių taškų
technologija
Iki šiol televizorius, kuriuose pritaikyta kvantinių taškų
technologija masiškai gamino
tik „Sony“, o kiti gamintojai
apsiribodavo daugiausia tokio
tipo įrenginių prototipų kūrimu.
Tačiau atrodo, kad 2015 metais
ši situacija pasikeis, nes „LG“
jau dabar pranešė, kad ateinančiais metais pasiūlys rinkai 4K
televizorius, kuriuose pritaikyta minėta technologija. Šie televizoriai turėtų
užpildyti spragą, egzistuojančią tarp LCD ir OLED ekranų.
Pirmieji naujos serijos modeliai turėtų būti pristatyti CES 2015 renginio,
įvyksiančio sausio 6 – 9 dienomis Las Vegase metu.

Kauniečio sukurtą namą galima
vežiotis priekaboje
Jie statomi kaip poilsio namukai kalnuose arba juose
laikinai kuriasi studentai bei
įvairių komunų nariai, tokio tipo erdvėse savo biurus
mėgsta įsikurti verslininkai ir
menininkai.
„Norvegai verslininkai sumanė, kad reikėtų patobulinti
primityvią konteinerinių namų
formą. Suteikti jai architektūrines formas, o patį statinį sukurti iš ekologiškų medžiagų“, - idėjos ištakas
pasakojo kaunietis architektas Julius Baronas.
Gavęs šį užsakymą, J.Baronas sukūrė 6 metrų ilgio ir 2,5 metrų pločio - 15
kvadratinių metrų ploto namą. Namo aukštis yra 2,10 -2,40 metro.
Medžio karkaso namo lauko apdailai naudotos pušies dailylentės. Specialiai
pašiaušta mediena dažyta juodai.
Namo vidus apšiltintas 10 centimetrų storio šiltinimo vata, apdailai naudotos
fanieros plokštės ir medžio dailylentės.
Taip pat patalpoje telpa nedidukas tualetas, kuriame yra ir dušo kabina bei
kriauklė. Po namu sumontuota speciali ekotalpa fekalijoms.
Technologijos.lt
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Dainø ðventë 2014
m. Ansambliø vakaras.
09:05 Kûdikiai.
10:25 Dþeronimas.
10:50 Ðv. Miðios.
12:30 Naujametis Vienos
filharmonijos orkestro
koncertas.
15:00 Brilijantinis tenoras.
15:55 Enya dainos.
16:40 Roþinë pantera.
18:15 Ðiandien.
18:35 Sportas.
18:38 Orai.
18:45 Dþiaze tik merginos.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama. HD.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Auksinis balsas.
Finalinis koncertas.
23:30 Kruizas.
01:15 Senis.
02:15 Stilius. (k.)
03:00 Mokslo ekspresas.
(k.)
03:15 Auksinis balsas. (k.)
05:05 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. (k.).

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Kultûrø kryþkelë. (k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis.
09:30 Krikðèionio þodis.
Laida rusø kalba. (k.)
09:50 Kelias.
10:10 Roþinë pantera.
11:45 Þinios. Ukraina.
12:00 Laumës juosta
2014Vaikø muzikos
festivalis.
13:35 Grafikos stebuklai.
14:15 Lietuvos nacionalinio
dramos teatro 75meèiui.
14:45 Violetos Urmanos
koncertas Marijampolëje.
16:20 Globalios Lietuvos
apdovanojimai 2014.
18:00 Þinios.
18:20 Vilniaus Ðv.
Pranciðkaus Asyþieèio
(Bernardinø) parapijos
200 metø jubiliejui. (k.)
18:45 Muzika gyvai.
20:00 Kalëdos Manhatane.
21:35 Angelas kerðytojas.
23:00 Panorama. (k.)

06:45 "Gepardø
dienoraðèiai".
07:50 "Duok letenà!" (k.)
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Daktaras Ozas.
09:35 "Daktaras Ozas.
10:30 "Afrika. Pavojinga
tikrovë".
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 "Darbðèiosios
graþuolës".
16:00 "Bûrëja".
16:30 "Magiðkasis Rio".
17:05 "Dvideðimt
minuèiø".
19:05 ROMANTIKA Vël
sninga.
21:00 NemaRUS kinas.
Absurdistanas.
22:40 "Atpildas".
00:35 "Darbðèiosios
graþuolës". (k.)

06:30 "Þuviukai
burbuliukai".
06:55 "Superdidvyriø
komanda".
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 "Na, palauk!".
09:45 "Na, palauk!".
10:00 KINO PUSRYÈIAI.
PREMJERA SkûbisDû!
11:35 Meistrø knyga.
13:35 "Mano puikioji
auklë".
14:05 "Didingasis amþius".
15:55 Jubiliejinës
Auksinio dueto
Kalëdos.
18:30 Þinios.
19:00 SUPERKINAS
Þaislø istorija 2.
20:45 Keistas penktadienis.
22:35 Dubleris.
00:10 Rimti vyrai. (k.)

06:45 "Teleparduotuvë".
07:00 "Redakajus".
07:30 "Smurfai".
08:00 "Didvyriø
drauguþiai".
08:30 "Bûrys".
09:00 "Svajoniø ûkis".
09:30 "Mamyèiø klubas".
10:00 "Mitybos balansas".
10:30 "Beatos virtuvë".
12:00 "Karalius Ralfas".
14:00 "Baltoji Iltis".
16:15 "Kurt Sejitas ir
Ðura".
17:20 "Ekstrasensai tiria".
18:30 "TV3 þinios".
18:50 "TV3 sportas".
18:55 "TV3 orai".
19:00 "Ðok su manimi".
19:30 "Konkurso
pertraukoje Eurojackpot".
22:30 "Be ásipareigojimø".
00:40 "Malena".
02:15 "Kriðtolinës
kaukolës".
03:45 "Programos
pabaiga".

07:15 Auksinis duetas.
(k.)
09:00 Laba diena. N-7.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Vengrijoje.
2014 m.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 "Mitiajaus
pasakëlës". (k.)
13:00 "Dþiungliø princesë
Ðina".
14:00 "Ðeimynëlë".
14:30 "Ðeimynëlë".
15:00 "Ðeimynëlë".
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 "Bosas".
18:00 "Mistinës istorijos".
19:00 Muzikinë kaukë.
21:30 MANO HEROJUS
Asas.
23:15 AÐTRUS KINAS
1000 negyvëliø
namai.
00:55 Bamba TV. S.

08:45 "Teleparduotuvë".
09:00 "Vienam gale
kablys". (k.)
09:30 "Universitetai.lt".
10:00 "Pragaro kelias".
11:00 "Kovotojas nindzë".
13:00 "Oliverio tvistas".
13:30 "Oliverio tvistas".
14:00 "Jokiø kliûèiø!". (k.)
15:00 "Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai".
16:00 "Tornadø
persekiotojai".
17:00 "Jokiø kliûèiø!".
18:00 "6 kadrai".
18:30 "6 kadrai".
19:00 "Transformeriai".
22:00 "Po kupolu".
22:55 "Gamtos ðëlsmas.
Ugnikalnis".
00:35 "Studentës
kerðtas".
02:10 "Programos
pabaiga".

06:05 Spàstai tëèiui.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
09:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
10:00 "Áspûdingiausi
gamtos reiðkiniai".
11:00 Spàstai tëèiui.
12:45 "Kulinaras".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
00:10 "Piranijos".
01:50 Didysis pasivaikðèiojimas.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 Maþasis princas.
09:25 Vakavilis.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Aviukas Ðonas.
10:20 Gustavo enciklopedija.
10:50 Broliø Grimø
pasakos.
12:00 Zigmas Zinkevièius.
13:00 Puaro 11.
14:40 Lengvai ir linksmai!
(k.).
15:10 47 dienos tarp rykliø.
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas.
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:25 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë..
21:00 Sniego karalienë.
24:00 Senis.

08:05 Dainø dainelë 2014.
09:35 Septynios Kauno
dienos.
10:10 Roþinë pantera 2.
11:45 Þinios. Ukraina.
12:00 "Kaunas Talent
2014"Tarptautinis
jaunøjø talentø
konkursas.
14:25 Ðventadienio
mintys.
14:50 J. Ðtrausas. Operetë
"Ðikðnosparnis".
17:30 Smilgos uoga.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 ...formatas. (k.)
19:00 Autoritetas apie
autoritetus.
20:15 Teatro mûzos
belaisvis.
21:00 Penkios emigrantiðkos novelës.
21:30 Koncertas "Pakelkim
mes tauræ".
23:00 Panorama. (k.)
23:30 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:20 Galingi Gruzijos
balsai. (k.)
01:15 Lengvai ir linksmai!

06:45 "Kinø virtuvë su Goku"
(k.)
07:15 "Buèiuotis, vesti,
vengti?". (k.)
07:50 "Duok letenà!". (k.)
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Daktaras Ozas.
10:30 "Afrika. Pavojinga
tikrovë".
11:30 "Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës".
12:00 "Mano virtuvë".
12:30 "Penki ingredientai".
13:00 "Buèiuotis, vesti,
vengti?".
14:00 "Superauklë".
15:00 "Stverk pinigus ir
bëk".
16:00 "Bûrëja".
16:30 "Bûrëja".
17:05 "Ðeðtasis pojûtis".
17:35 "Ðeðtasis pojûtis".
18:05 "Geriausias Britanijos
kirpëjas".
19:05 "Nustebink mane".
21:00 "Mergina, kuri
uþkliudë ðirðiø lizdà".
22:45 Mergiðius.
00:35 "Stverk pinigus ir
bëk". (k.)

06:25 Dienos programa.
06:30 "Þuviukai
burbuliukai".
06:55 "Superdidvyriø
komanda".
07:20 "Kaukë".
07:45 "Ðegis ir Skûbis
Dû".
08:10 "Vëþliukai nindzës".
08:35 "Tomo ir Dþerio
nuotykiai".
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios. Laida
moterims.
10:00 Dþordþas ir
drakonas.
11:50 Vaikis.
13:50 "Mano puikioji
auklë".
14:20 "Mano puikioji
auklë".
14:50 "Didingasis amþius".
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto. TV
þaidimas.
18:30 Þinios.
19:00 Haris Poteris ir
mirties relikvijos.
21:45 Ðerlokas Holmsas.
00:10 Teisë þudyti.

06:45 "Teleparduotuvë".
07:00 "Redakajus".
07:30 "Bidamanø
turnyras".
08:00 "Didvyriø
drauguþiai".
08:30 "Bûrys".
09:00 "Svajoniø sodai".
10:00 "Virtuvës istorijos".
10:30 "Teisinguolis
Dadlis".
12:00 "Mënulio
princesë".
14:00 "Baltoji iltis 2.
Mitas apie baltàjá
vilkà".
16:15 "Kurt Sejitas ir
Ðura".
17:20 "Ekstrasensai
detektyvai".
18:30 "TV3 þinios".
18:50 "TV3 sportas".
18:55 "TV3 orai".
19:00 "Savaitës
komentarai".
19:30 "Lietuvos talentai
2014".
22:00 "Geras þmogus".
00:05 "Akløjø ðalis".
02:10 "Programos
pabaiga".

07:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
08:00 Brydës. (k.)
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Sekmadienio rytas.
11:00 Atëjo ... Sabas.
2014 m.
12:00 "Nacionalinë
Geografija.
13:00 "Dþiungliø princesë
Ðina".
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 "Bosas".
18:00 "Mistinës istorijos".
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Rosamunde Pilcher.
21:00 "Grubus þaidimas".
22:00 "Grubus þaidimas".
23:00 "Dakaras 2015".
23:30 Interviu su
vampyru.
01:45 Bamba TV. S. 2013
m. Interaktyvusis ðou
suaugusiems.

08:45 "Teleparduotuvë".
09:00 "Tavo augintinis".
09:30 "Vienam gale
kablys".
10:00 "Oliverio tvistas".
(k.)
10:30 "Oliverio tvistas".
(k.)
11:00 "Kovotojas nindzë".
12:00 "Adrenalinas".
12:30 "Simpsonai".
13:00 "Oliverio tvistas".
13:30 "Oliverio tvistas".
14:00 "Jokiø kliûèiø!". (k.)
15:00 "Pragaro kelias".
16:00 "Gamtos jëgos".
16:30 "Gamtos jëgos".
17:00 "Jokiø kliûèiø!".
18:00 "6 kadrai".
18:30 "6 kadrai".
19:00 "Transformeriai.
Nugalëtøjø kerðtas".
22:00 "Po kupolu".
22:55 "Svajoniø
merginos".
01:15 "Gamtos ðëlsmas.
Ugnikalnis".
02:50 "Programos
pabaiga".

05:50 Spàstai tëèiui.
07:45 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:50 Kitoks pokalbis.
09:50 Namø daktaras.
10:25 Vantos lapas.
11:00 Ðiandien kimba.
11:30 Giriø takais.
12:00 "Pasaulis
nuostabus".
12:30 "Áspûdingiausi
gamtos reiðkiniai".
13:30 "Laukinis pasaulis".
14:00 "Air America".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Spàstai tëèiui.
19:00 Þinios.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X.
21:00 Þinios.
21:30 "24/7".
22:30 "Victoria s Secret
2014".
23:30 "Devyni jardai".
01:30 "24/7".
02:10 "Victoria s Secret
2014".

05:00 Pinigø karta. (k.)
05:50 Laðas po laðo. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas 13.
09:50 Miestelio ligoninë.
10:40 Pasaulio panorama. (k.)
11:10 Savaitë. (k.)
11:40 47 dienos tarp rykliø.
12:35 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
13:05 Istorijos detektyvai. (k.)
13:50 Laðas po laðo. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:15 Hartlando uþuovëja 6.
17:00 Akis uþ aká 2.
17:45 Naisiø vasara 6.
18:15 Ðiandien.
18:45 Muðkietininkai.
19:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:10 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.

08:05 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
12:00 Þinios. Ukraina.
12:15 Ðventadienio
mintys
12:45 Muzika gyvai. (k.)
14:00 Lengvai ir linksmai!
15:00 Gimtoji þemë.
15:30 Giriø horizontai.
16:00 Dþeronimas.
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Prancûziðkas
buèinys.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:40 Dëmesio centre.
(k.)
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:50 "Keksiukø karai". (k.)
07:45 "Linksmieji þvëreliai".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:10 "Teisingumo lyga".
09:30 "Striksës".
10:15 "Duok letenà !"
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 Amþiaus paslaptys.
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 "Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein".
15:30 "Nematomas
þmogus".
16:30 "Linksmieji þvëreliai".
17:00 "Mano puikioji
auklë".
17:30 "Mano puikioji
auklë".
18:00 "Meilë ir bausmë".
20:05 "Karadajus".
21:00 Meilë ir kiti
narkotikai.
23:05 "Detektyvë Rizoli".
00:00 "Begëdis".
01:05 Sveikatos ABC
televitrina.

06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Tomo ir Dþerio
nuotykiai". (k.)
07:25 "Tomo ir Dþerio
nuotykiai". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Haris Poteris ir mirties
relikvijos. 1 dalis (k.)
11:40 Skûbis-Dû! (k.)
13:15 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III".
13:40 "Keista ðeimynëlë".
14:05 "Na, palauk!".
14:20 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7. Infoðou.
Vedëjai: Tomas
Aliðauskas ir Ugnë
Skonsmanaitë
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Bundoko ðventieji 2:
Visø ðventøjø diena.
00:25 "Taikinys".
01:20 "Nikita".
02:15 "Detektyvë Dþonson".

06:35 "Teleparduotuvë".
06:50 "Simpsonai". (k.)
07:20 "Simpsonai". (k.)
07:50 "Gydytojos
dienoraðtis".
08:55 "Meilës sûkuryje".
10:00 "Aistros spalvos".
10:55 "Be ásipareigojimø".
12:55 "Anèiukas Donaldas
ir draugai".
13:30 "Vëþliukai nindzës".
14:00 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:30 "Simpsonai".
15:00 "Simpsonai".
15:30 "Nemylima".
16:30 "TV Pagalba".
18:30 "TV3 þinios".
19:20 "TV3 sportas".
19:25 "TV3 orai".
19:30 "VIRAL'as".
20:30 "Farai".
21:00 "Pasmerkti 3".
21:30 "TV3 vakaro þinios".
22:10 "Kerðtas".
23:10 "Iðgyvenimas".
00:05 "Specialioji jûrø
policijos tarnyba".
01:05 "Elitinis bûrys".
01:30 "Naujokë".
02:00 "Skandalas".

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro sugráþimas.
(k.)
08:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
09:00 "Bosas". (k.)
10:00 "Bosas". (k.)
11:00 "Kalbame ir rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro sugráþimas.
(k.)
14:00 "Jokiø kliûèiø".
15:00 "Amerikos talentai".
16:00 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Vedæs ir turi vaikø".
19:00 "Visa menanti".
20:00 "PREMJERA Policija ir
Ko".
21:00 Patrulis.
21:30 Baltoji pûga.
23:25 "Dakaras 2015".
23:55 "Tikras kraujas".
00:55 "Visa menanti". (k.)
01:50 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:50 Bamba TV. S.

09:25 "Teleparduotuvë".
09:40 "Universitetai.lt".
(k.)
10:10 "Medikopteris". (k.)
11:10 "Ieðkotojas". (k.)
12:05 "Aferistas". (k.)
13:00 "Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai".
13:30 "Univeras. Naujas
bendrikas". (k.)
14:00 "Univeras. Naujas
bendrikas". (k.)
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 "Nepaprasti rusiðki
kadrai".
22:00 "Nepaprasti rusiðki
kadrai".
22:30 "6 kadrai".
23:00 "Mokytojai ateiviai".
01:05 "Pavojingas seksas".

07.25 Namø daktaras.
08.00 Vantos lapas.
08.30 Giriø takais.
09.00 Ðiandien kimba.
09.30 Kitoks pokalbis.
10.30 Nuoga tiesa.
11.30 Pasaulis X 2/14.
12.30 „24/7“.
13.30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
14.35 TV parduotuvë.
14.50 „Miestelio
patruliai“.
16.00 Þinios.
16.20 Namø daktaras.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.50 „Albanas“.
19.55 „Jermolovai.
21.00 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.50 Didysis pasivaikðèiojimas.
23.50 „Kulinaras“.
00.50 Reporteris.
01.25 Lietuva tiesiogiai.
01.50 „Nebylus
liudijimas“.
02.40 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas 13.
09:50 Miestelio ligoninë.
10:40 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
11:30 Eurovizija 2015.
Nacionalinë atranka. (k.)
13:10 Pinigø karta. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja
6.
17:00 Akis uþ aká 2.
17:45 Premjera. Naisiø
vasara 6.
18:15 Ðiandien.
18:45 Muðkietininkai.
19:35 Emigrantai.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:10 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Specialus tyrimas.
22:20 Istorijos detektyvai.
23:15 Vakaro þinios.
23:45 Muðkietininkai. (k.)
00:35 Senis.
01:35 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
(k.)
09:00 Labas rytas,
Lietuva. HD (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Elzë ið Gilijos. (k.)
14:10 Autoritetas apie
autoritetus. (k.)
15:30 Lengvai ir linksmai!
16:00 Dþeronimas. (k.)
16:30 Namelis prerijose.
17:20 Neskubëk gyventi.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Pasaulio
dokumentika.
18:45 .formatas.
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Linija, spalva,
forma.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Iðtesëtas paþadas:
Vilniaus paslaptys.
22:30 Zigmas Zinkevièius.
Pamilæs lietuviø kalbà.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Panorama. (k.)
00:40 Dëmesio centre.
(k.)

06:50 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:20 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:45 "Linksmieji þvëreliai".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:10 "Teisingumo lyga".
09:30 "Striksës".
10:15 "Duok letenà!"
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 Amþiaus paslaptys.
Gyvasis ir negyvasis
vanduo.
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 "Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein".
15:30 "Grieþèiausi tëvai".
16:30 "Linksmieji þvëreliai".
17:00 "Mano puikioji
auklë".
18:00 "Meilë ir bausmë".
20:05 "Karadajus".
21:00 "Laiko gijos".
22:40 "Detektyvë Rizoli".
23:35 "Begëdis".
00:40 "Arti namø".

. 06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Vaikis. (k.)
11:00 Dþordþas ir
drakonas. (k.)
12:45 Oplia!
13:15 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III".
13:40 "Keista ðeimynëlë".
14:05 "Na, palauk!".
14:20 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 KK2.
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Meksikietis.
00:30 "Taikinys".
01:25 "Nikita".
02:20 "Detektyvë
Dþonson".
03:15 Programos pabaiga.

06:35 "Teleparduotuvë".
06:50 "Simpsonai". (k.)
07:20 "Simpsonai". (k.)
07:50 "Gydytojos
dienoraðtis".
08:55 "Meilës sûkuryje".
10:00 "Aistros spalvos".
11:00 "TV Pagalba". (k.)
12:55 "Anèiukas Donaldas
ir draugai".
13:30 "Vëþliukai nindzës".
14:00 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:30 "Simpsonai".
15:00 "Simpsonai".
15:30 "Nemylima".
16:30 "TV Pagalba".
18:30 "TV3 þinios".
19:30 "Prieð srovæ".
20:30 "VIP".
21:00 "Pasmerkti 3".
21:30 "TV3 vakaro þinios".
22:10 "Transporteris".
23:15 "Iðgyvenimas".
00:10 "CSI kriminalistai".
01:05 "Elitinis bûrys".
01:35 "Naujokë".
02:00 "Skandalas".
02:50 "Vilfredas".
03:20 "Programos
pabaiga".

07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Policija ir Ko". (k.)
09:00 "Brolis uþ brolá".
10:00 "Brolis uþ brolá".
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "Jokiø kliûèiø".
15:00 "Amerikos talentai".
16:00 "Prokurorø
patikrinimas" .
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:00 "Visa menanti".
20:00 "Policija ir Ko".
21:00 Farai. N14.
21:30 Kietakaktis.
23:20 "Dakaras 2015".
23:50 "Tikras kraujas".
00:50 "Visa menanti". (k.)
01:45 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:45 Bamba TV. S. 2013
m.

09:25 "Teleparduotuvë".
09:40 "Tavo augintinis".
k.)
10:10 "Medikopteris". (k.)
11:10 "Ieðkotojas". (k.)
12:05 "Aferistas". (k.)
13:00 "Rezidentai". (k.)
13:30 "Univeras. Naujas
bendrikas". (k.)
14:00 "Univeras. Naujas
bendrikas". (k.)
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 "Nekviesti sveèiai".
23:10 "Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis" (k.)
23:40 "Pabëgimo karaliai".
00:30 "Afrikietiðkos
aistros".
02:00 "Programos
pabaiga".

07.05 Reporteris.
07.55 „Niekam tavæs
neatiduosiu“.
09.00 „Albanas“.
10.05 „Komisaras
Megrë“.
11.10 Reporteris.
12.00 Spàstai tëèiui.
13.45 „Tyrinëtojai.
14.50 „Miestelio
patruliai“.
16.00 Þinios.
16.20 „Gamink
sveikiau!“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.50 „Albanas“.
19.55 „Jermolovai.
21.00 Patriotai.
22.00 Reporteris.
22.42 Paþangi Lietuva.
22.50 Kitoks pokalbis.
23.50 „Kulinaras“.
00.50 Reporteris.
01.25 Lietuva tiesiogiai.
01.50 „Nebylus
liudijimas“ (13/2).
02.40 Reporteris.
03.15 Lietuva tiesiogiai.
03.40 „Mikropasauliai“.
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Sutikite
Naujuosius Metus
Margiðkiø Dvare!!!
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
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16 a þemës sklypà.
Skirsnemuniðkiø 3 k. (1 a – 3
000 Lt). Tel. 8 686 70 429.
1 k.buta Jurbarke (III a., 31 kv.
m, renuovuotame 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.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Kauno g.. (II a., 38 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, 32
000 Lt, 2/5 a., mûrinis namas,
b. plotas 38.14 kv.m, gyvenamojo ploto bute 33.64 kv. m).
Jurbarkas, tel.: 8 621 91 825, 8
658 85 398.

4 k. butà M. Valanèiaus g. (V
a., 73 kv. m, renovuotas namas,
daug privalumø, maþi mokesèiai,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 639 13 107.
4 k. butà Kæstuèio g. 16 (II a., 74
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 98 000 Lt. Yra namo bendrija, maþi mokesèiai, su baldais).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 300.

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.

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.

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.

2 k. butà Gedimino g. (I a.,
labai geras remontas, signalizacija, draudimas, su baldais,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 699 56 414.

Dalá namo Jurbarko centre,
Kauno g. (2 aukðtø namo antras
aukðtas, 60 kv. m, reikia kapitalinio remonto). Tel. 8 600 29 868.

1 k. butà Lauko g. (II a., su
baldais). Jurbarkas, tel. 8 650
28 786.

2 k. butà Gedimino g. (III a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 612 26 873.

1 k. butà Lauko g. 4 (III a.,
38.00 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
42 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
646 39 301.

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.

Medinio namo dalá Jurbarko
centre, K. Donelaièio g. (19 kv.
m, 5 arai þemës, 8 000 Lt). Tel.
8 612 70 770.

2 k. butà Þemaitës g. 25 (II a., 47
kv. m, 40 000 Lt). Galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 618 39 272.

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.

1 k. butà Kæstuèio g. 16 (III a.,
30 kv. m, visi patogumai, maþi
mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
637 24 169.

1 k. butà Kestucio g. (IV a.,
30 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, 0.00 Lt).
ðviesus, ðiltas, rûsys 4,4 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 610 25 494.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (I
a., 38 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, 35 000 Lt.
Maþi mokesèiai, tualetas ir vonia kartu, rakinama laiptinë).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
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 prûdà þuvininkystei, yra el. jëgos linija,
geras privaþiavimas, 120 000
Lt). Tel. 8 684 93 234.

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 Dariaus ir Girëno g. (I
a., 50 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
608 41 743.
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.

Garaþà K. Donelaièio g.,
Jurbarke.
Tel. 8 616 50 738.
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Patalpas Nemuno g.,
Smalininkuose, miestelio centre (buvusi vaistinë, I a., 30 kv.
m, gera bûklë, reikalingas tik
kosmetinis remontas, tinka ir
gyventi, ir komercijai, kaina
sutartinë). Tel. 8 687 29 448.

Namà 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 rajone,
Pavidaujo k. (170 kv. m, II a.,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 70
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 653
22 830.
Namà Liepø g. 26 (priþiûrëtas, 6 arai þemës, 2 garaþai,
ûkinis, kuro sandëlys, 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,
gyvenamas, su mansarda, yra 6
arai þemës, malkinës, vandentiekis, kanalizacija). Jurbarkas,
tel. 8 688 21 000.
Namà Vytauto Didþiojo g.
(13 a þemës, tinka komercinei
veiklai). Tel. 8 699 80 766.
Sodybiná sklypà Smukuèiuose
(10arø, ðalia miðkas ir upë
Mituva, 1 kaimynas, elektra,
nedidelis sodo namelis, 35
000 Lt). Tel.: 8 687 40 517, 8
620 37 675.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a

Pusæ namo Vytauto Didþiojo g.
(rami vieta). Jurbarkas, tel. 8
623 50 088.
Sklypà Jurbarko centre, Kranto
g. (11 arø). Tel. 8 600 29 868.

Þemës sklypà Partizanø g. (20
arø). Tel. 8 656 04 035.

SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).

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

Kretingoje ir rajone

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.

Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 24 999
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Sodà Smukuèiuose (graþi aplinka, ðalia miðkas, 12 000 Lt, 8 arø,
yra sodo namelis - árankiams
susidëti, vaismedþiai, darþas,
ðiltnamis). Jurbarkas, tel. 8 698
31 165.
Sodybà iki Kauno 8 km (ðalia
miðkas, 79 000 Lt.Vienkiemis,
pastatai seni, sklypas – 35 arai,
erdvus, didelis. Yra ðulinys,
trifazis) Raudondvario sen.
Jurbarkas, tel. 8 687 92 174.
Sodybà netoli Erþvilko (4,4 ha
þemës, 62 000 Lt/13 925 Eur).
Tel. 8 616 07 187.
Sodybà 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 Barkûnø/
Muitinës g. sankryþoje prie pat
kelio Jurbarkas-Klaipëda (25
arai, komercinë paskirtis, 1 a/5
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8 608
41 743.
Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a. þemës). Jurbarkas, tel.
8 636 25 176.
Þemës sklypà Jurbarko r. (þemës
ûkio paskirties 7,6 ha sklypas,
jame 1,5 ha miðkas). Jurbarkas,
tel. 8 691 60 581.
Þemës sklypus Linø g., Jurbarkø
sen. (þemës ûkio paskirties ir
namø valda). Tel. 8 612 63 658.

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

n u o m o j a
1 k. butà prie didþiosios
„Maxima“ parduotuvës (150 Lt
+ mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
612 26 299.
2 k. butà (I a.). Jurbarkas, tel. 8
614 85 386.
Iðnuomoja patalpas Kauno g.
37. Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.

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.

Iðsinuomoèiau garaþà prie
Lytagros. Jurbarkas, tel. 8 681
44 802.

Sodà Karèiupio k. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 95
000 Lt, ðalia yra eþeras). Kaunas,
tel. 8 610 13 132.

Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendr. (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 a,
ðulinys, netoli Nemunas, eþeras
ir miðkas, 23 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 650 50 228.
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p a r d u o d a
Þemës sklypà Kretinga (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 1 000 Lt).
Pigiai parduodu namø vados
sklypus, kvartalà Kretingoje
geroje vietoje. Be tarpininkø.
Kretinga, tel. 8 685 59 453.

Palangojeir rajone
p a r d u o d a
Namà (uþstatytas bankui, 370
kv. m, arba jo dalis. Pradþiai
SKUBIAI reikalinga ne maþiau
150 000 Lt. Siûlyti dalinio arba
pilno 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
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 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 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 Respublikos g. (II a.,
bendrabutyje, su buitine technika
ir baldais). Tauragë, tel.: 8 603 46
131, 8 643 81 443.
1 k. butà Taragës Dvare (vietinis
ðildymas, vanduo, kanalizacija,
25 000 Lt). Tauragë, tel. 8 680
89 135.
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
Laukësoje (po remonto, 14 000
Lt). Tauragë, tel. 8 608 31 824.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
129 B (I a., renovuotas). Tauragë,
tel. 8 630 93 764.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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2 k. butà SKUBIAI Skaudvilëje
(I a., plytinis namas, 10 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 647 77 125.
2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas,
20 000 Lt). Tauragë, tel. 8 699
47 257.
2 k. butà Tauragës Dvare (II
a., suremontuotas, su nuosavu
ðildymu, galima iðsimokëti).
Tauragë, tel. 8 600 64 770.
2 k. butà Vytauto g. 76 (IV
a., bendrabuèio tipo, virð
„Migdulës“ vaistinës, galima su
baldais, tvarkingas, yra rûsys, 50
000 Lt), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 685 87 894.
2 k. butà Þalgiriø mikrorajone (V
a., vidurinë laiptinë, su visu inventoriumi, 71 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 658 61 209.
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 Gedimino g. (II a. ið
9, vidurinis butas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, rakinama
laiptinë, 85 000 Lt). Tel. 8 617
25 675.

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 D. Poðkos g. 4 (visos
komunikacijos, vanduo, kanalizacija, ðiluma, garaþas, ûkinis
pastatas, 5 arai þemës). Tauragë,
tel. 8 654 40 476.
Namà SKUBIAI! Papuðinyje (2jø 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 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.

3 k. butà (I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos centrai).
Tauragë, tel. 8 636 16 117.

Namà Vydûno g. 19 (350 000 Lt).
Namà Laukø g. 8 (miesto komunikacijos, 250 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 608 31 824.

3 k. butà (IV a., 54 kv. m, miesto
centre, paruoðtas renovacijai,
85 000 Lt). Tauragë, tel. 8 638
54 618.

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.

Dalá mûrinio namo (II a., 60 kv.
m, miesto vanduo, kanalizacija,
mûrinis pastatas 80 kv. m, 4 arai
þemës, 140 000 Lt). Tauragë, tel.
8 638 54 618.
Dalá namo Tiesos g. (54 kv.
m gyvenamojo ploto, 2 kambariai, virtuvë, palëpë, 3 arai
þemës, ðulinys, 60 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 638 82 031.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 601 95 182.

2 k. butà Ateities take 22 (II a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 0000 Lt).
Tauragë, tel. 8 654 35 085.

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.

3 k. butà (I a., geroje vietoje, bute
atliktas graþus Euroremontas,
viskas naujai pakeista). Tauragë,
tel. 8 615 94 130.

3 k. butà Liepø take (II a., 54 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, 85 000 Lt. Kartu
su garaþu kieme). Tauragë, tel. 8
614 28 842.

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.

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.

Namà Taikos g. 8 (reikalingas
remontas, 110 000 Lt), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 682 52 351.

3 k. butà SKUBIAI! Ateities take
5 (IV a., reikalingas remontas,
vidinis, nebrangiai). Tauragë, tel.
8 652 04 735.

2 k. butà (II a., 50 kv. m, á pietø
pusæ, ekonomiðkas, su parketu,
2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje, Moksleiviø al., 90 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 650 67 560.

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

2 k. M. Maþvydo g. (55 kv. m, I
a., ástiklintas balkonas). Tel. 8
646 76 755.

3 k. butà Gedimino g. (III a.
tvarkingas, mûriniame name, 66
kv. m. rûsys 14 kv. m, internetas,
kabelinë TV, baldai. 26 000 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
650 62 661.

2 k. butà (I a., be patogumø,
miesto centre yra vanduo, kanalizacija, vietinis ðildymas, 8 arai
þemës, 40 000 Lt). Tel. 8 616
56 577.

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.

Gretimus þemës sklypus namø
statybai (du po 17,5 a, vienas 35 a,
esantys miesto plëtros zonoje, 0,5
km nuo Tauragës miesto ribos,
yra detalus planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas,
elektra, 1 a - 3 000 Lt). Tel.: 8
616 56 577, 8 687 36 507.
Komercinës paskirties patalpas
Melioratoriø g. 4 (I a., tinka
prekybai, biurui, geras privaþiavimas, automobiliø stovëjimo
aikðtelë, 134 kv. m, 1 kv. m - 1 300
Lt) arba iðnuomoja. Tauragë, tel.
8 639 32 489.
Medinio namo II a. T. Ivanausko
g. 11 (32,66 kv. m, atskiras áëjimas, kapitalinis remontas, plastikiniai langai, naujas apðiltintas
stogas, miesto komunikacijos,
nauja krosnis, centras, 50 000
Lt), galima iðsimokëtinai.. Tel. 8
655 71 191.
Miðkà Lauksargiuose (2 ha).
Tauragës r., tel. 8 682 19 035.

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) 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 (10 arø þemës,
ðulinys, ûkinis pastatas, garaþas,
yra vasarinë, gyvenamas namas,
galima gyventi þiemà, 85 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 631 68 816.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 446
55 837.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, Gabijos g. (6 arai þemës,
su nebaigtu árengti namu, geras
privaþiavimas). Tauragë, tel. 8
653 91 515.

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, sena
sodyba, netoli taurages miesto,
60 a). Tauragë, tel. 8 674 26 063.
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.

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.
Isnuomuojamas garazas jovaro bendrijoje. Tauragë, tel.
85793241.
Issinuomotø nedideles patalpas (10 kv. m, maisto prekiø
parduotuvelei). Tauragë, tel. 8
635 82 095.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà su
patogumais, baldais bei butine
technika. Nuoma gali bûti iki
400 Lt. Tauragë, tel. 8 638 60
728.
Jauna, tvarkinga ðeima iðsinuomotø namo dalá ilgesniam laikui.
Tauragë, tel. 8 640 40 409.
Vyras iðsinuomotø modernø,
ðiuolaikiðkà, su baldais 1-2 k.
butà miesto centre. Tauragë, tel.
8 603 50 829.

Þemës sklypà Balskø k., ant
Jûros upës kranto. Tauragë, tel.
8 699 80 435.
Þemës sklypà Dariaus ir Girëno
g. (namo statybai, gali bûti ir
komercinis, 16 arø, 70 000 Lt),
þemës sklypà Ðilalës g. (23 arai,
100 000 Lt). Tauragë, tel. 8 608
31 824.
Þemës sklypà Jovaruose
Laisvës/A.Kundroto g. Tauragë,
tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 4 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 652 66 816.
Þemës sklypà Norkaièiø k.,
Vytauto g. 172 D (0,2645 ha,
yra elektra, vanduo, 62 000 Lt).
Tauragë, tel. 8 687 56 492.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su praeinanèiom
komunikacijom, graþi, rami
vieta, arti MAXIMA, NORFA,
9 arai, 16 000 Eur). Tauragë, tel.
8 615 13 160.
Þemës sklypà Tauragës mieste
(namo statybai, 23 arai, 100 000
Lt), þemës sklypà 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 Eièiø k.,
Laukësoje (II a.). Tauragë, tel.
8 600 27 279.

p a r d u o d a
Minkðtàjà dalá (950 Lt). Tauragë,
tel. 8 657 66 760.
Prieðkambario komplektà.
Tauragë, tel. 8 652 04 735.
Raðomàjá stalà, virtuvines àþuolines spinteles, kilmà. Tauragë,
tel. 8 446 55 837.
Rûbø spintà 3 durø, (naudota)
ir naujà veidrodá (50 x 150 m).
Tauragë, tel. 8 678 00 147.

p a r d u o d a
p a r d u o d a
+Malkas (trinkelëmis, miðrios).
Tauragë, tel. 8 650 12 062.
+Parduodame akmens anglis,
baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa.
Pramonës g. 8, Rietavas, tel. 8
686 09 222.
+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus, akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus. Atveþame. Tel.
8 622 29 083.
Malkas ivairias ir ivairiais kiekiais. Pristatau á vietà. Tauragë, tel.
8 670 74 452.
Malkas, gaminu padëklus ir
statybinæ medienà. Tauragë, tel.
8 670 74 452.

Vaikiðkà vaikðtynæ. Tauragë, tel.
8 614 38 868.
Vaikiðkà veþimëlá (pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 601 23 672.

p a r d u o d a
3 verðiø karvæ ir verðingà telyèià.
Ðilalë, tel. 8 683 68 080.
Avis (ëringos), avinus pjovimui
(merinosø ir romanovø miðrûnai)
ir 2 oþkas (melþiamos, sukergtos). Jurbarkas, tel. 8 618 17 950.
Darbinæ kumelæ ir darbiná arklá.
Galiu pakeisti á darbui netinkantá.
Kauno r., tel. 8 681 49 682.
Fazanà (sidabriniø veislës, patinas, 2 m.). Tauragë, tel. 8 616
56 173.
Grynaveislá anglø kokerspanieliø
veislës 7 mën. patinëlá su dokumentais, 300 Lt. Tel. 8 690 09 492.

p a r d u o d a
Dujø balionà. Tauragë, tel.
865798923.
Gitarà (akustinë, naudota, 12
stygø, 370 Lt). Jurbarkas, tel. 8
690 12 673.
Gitarà (akustinë, naudota, 170
Lt). Jurbarkas, tel. 8 690 12 673.
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 „Snaigë“ (naujas, raudonos sp., antibakterinis, elektrà
taupantis, ruoðtas vokieèiams).
Tauragës r., tel. 8 670 37 768.
Televizoriø. Tauragë, tel. 8 446
55 837.

d o v a n o j a

Sodà Juodpetriø k. „Agluonos“
bendrijoje (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.

+Iðnuomoja 2 k. butà miesto
centre (I a., yra dalis baldø).
Tauragë, tel. 8 687 74 334.

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

+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.

p a r d u o d a

Dirbanti moteris iðsinuomotø
gyvenamàjá plotà. Tauragë, tel.
8 677 84 840.

2 mën. NOKIA LUMINA 530,
200 Lt. Jurbarkas, tel. 8 609
31 973.

+Iðnuomoja 2 k. butà Tarailiø
g. 1 (pageidautina be gyvûnø,
ðeimai, nuoma 200 Lt). Tauragë,
tel. 8 689 83 096.
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Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam neágaliai moteriai
naudotà, veikianèià automatinæ
skalbyklæ. Tauragë, tel. 8 616
56 173.

Karvæ (4 verðiø). Tauragë, Taurai,
Putinø g. 50, tel. 8 446 59 875.
Karvæ (5 verðiø, balnugarë, pieninga). Tauragë, tel. 8 638 40 397
Kiaules (2 vnt., 150-200 kg svorio). Jurbarkas, tel. 8 618 34 836.
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.
Povus, þalà karvæ, 1 metø telyèià,
kalakutus. Kazlø Rûda, tel. 8 616
13 954.
Telyèaitæ (2 700 Lt). Tauragë, tel.
8 676 94 299.
Telyèias (2 vnt., verðingos).
Tauragë, tel. 8 646 19 140.
Telyèias (4 vnt., pieniniø veilës,
2 vnt. mësiniø veislës) . Pagëgiai,
tel. 8 616 11 844.
Telyèià (verðinga, pieningos
karvës, verðiuosis kovo pradþioje). Tauragë, tel. 8 670 58 363.
Versingas telycias (4 vnt., 20002500 Lt). Tel.: 8 693 65 165, 8
631 25 682.
Verðingà telyèià (verðiuosis vasario mën.). Tauragë, tel. 8 638
14 982.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
ir belgø aviganiø ðuniukus
(grynaveisliai, 250 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 653 86 819.
Þàsis. Tauragë, tel. 8 613 92 981.

p e r k a
Gal atsirastø þmogus, galintis
padovanoti grinakraujá vokieèiø aviganiø veislës ðuniukà?
Tauragë, tel. 8 634 28 689.
Miðrûnus buliukus auginimui.
Vilkaviðkis, tel. 8 654 19 077.
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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.
Duju baliona su reduktoriumi, 85
Lt. Tel. 8 653 17 879.
Elektros gaminimo generatoriø,
12 kW, su valdymu, 2 800 Lt.
Naujus brezento tentus – 12
Lt/m. Tel. 8 672 72 619.
Metalo frezavimo stakles, græþimo stakles, metalà tekinimui,
naujus juostinius pjûklus. Tel. 8
689 60 656.
Naujà vyriðkà striukæ (M dydþio)
ir moteriðkus dëvëtus paltus bei
puspalèius. Tauragë, tel. 8 652
04 735.
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 (500 Lt). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
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, 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 àsoteliø 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 stoti nuo
10 kW arba generatoriu su valdymu. Metalo apdirbimo stakles.
Tel. 8 672 72 619.
SENAS RELIGINES
KNYGAS, MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS, APVALIUS
OVALIUS GINTARINIUS
KAROLIUS. Tel. 8 633 77 431.

p a r d u o d a
Langus (23 vnt., mediniai, nauji, geros kokybës), apðildymo
krosná (120 kv. m), tapalinius
ðildymo radiatorius, 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,
dvislaites konstrukcijas - 130
Lt/m. El. gaminimo stotá, 60
kW- 8 500 Lt. Tel. 8 672 72 619.
Pirties krosneles. Tel. 8 636
46 008.

Ateities take rastas mobilusis
telefonas. Tauragë, tel. 8 637
94 339.

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 kanalizicijos þiedus.
Pristatau á vietà. Tel. 8 639 07
345.
Vandens ðildytuvà (elektrinis,
100 l, prancûziðkas, 250 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 612 63 658.

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

AUDI
p a r d u o d a

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
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). Tauragë, tel. 8 644
71 026.
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.
FORD MONDEO (2004 m., 2
l, dyzelinas, 85 kW, universalas,
TA iki 2016 m., daug privalumø,
6 200 Lt) arba keièiu. Tauragë,
tel. 8 631 95 502.

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

AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, TDi,
TA iki 2016 m., pilkos sp., 7 500
Lt). Tauragë, tel. 8 620 88 046.

p a r d u o d a

AUDI B4 (1992 m., benzinas,
dujos, TA iki 2016 07 29 d., 2 500
Lt). Tel. 8 634 26 652.

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

NISSAN

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.

RENAULT

RENAULT LAGUNA (2003 m.,
2, 2 dci, universalas, automatas,
TA 2 m., ið Vokietijos, 6 000 Lt).
Tel. 8 638 41 897.
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.

p a r d u o d a

ROVER

RENAULT LAGUNA (2003 m.,
dyzelinas, 74 kW, mechaninë,
heèbekas, þalia sp., 4/5, TA iki
2015-04, 6 300 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 655 54 061.

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.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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SUZUKI
p a r d u o d a
SUZUKI VITARA (1991 m., 1,6
l, benzinas, 60 kW, juoda spalva,
2 durys, 4 varomi ratai, praplatinti sparnai, 5 500 Lt). Jurbarko
r., tel. 8 606 94 605.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW PASSAT. Tauragë, tel. 8
631 53 040.
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
Priekabà ZUBRIONOK (l. geros
bûklës, draudimas, TA iki 2016
m.). Tauragë, tel. 8 644 95 405.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje
Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome visus
reikiamus dokumentus. Tel. 8
656 73 121.
+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66 409.
+Automobilius. Tauragë, tel. 8
630 12 397.
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.

p a r d u o d a
AUDI C4 (1992 m., sedanas,
AVANT, 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.
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 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 AVASION
(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.
VAZ bagaþinæ (ant stogo), 24
voltø BELARUS starterá (nebrangiai), 4 t priekabà (dviaðë,
didþioji ant þiedo). Jurbarkas, tel.
8 690 61 290.

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

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.
Bulviø sodinamàjà, mëðlo kratytuvà, srutoveþá, plûgà, ðienapjovæ,
purkðtuvà, frezà, kultivatoriø,
T-25, MTZ-80. Jurbarko r., tel.
8 612 78 366.

Priekabà ir puspriekabæ. Ðilutë,
tel. 8 682 10 432.
Srutveþá (5 tonø, starasiená),
grederá stumtuvà, metalinæ nedidelæ priekabëlæ (iðverèiama),
buldozerá (kabinamas traktoriaus gale). Tauragë, tel. 8 616
33 203.
Traktorines akëèias, medþio
apdirbimo stakles, metalinius
lovius, melþimo vienfazá aparatà,
avilá (naujas). Tauragë, tel. 8 631
53 040.
Traktoriu MTZ-50 su MTZ-80
varikliu. Tel. 8 652 77 476.
Traktorius JUMZ, T-25, MTZ50, „Forchtritt 303“ dalimis,
vienos aðies savivartæ priekabà
(2 500 Lt). Tel. 8 646 39 686.
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 T-16 MITSUBISHI
GALANT, su inventoriumi.
Jurbarko r., tel. 8 681 14 254.
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.

Grudø 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 MTZ-82
(15 500 Lt), priekabà (6 t, 8 800
Lt). Jurbarkas, tel. 8 688 43 826.

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

Kombainà „Niva“ (dalimis arba
visà, veikiantis). Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.

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

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 garantijà,
prekiaujame atsarginëmis dalimis. Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Mëðlo kratuvà prie traktoriaus
(4 500 Lt). Tauragë, tel. 8 618
82 496.
Planðiniai elektros varikliai (7,5
kW 1400 aps./min., 7,5 kW 3000
aps./min., 3 kW 3000 aps./min.),
padiniai elektros varikliai (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.

+Reikalingas ratø montuotojas
arba iðnuomojama darbo vieta
ratø montuotojui ir kitai veiklai.
Tauragë, tel. 8 699 12 014.
+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85
630.
Maþosios Lietuvos Jurbarko
kraðto kultûros centrui reikalingas choreografas (-ë). Tel. 8
607 95 971.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas C; E kat., dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas traktorininkas–
melþëjas. Tel. 8 685 30 887.
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.
Vyras ieðko vidaus apdailos
darbø. Tauragë, tel. 8 636 34 536.
Atliekame visus vidaus apdailos darbus, montuojame gipso
plokðtes, glaistome, daþome, klijuojame plyteles, klojame grindis
ir kt. Klaipëda, tel. 8 625 27 097.
Vyras, turintis BC kat. vairuotojo paþymëjimà, ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.

p e r k a
Bulviø sodinamàjà (4 vagø, rusø
gamybos), traktoriø JUMZ arba
Karpat su krautuvu, savaeigæ
ðienapjovæ E-302, 11 tonø mëðlo
kratytuvà. Tel. 8 613 98 986.
Traktoriaus JUMZ maþàjà kabinà. Tauragë, tel. 8 691 60 427.
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.
Tràðø barstyklæ (1 tonos), purkðtuvà (1 tonos) arba purkðtuvà
OP2000. Tauragës r., tel. 8 630
78 275.

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.

Atlieku visus vidaus apdailos
darbus Jurbarko rajone. Tel. 8
600 52 680.
Brangiai perkame miðkà visoje
Lietuvoje, dirbame operatyviai,
atsiskaitome ið karto. Tel. 8 670
00 784.
Brangiai perka ávairø miðkà. Tel.
8 651 39 039.
Gaminu padëklus ir statybinæ
medienà pagal uþsakymus.
Tauragë, tel. 8 670 74 452.
Grindø betonavimas vokiðka
áranga. Tel. 8 685 28 900.

Traktoriø T-25a (TA, tvarkingas, su priekaba, 9 700 Lt).
Kaunas, tel. 8 630 22 789.
Traktoriø T40 AM (6 000
Lt), traktoriaus T-25 kabinos
rëmà, traktoriaus T-40 variklá.
Tauragës r., tel. 8 601 96 985.

Malûnus, vienas originalus, 7,5
kW, 1 200 Lt, kitas savadarbis, 5,5
kW, 800 Lt, yra atsarginiø sietø
miltø rupumui reguliuoti, 1 200
Lt. Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.

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

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið austriðko akrilo) pagal technologijà
„Vonia vonioje“ tik per 2 val.
Garantija 5m. Tarnauja 15-20
metø. Restauruojame ir prastai
restauruotas vonias. MB „Voniø
meistras” www.voniumeistras.lt.
Tel. 8 684 20 151.
+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. www.Melkerlita.lt. Tel.:
8 686 83 265, 8 616 08 020.

Kalvio darbo tvoros, vartai, vidaus ir lauko turëklai, stogeliai,
laiptai, pavësinës, baldai, ðviestuvai ir t.t. Geros kainos! Tauragë,
tel. 8 633 3 3129.
MONTUOJAME VISØ
TIPØ ÞIDINIUS, ÁDËKLUS,
PRISTATOMUS KAMINUS,
PIRTIS. PERTVARØ
DAUÞYMAS. ÐILDYMO
KATILAI. SANTECHNIKOS
PASLAUGOS. Galima iðsimokëtinai. Tel. 8 685 58 545.
Padedu parduoti SKUBIAI ir
uþ MAKSIMALIÀ rinkos kainà butus! NAUJAMIESTYJE.
Vilnius, tel. 8 654 86 456.
Perku brandþias egles, puðis.
Moku iki 50 000 Lt uþ 1 hektarà. Taip pat perku iðsikirtimui
(apvalià medienà). Tel. 8 646
44 279.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai.
Atlyginimas, gali bûti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà.
Tel. 8 673 57 197.
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p
Savaitės pradžioje galimas
įtakingų žmonių konfliktas,
pasistenkite į jį neįsivelti,
laikykitės nuošaliau. Savaitės viduryje užgrius darbai,
rūpesčiai dėl artimųjų. Dėl
nuovargio ir įtampos penktadienį galite tapti pernelyg
dirglus ir nervingas. Savaitgalį pasistenkite skirti
poilsiui.
Pasistenkite
vykdyti pagrindinius įsipareigojimus. Nesivelkite į abejotinus
sandėrius, ribokite išlaidas,
grąžinkite skolas. Asmeniniame gyvenime galimi
pokyčiai. Pagaliau pavyks
išspręsti įsisenėjusius nesutarimus su giminaičiais,
atmosfera namuose taps kur
kas šiltesnė ir jaukesnė. Įkvėpimas aplankys menininkus,
dizainerius, amatininkus.

ateinanèiai savaitei (12-29 - 01-04)

Nebijokite imtis atsakomybės.
Teks spręsti ne
vieną sudėtingą
uždavinį, bet šią savaitę fortūna turėtų jums šypsotis.
Svarbiausia - pasitikėkite
savo jėgomis, tuomet pavyks
išvengti klaidų. Dėl reikalų
neaukokite poilsio valandėlių,
jokiu būdu netaupykite laiko
miego sąskaita. Patys didžiausi savaitės džiaugsmai laukia
savaitgalį namuose.
Jei savo finansinius reikalus patikėsite tvarkyti
kitiems, pirmoje
savaitės pusėje tikriausiai turėsite materialinių nuostolių.
Teks nemažai rūpintis karjeros reikalais. Gerai pasiruoškite kiekvienam žingsniui.
Nepamirškite atsidėkoti ar
padėkoti jums padėjusiems.
Savaitgalį daugelio laukia
maloni išvyka.

visais susipyksite. Savaitgalį
paprašytas pagalbos, neatsisakykite padėti.

Šią savaitę Liūtams labai pravers
patikimi draugai ir
įtakingi globėjai.
Jūsų laukia susitikimai su senais bičiuliais, perspektyvos
darbe. Profesinėje veikloje
verta rodyti iniciatyvą - tada
tikrai neliksite nepastebėtas.
Ketvirtadienį galimas labai
viliojantis, tačiau abejotinų
perspektyvų pasiūlymas. Gerai
pagalvokite, ar verta rizikuoti.
Savaitgalį daugiau bendraukite
su vaikais ir mylimaisiais.

Investicijos į nekilnojamąjį turtą
savaitės pradžioje
greičiausia būtų
sėkmingos ir pelningos. Staigi
nuotaikų kaita trečiadienį gali
sukelti problemų asmeniniame
gyvenime. Antroje savaitės pusėje atidžiau saugokite piniginę
ir dokumentus - didelė vagystės
ar praradimo kokiu kitu būdu
tikimybė. Savaitgalį visą laiką
teks skirti buities darbams
namuose.

Savaitės pradžioje greičiausiai
išsispręs seniai
ramybės nedavęs
klausimas, tuomet su nauja
energija kibsite į darbus. Trečiadienį, ketvirtadienį suksitės
kaip vijurkas. Neperdekite,
kiekvieną tikslą anksčiau ar
vėliau įmanoma pasiekti, visi
darbai nudirbami. Penktadienį
neduokite valios pykčiui - su

Savaitė Skorpionams nebus iš
lengvųjų, ypač pirmosios jos dienos.
Nedarykite spaudimo aplinkiniams - rezultatas veikiausiai
bus visiškai priešingas tam,
kurio tikitės. Trečiadienį ir
ketvirtadienį atkreipkite dėmesį
į povandenines sroves darbovietėje. Užkulisių išmanymas
pravers artimiausioje ateityje.

Savaitgalį pasistenkite atgauti
jėgas.
Be reikalo blaškotės ir nerimstate
- reikalai klostosi
gal ne taip sparčiai, kaip jums norėtųsi, tačiau
užtikrintai, veriasi naujos perspektyvos, liečiančios namus ar
nekilnojamąjį turtą. Santykiai
su viršininkais ar valdžios atstovais - neformalūs, gal net
bičiuliški. Jums žinoma slapta
ar konfidenciali informacija gali
atnešti apčiuopiamos naudos.
Fortūna jums šypsosis penktadienį, likimo smūgių saugokitės
sekmadienį.
Savaitės pradžioje pasistenkite būti
tolerantiškas ir pakantus - išvengsite
neprotingų ginčų, pykčių.
Trečiadienis - palanki diena
bendrauti, puikiai seksis kolektyviniai projektai, bendri
darbai. Penktadienį atidžiau
tvarkykite dokumentu. Savaitgalį greičiausiai išvyksite
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į neplanuotą kelionę.
Santykiai su
partneriu visą savaitę bus puikūs,
jei būsite vienas
kitam atviri ir nemėginsite
manipuliuoti kitu žmogumi.
Šios savaitės kelionės bus
ypač sėkmingos, o trečiadienį
ar ketvirtadienį gali pasitaikyti
patogus momentas pradėti kažką nauja. Savaitgalio planai ar
sumanymai taip pat išsipildys,
ypač jei jie susiję su namiškiais
ar artimais draugais.
Savaitės pradžioje būkite pasirengęs netikėtumams
ir malonioms
staigmenoms. Labiausiai gali
nustebinti artimo žmogaus
poelgis. Trečiadienį, ketvirtadienį galite jaustis emociškai
išsibalansavęs. Apatija dings,
jei sugalvosite, kuo save pradžiuginti. Savaitgaliui susigalvokite smagių užsiėmimų, ir
naują savaitę pradėsite žvalus
ir gyvybingas.

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

51. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Lisabona. “Aras”. PAL. Tanakas. Garota. Terakota. Namas. Kara. Marakana. Kamarė. Tiras. As. Na. Kasas. Mšs. Kasa. Saris. Alas. Italas. Mana. Adenoma. Ilinojus. Marakas.
Pana. Osa. Bosas. Sikės. Sysas.
Horizontaliai: Sinerama. Amo. “Sidas”. Katakana. Era. Bakara. Inas. Onorė. TOK. Nata.
Samas. Šaka. Kalasi. Tara. “Žas”. Misisipė. Naras. Las. Agaras. Min. Asamas. Anas. Rak.
Mano. Posa. Šlajos. Rat. NASA. USA. Lasas. Susas.
Pažymėtuose langeliuose: Neturtas.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 2 Lt/0,58 Eur. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

96. 45 metø vyras iesko
moters rimtai draugystei. Tauragë.
97. 56 m. naðlys ieðko
rimtos moters rimtam
gyvenimui. Laukia
skambuèiø!

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

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 5 Lt/1,45 Eur) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 5 Lt/1,45 Eur). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
GRUODŽIO 30 D. 18 VAL. „Vyrų
laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“ – „Domino“ teatro komedija.
Šiaulių kultūros centre.
PALANGOJE
GRUODŽIO 31 D. 21.30 VAL.
Šventinins Naujųjų Metų sutikimo
vakaras. „Ramybės“ kultūros centras,
Vytauto g. 35, Palanga.
GRUODŽIO 31 D. 15 VAL. Klasikinės muzikos koncertas „Palydint
senuosius“. Kurhauzo salė, Grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
GRUODŽIO 31 D. 24 VAL. Naujametinis fejerverkas. Palangos jūros
tiltas, Šventosios seniūnija, Šventosios g. 14, Palanga.
KAUNE
GRUODŽIO 30 D. 18 VAL. neoklasikinio šokio teatro „Releve“
spektaklis „Zodiako ženklai“.
GRUODŽIO 31 D. 16 VAL. Naujametinis vakaras koncertas “Girstučio” rūmuose, Kovo 11-osios g. 26.
Koncerto vedėjas Petras Venslovas.
GRUODŽIO 31 D. 23.30 VAL.
NAUJAMETINIS KONCERTAS
Rotušės aikštėje. Vidurnaktyje – įspūdingas šventinis fejerverkas. Organizatorius – Kauno kultūros centras
„Tautos namai“.
GRUODŽIO 31 D. 23.30 VAL.
Naujametinis varpų muzikos koncertas Kauno Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje. Atlikėjai Giedrius Kuprevičius ir Julius Vilnonis.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
GRUODŽIO 30 D. 18 VAL. Grupės
„Rebelheart“ ir Stasio Povilaičio koncertas. Radviliškio kultūroas centre.
JURBARKE IR RAJONE
GRUODŽIO 30 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre muzikinė popietė visai šeimai su karšto šokolado
degustacija „Šokoladinis smuikas“.

GRUODŽIO MĖN. REPERTUARAS
31 d. trečiadienis 19 val.
NAU JAM E T I N I S K O N C E R TAS
Dalyvauja: BALTIJOS GITARŲ KVARTETAS, Saulius
Petreikis (multiinstrumentalistas) ir Vytis Nivinskas (kontrabosas).
Bilietai: 60 Lt (17.38 €), 50 Lt (14.48 €).
4 d. sekmadienis 18 val.
Marija Lado LABAI PAPRASTA ISTORIJA. Dviejų dalių
graudi komedija. Režisierius Gytis Padegimas.
Bilietai: 7,24 € (25 Lt), 5,79 € (20 Lt), su nuolaida - 3,48
€ (12 Lt).
9 d. penktadienis 18 val.
Marselis Panjolis DUONKEPIO ŽMONA. Dviejų dalių
romantinė istorija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida- 5,79
€ (20 Lt).
10 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija. Režisierius ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25Lt).
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
30 d., antradienis, 18.30 val.
„Johann‘o Strauss‘o valsai ir polkos. 2 dalių koncertas“.
Bilieto kaina – 32 Lt (9,27 €).
31 d., trečiadienis, 16.00 val.
„The Beatles Show: Naujieji metai Liverpulio stiliumi“.
2 dalių teatralizuotas koncertas.
Bilieto kaina – 75 Lt (21,72 €).
31 d., trečiadienis, 20.00 val.
„The Beatles Show: Naujieji metai Liverpulio stiliumi“.
2 dalių teatralizuotas koncertas.
Bilieto kaina – 109 Lt (31,56 €).
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

2015 SAUSIS
Sausio 16 d. (penktadienis)
Premjera! „Girti”
Autorius: Ivan Vyrypajev. Režisierė: Loreta Vaskova.
Žvejų rūmai.
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
29 D. Projekto profesionalaus, mėgėjų meno bei socialinės
atskirties grupių kultūrinės, edukacinės ir socialinės sintezės
,,Kalėdos suartina“ baigiamasis koncertas.
Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre.
30 D. Tauragės rajono savivaldybės Tarybos iškilmingas
posėdis.
Dariaus ir Girëno g. 3, tel. 8 446 79 974. Kasa dirba nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio visà savaitæ 12–15 val. ir 16–19 val. Penktadiená –
nuo 12–15 val., nuo 16 iki 18 val. Ðeðtadiená ir sekmadiená valandà
prieð koncertà, jeigu tà dienà renginys.
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Gruodžio 31 d.
18 val.

Pats nuostabiausias
metų laikas
Programoje:
Joseph Haydn,
Eddie Pola &
George Wyle,
Cole Porte
ir kt.
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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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