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JURBARKAS

LIETUVOJE

Paštuose jau iškeista apie 5 mln.
eurų
Lietuvos pašto skyriuose penktadienį iki vidurdienio iškeista jau
5 mln. eurų (17,3 mln. litų). Pašto
tinklo tarnybos vadovė Inga Dundulienė sako, kad daugiausiai pinigų keičiama ten, kur nėra bankų.
„Gyventojų aktyvumas nėra
vienodas - kai kuriuose didžiųjų
miestų gyvenamuosiuose rajonuose yra labai didelis aktyvumas, kai kuriuose - nedidelis. Žinoma, didesnis
aktyvumas yra tuose miesteliuose, kur Lietuvos paštas yra vienintelė
keitimo vieta ir ten nėra bankų“, - sakė LRT radijui I.Dundulienė.
Paštas per tris dienas - iki penktadienio - atnaujino informacines sistemas, į darbą priėmė beveik 100 žmonių, kurie keičia litus į eurus. 330-yje
pašto skyrių neatlygintinai litai į eurus bus keičiami 60 kalendorinių dienų.
Vienos operacijos metu čia galima išsikeisti 1000 eurų (3,45 tūkst. litų).

2015-ieji – Tarptautiniai dirvožemio
metai
2015-uosius Jungtinės Tautos yra
paskelbusios Tarptautiniais dirvožemio
metais. Vienas svarbesnių žingsnių
mūsų šalyje išsaugant dirvožemį, pasak
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) direktoriaus
Jono Satkūno, – nustatyti ir tvarkyti
užterštas teritorijas. Jos tvarkomos pagal aplinkos ministro patvirtintą
2013–2020 m. planą.
LGT šiemet tęs pernai pradėtą ES finansuojamą projektą, skirtą įvertinti
užterštų teritorijų urbanizuotose vietovėse poveikį aplinkai. Pagrindinis jo
uždavinys – nustatyti cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo eiliškumą, saugiai sutvarkyti labiausiai užterštas teritorijas ir suteikti
reikalingą informaciją savivaldybėms. Šios, pasinaudodamos ta informacija, gali teikti paraiškas ES paramai gauti ir sutvarkyti užterštas teritorijas.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
pradėjo tyrimą dėl prekybos poveikiu per partiją „Tvarka ir teisingumas“
Kai Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo tyrimą dėl prekybos
poveikiu per partiją „Tvarka ir teisingumas“, „tvarkiečiai“ atsišaudė argumentais, esą keliama audra stiklinėje, ir tyčiojosi iš to, jog STT užkliuvo
Rolando Skaisgirio kompanijos prodiusuotas renginys „Pirk dramblį“.
Panašu, kad dramblys tik ką smarkiai padidėjo.
STT paskelbė, jog įtarimų sukėlė ir didžiulės vertės pirkimas, vertinamas daugiau nei 7,8 mln. eurų. DELFI duomenimis, šie pinigai turėjo
nukeliauti į tyrime jau figūruojančių asmenų kišenes.
Didžiausias STT sudominęs IRD pirkinys – Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas.
Čia konkurse triumfavo „NT Service“, pateikusi jungtinį pasiūlymą su
valstybės įmone „Infostruktūra“, taip pat pavaldžia VRM.

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METUS PRADEDA
MAŽOJI LIETUVA
Šiuos 2015 regionų metus simboliškai pradeda sausio 15-ąją, prisimindama 1923 metais įvykusį Klaipėdos sukilimą. Po šių įvykių, nors ir nedidelis,
bet labai reikšmingas Mažosios Lietuvos istorinio regiono ruoželis aukščiau
Nemuno, nuo Smalininkų iki Nemirsetos, su jūros uostu Klaipėdoje, Kuršių
mariomis ir Kuršių nerija buvo prijungtas prie Lietuvos.
Renginiai Jurbarko rajone šiai datai paminėti
Sausio 15 d. 14.00 val. Smalininkuose Mažosios Lietuvos vėliavos pakėlimas prie seniūnijos.
Teatralizuota 15 min. programa. Dalyvauja Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos, Smalininkų verslo ir technologijų mokyklos
moksleiviai, Smalininkų skautai, seniūnijos darbuotojai, Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centro darbuotojai, miestelio gyventojai.
Sausio 17 d. 14.00 val. Vokalinių ansamblių festivalis „Vėtrungė 2015“, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
kultūros centre Viešvilėje.

TAURAGĖ

PIRMĄJĮ SAVAITGALĮ TAURAGĖJE GIMĖ 9
KŪDIKIAI
Pirmasis šių metų kūdikis tauragiškių šeimoje gimė sausio 2-ąją. Pirmagimė
pavadinta Luknės vardu. Ankščiau laiko į pasaulį pasibeldusi mergaitė gimė 50
centimetrų ūgio ir 2860 gramų svorio. Tradiciškai pirmojo metų kūdikio vyko
pasveikinti rajono meras Pranas Petrošius, įamžinti suskubo ir žiniasklaidos
atstovai. Per pirmąjį metų savaitgalį Tauragės ligoninės gimdymo skyriuje
gimė jau 9 kūdikiai. Pernai sulaukta 439 naujagimių.
Tauragės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius jau suskaičiavo,
kad per praėjusius metus užregistravo 488 naujagimius – dviem daugiau nei
2013 metais. Iš jų 259 mergaitės, 229 berniukai. Dar 118 vaikų tauragiškiams
gimė užsienyje. Populiariausi vardai – Kamilė, Emilija, Gustė, Liepa ir Matas,
Nojus, Gustas, Kajus. Kamilės vardu pavadinta net penkiolika mergaičių. Ne daug atsilieka Emilijos ir Matai.
Jauniausia mama tapo 15 metų mergina, o tėtis – 17 metų vaikinas.

ŠILALĖ

SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
8.00 val. – Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (dešimčiai minučių
užgesinamos šviesos ir languose uždegamos atminties žvakutės).
8.00– 18.00 val. – Leidinių ir piešinių pardos, skirtos Sausio 13-ajai, Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.
15.00 val. – Dokumentinio filmo apie partizanus „Nematomas frontas“ peržiūra Šilalės
jaunimo centre „Pulsas“.
17.00 val. Šv. Mišios už Laisvės gynėjus Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.
Po šv. Mišių – koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

ŠILUTĖ

„ŠILUTĖS RAJONO „SIDABRINĖS NENDRĖS“
PREMIJA
Šilutės rajono tarybos sprendimu įsteigta rajono „Sidabrinės nendrės” premija. Premija
teikiama už ypatingus darbus ir nuopelnus garsinant Šilutės rajoną.
Premiją sudaro: vardinis diplomas, premijos dovana ir laureato ženklas, 5 MMA dydžio
piniginė premija.
Premija gali būti įteikta kiekvienam jos vertam asmeniui, kolektyvui, kurių veikla platesnė
nei tiesioginis darbas, nepriklausomai nuo veiklos vietos, pilietybės, kitų gautų premijų.
Kandidatūras apdovanoti gali pristatyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Sprendimą apie apdovanojimą premija priima „Sidabrinės nendrės“ komitetas.
„Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas apdovanojamas minint Kovo 11 –ąją, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Kviečiame rajono žmones, įstaigas bei organizacijas teikti siūlymus dėl premijos kandidatų
iki 2015 m. sausio 27 d. 17 val. savivaldybės Komunikacijos skyriuje

Prabangai skyrė milijonus
Tyrimui vadovavęs prokuroras Gedgaudas Norkūnas sakė, kad valstybei buvo padaryta virš 23 mln. Lt žala, kaltinimai pateikti ir keturiems
užsieniečiams, vienas jų iki šiol yra suimtas.
Grupuotės nusikaltimus pareigūnams padėjo atskleisti šiuo metu valstybės saugomas, bet teismo suimtas Latvijos pilietis Romanas Šnipkis.
Ypatingą prabangą mėgusių M. Taraškevičiaus ir V. Mačiulaičio
nusikalstama kontrabandininkų grupuote pareigūnai susidomėjo dar
2010-aisiais – ilgalaikio tyrimo metu pareigūnai per keletą kartų organizavo dešimčių vilkikų su cigarečių kontrabanda sulaikymus. Teigiama,
kad ši gauja nė iš tolo neprilygo šiuo metu teisiamo Viliaus Karaliaus
nusikalstamam susivienijimui. Grupuotė veikė iki 2011 m. lapkričio mėn.
veikė Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos Respublikose, Rusijos Federacijoje,
Nyderlandų Karalystėje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

Didėja ligos ir bedarbių pašalpos
Nuo sausio 1-osios didėja darželių auklėtojų atlyginimai, maksimali
nedarbo pašalpa ir ligos išmokos. Vyriausybės duomenimis, ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokestis turėtų padidėti
10 proc., arba vidutiniškai po 58 eurus (200 litų). Vyriausybė taip pat
padidino mokinio krepšelį ir numatė papildomą užmokestį didesnėse
klasėse dirbantiems mokytojams už darbų taisymą.
Šiemet iki 301,67 euro (1041 lito) didėja maksimali bedarbio pašalpa.
Išmokos vėl galės siekti iki 70 proc. Vyriausybės patvirtintų einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų. Maksimalią pašalpą 2013 metais gavo maždaug 9 tūkst. žmonių.
Nuo sausio į ikikrizinį lygį atstatytos ir „Sodros“ mokamos ligos pašalpos už 3-7-tą nedarbingumo dienas - jos sieks 80 proc. kompensuojamojo
darbo uždarbio.
Šaltinis: Delfi.lt

ŠIAULIAI

VIRGILIJA SILVESTRA ŠUFINSKIENĖ – TARP
GERIAUSIŲJŲ KŪRĖJŲ LIETUVOJE
Sausio 6-ąją, Trijų karalių dieną,Lietuvos nacionaliniame muziejujevyko
iškilminga jubiliejinio „Aukso vainiko“ konkurso laureatų apdovanojimo
ceremonija. Antroji vieta taikomosios dailės srityje atiteko Virgilijai Silvestrai Šufinskienei iš Kuršėnų. Tradiciniais raštais marginti audiniai, drožiniai,
keramika, tautiniai drabužiai, kryždirbystės meistrų darbai liudija mūsų šalies
išskirtinumą pasaulyje.„Aukso vainikų“ nominacijos – svarbiausias šalies
tautodailininkų įvertinimas, kurio atsiradimą 2005 m. inicijavoLietuvos
liaudies kultūros centras.
Kasmet apie 500 tautodailininkų pristato savo kūrinių kolekcijas visuomenei. Geriausi jų, įveikę savivaldybių ir regioninius turus, pasirodo
respublikinėje Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamoje parodoje
– kaskart vis kitoje Lietuvos vietoje. Šiais metais jubiliejinė, dešimtmetį
skaičiuojanti, liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ vėl grįžo į Vilnių.
Lietuvos nacionaliniame muziejujevyksiančioje parodojegalima pamatyti
kryždirbių drožtų kryžių, stogastulpių, koplytstulpių, koplytėlių ir kitų
tradicinių paminklų, vaizdinės liaudies dailės meistrų skulptūrų, karpinių,
tapybos ir grafikos darbų bei puikių taikomosios liaudies dailės kūrinių –
tekstilės, keramikos, kalvystės, juvelyrikos, medžio ir paprotinės dailės
dirbinių. Dešimtmečio proga nuspręsta kartu eksponuoti ir ankstesnių metų „Aukso vainiko“ laimėtojų kūrybą.
Paroda veiks iki šių metų vasario 1 dienos.
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RASEINIŲ R.

ARIOGALIŠKIAI SULAUKS PERMAINŲ
Raseinių rajono savivaldybės meras Algimantas Mielinis, administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, jo pavaduotojas Alfredas Brauklys apsilankė Ariogaloje,
kur su seniūnijos, komunalinio ūkio atstovais sprendė nūdienai aktualiausius
miesto klausimus. Senas ariogališkių galvos skausmas – turgavietė. Prekybininkai
skundžiasi, kad prastos prekiavimo sąlygos, kiti žmonės nepatenkinti, kad apšiuręs
objektas darko miesto veidą. Ši įsisenėjusi problema gali būti išspręsta ariogališkiams
nusprendus turgavietės sutvarkymui paskirti bendrovės „Palink“ paramą, skirtą
miesto struktūros gerinimui.
Rajono vadovai seniūnės klausė, ką jie nusprendė ir ar jau nusprendė dėl buvusio poliklinikos pastato. Jei jis
seniūnijai nereikalingas, tuomet gal reikia jį parduoti, kad mieste būtų vienu vaiduokliu mažiau? Nepuošia miesto
ir Ariogalos kultūros namai. Rajono vadovai vieningai pripažino, kad juos būtina taip sutvarkyti, kad jie būtų verti
kultūros įstaigos vardo.

MARIJAMPOLĖ

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
Marijampolės savivaldybės administracija 2012 m. rugpjūčio 1 dieną
pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų
valdymo agentūra dėl projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas“ įgyvendinimo.
Projektas finansuojamas 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė
ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP32.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo
vietovėse steigimas“ ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.
Bendra projekto vertė 1 246 000 litų, ES struktūrinių fondų parama – 1 059 100 litų, Marijampolės savivaldybės
biudžeto lėšos – 186 900 litų. Daugiafunkcis centras įkurtas Patašinės gyvenvietėje buvusiose vaikų darželio-pradinės
mokyklos patalpose.
Centro lankytojai ir darbuotojai džiaugiasi atnaujintu pastatu, pagerėjusiomis darbo sąlygomis, modernia įranga
bei naujomis įdomiomis veiklomis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS GYVENTOJUS APTARNAUS
MODERNIOS ŠIUKŠLIAVEŽĖS
Viena didžiausių aplinkos tvarkymo įmonių Lietuvoje „Ecoservice“ antradienį mašinų parką papildė dar trim
moderniomis „Scania“ šiukšliavežėmis. Jose įmontuoti inovatyvūs bunkeriai su pertvaromis, leidžiantys vienu metu
surinkti trijų rūšių išrūšiuotas atliekas: buitines ir antriniam perdirbimui skirtas stiklo, popieriaus, plastiko atliekas.
Ši investicija į šiukšliavežių parko atnaujinimą bendrovei kainavo beveik 0,5 mln. eurų. Anot „Ecoservice“ generalinio direktoriaus Arūno Makausko, minėta investicija jau pasitvirtino. Naujosios mašinos tvarkys Vilniaus ir
Klaipėdos gyventojų atliekas.

KAUNAS

KAS KAUNO LAUKIA 2015-AISIAIS?
Užbaigti Panemunės tilto statybas, pradėti Laisvės alėjos rekonstrukciją, atnaujinti Soborą, tęsti pagrindinių miesto gatvių tvarkymą ir toliau vykdyti sėkmingą
šilumos ūkio pertvarką – šiuos pagrindinius tikslus 2015-iesiems metams iškėlė
Kauno miesto vadovai.
Kauno mero teigimu, šiemet darbų apimtys gatvių fronte tikrai nemažės, o su
„Remix“ aparatu dirbantys kelininkai naują asfalto dangą klos P. Baršausko g.,
Pramonės pr., Taikos pr., Nuokalnės g., Savanorių pr., T. Masiulio g., Veiverių g.,
Marijampolės pl. ir kitose miesto gatvėse.
Šįmet, kai tik paaiškės konkurso laimėtojas, prasidės Laisvės alėjos rekonstrukcija. Kartu su nuo A. Mickevičiaus
gatvės iki Soboro einančia centrine pėsčiųjų gatve bus rekonstruota ir Nepriklausomybės aikštė. Be to, artimiausiu
metu tikimasi pradėti ir Soboro atnaujinimo darbus.
Miesto meras taip pat išskyrė šiuo metu įrenginėjamą naująjį Panemunės paplūdimį, kuris bus atidarytas šį pavasarį,
o vicemeras Stanislovas Buškevičius akcentavo gerai kauniečių sveikatai ir aktyviam laisvalaikiui skirtus projektus.

TELŠIAI

KVIEČIAME PAMINĖTI SAUSIO 13-ĄJĄ –
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ
Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, kviečiame pradėti visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ ir visose Telšių miesto ir rajono mokyklose,
valstybės įstaigose ir namuose 8 val. uždegti atminties žvakutes 1991 m. sausio
13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Šios tradicine tapusios akcijos metu užgesinama šviesa ir visuose languose dešimčiai minučių uždegamos atminties žvakutės.
Visus, ketinančius prisijungti prie iniciatyvos, prašome užpildyti elektroninę registracijos
anketą.

ŠAKIAI

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS LAUKIA EGLUČIŲ
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro speciaistai informuoja, kad apskrities atliekų tvarkymo centro
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, esančiose visose savivaldybėse, kalėdinės eglutės, jų šakos perdirbimui iš
gyventojų, įstaigų bei organizacijų priimamos nemokamai. Prašoma nemesti šventėms naudotų medelių tam neskirtose
vietose, bet pristatyti juos į kompostavimo aikšteles.

IŠNUOMOJAMAS ZYPLIŲ DVARO VIRTUVĖS
PASTATAS
Dvidešimčiai metų išnuomojamas Zyplių dvaro virtuvės pastatas maitinimo paslaugoms teikti. Išsami informacija
- www.sakiai.lt, skyrelyje „Konkursai“.
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PASAULYJE

Kruvinas išpuolis Paryžiuje
Prancūzijos satyrinio leidinio
redakciją atakavo ginkluoti
užpuolikai, esama aukų.
Mažiausiai 10 žmonių žuvo
per šaudynes Prancūzijos satyrinio savaitraščio „Charlie
Hebdo“ redakcijoje Paryžiuje,
pranešė televizija iTELE. Tokį
skaičių patvirtino prokurorai.
BBC skelbia apie 12 žuvusiųjų. Dar 11 žmonių sužeista, penkių iš jų
būklė – kritinė. Paryžiaus mero pavaduotojas Bruno Julliard‘as anksčiau
sakė, kad „šeši žmonės yra sunkiai sužeisti“, tarp jų vienas policininkas.
Kol kas jų likimas neaiškus.
„Maždaug prieš pusvalandį juodus gobtuvus užsimaukšlinę du vyrai
įžengė į pastatą, ginkluoti kalašnikovais, – sakė televizijos pašnekovas
Benoit Bringer. – Po kelių akimirkų išgirdome daug šūvių.“
Pareigūnas Lucas Poignard‘as pridūrė, kad užpuolikai vėliau pabėgo
dviem automobiliais.
Liudininkai pasakoja, kad užpuolikai šaudė iš „Kalašnikovų“.
Įtariamasis 32 metų Cherifas Kouachi, kuris drauge su vyresniuoju
broliu Saidu yra ieškomas dėl išpuolio prieš satyrinį savaitraštį „Charlie
Hebdo“, yra džihadistas, daug metų gerai žinomas policijos kovos su
terorizmu skyriui.

„Viešpaties pasipriešinimo
armijos“ vadas stos prieš teismą
Liūdnai pagarsėjusio Afrikos sukilėlių kovotojų judėjimo „Viešpaties
pasipriešinimo armija“ (LRA) vadą Dominicą Ongweną, kurio ieško
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT), JAV pajėgos perdavė Ugandai,
ketvirtadienį sakė Ugandos gynybos ministras.
D.Ongwenas, kurį TBT kaltina nusikaltimais žmoniškumui ir karo
nusikaltimais, „yra su mūsų (Ugandos) pajėgomis“ Centrinėje Afrikos
Respublikoje, sakė ministras Crispusas Kiyonga (Krispusas Kijonga). Jis
nepatvirtino, ar Uganda nori teisti D.Ongweną Kampaloje, ar išsiųs jį į TBT

Prancūzijoje – dar vienos
šaudynės, nugriaudėjo sprogimas
Ketvirtadienį Paryžiaus pietiniame rajone aidėjo automatinio šautuvo
šūviai.
Iš pradžių skelbta, kad sunkiai sužeisti du vietos policijos pareigūnai, o
ginkluoti vyrai iš incidento vietos paspruko metro.
Vėliau pasirodė informacija, kad vienas įtariamas šaulys sulaikytas. Jis
dėvėjo neperšaunamą liemenę.
Paaiškėjo, kad per šį išpuolį sužeista policininkė ir savivaldybės įmonės
darbuotojas. Lefigaro.fr. praneša, kad šūviais sužeista policijos pareigūnė
neišgyveno. Su naujuoju išpuoliu susijęs įtariamasis buvo suimtas, sakė
kitas šaltinis, susijęs su šia byla. Vidaus reikalų ministras Bernard‘as
Cazeneuve‘as pranešė, kad dar vienas šaulys ieškomas.
Incidentas įvyko netoli „Porte de Chatillon“ metro stoties Paryžiaus
pietuose. Neperšaunamą liemenę vilkėjęs vyras 8.19 val. iš automatinio
ginklo pradėjo šaudyti į policininkus, kurie buvo iškviesti į avariją. Policijos duomenimis, vyras šaudė policininkams iš už nugaros.

A. Jaceniukas deda viltis į Vokietiją
Ukrainos ministras pirmininkas Arsenijus Jaceniukas konflikte su Rusija
tikisi Vakarų paramos.
„Mūsų pirmasis bendras uždavinys yra garantuoti taiką ir saugumą Ukrainoje ir Europoje“, – pabrėžė A. Jaceniukas. Ukrainos tauta esą pasirinko
integraciją į Europą. „Ir būtent tai suneramino Rusijos prezidentą, – kalbėjo
jis. – Todėl mes dabar mokame labai aukštą kainą už mūsų europietišką
pasirinkimą. Ši kaina atsispindi ir vykdomose ekonominėse reformose,
kurios yra sunkios ir nepopuliarios“.

Didžiosios Britanijos premjeras nori
paskubinti referendumą dėl ES
Didžiosios Britanijos
premjeras Davidas Cameronas sekmadienį nurodė
norintis paankstinti 2017
metais planuojamą surengti
referendumą dėl šalies narystės Europos Sąjungoje
(ES), praneša „EUbusiness“.
Premjeras pažadėjo surengti referendumą dėl narystės ES vėliausiai iki 2017 m. pabaigos, tačiau nurodė, kad tai galėtų
įvykti anksčiau. Jei jis liks ministru pirmininku po gegužę įvyksiančių
rinkimų, konservatorių lyderis teigė surengsiantis referendumą dėl šalies
likimo ES.
Vokietijos kanclerė Angela Merkel spalį įspėjo D. Cameroną, kad Britanija yra netoli taško, kai sugrįžti atgal gali būti neįmanoma. A. Merkel
prieštaravo Didžiosios Britanijos siekiams pakeisti migracijos reformą,
kuri reikalauja kardinalių ES principų pokyčių.
Šaltinis: Delfi.lt
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Netikėti faktai apie eurą, kurių
tikriausiai iki šiol nežinojote
Šiuo metu euro zoną sudaro 19 šalių.
Buvo planų euro naudojimo sritį išplėsti
net į kitus žemynus. Prieš porą metų galimybę įsivesti eurą su Vokietijos kanclere
Angela Merkel aptarė Panamos vadovai.
Svarstyta, kad euras galėtų tapti trečiąja
šios valstybės valiuta greta Panamos balboa ir JAV dolerio. Tačiau kol kas tokios
užmačios neįgyvendintos.
Vis dėlto nereikia ir tos Panamos, kad eurais būtų galima atsiskaityti
kituose žemynuose. Mat jie naudojami Ispanijai priklausančios Balearų,
Kanarų ir kitose salose, portugalų Azoruose ir Madeiroje. O ką ir kalbėti apie
prancūzų kolonijas: euras galioja nuo Pietų Amerikoje esančios Prancūzų
Gvianos iki Indijos vandenyno skalaujamo Reuniono.
Kuri iš dabartinių euro zonos šalių, kol nebuvo į ją įstojusi, turėjo seniausią
valiutą? Žinoma, Graikija. Drachmos istorija siekia antikos laikus, tokie
pinigai buvo naudojami dar Aleksandro Makedoniečio laikais. Tačiau apie
2600 metų skaičiuojančios valiutos istorija nutrūko 2002-ųjų pradžioje, kai
Graikija įsivedė eurą.
Svarbiausias euro išskirtinumas – jį įsivedusios šalys negali jų spausdintis
kada panorėjusios. Pinigų pritrūkusios euro zonos narės negali tiesiog paleisti spausdinimo mašinos, kaip, pavyzdžiui, JAV. Tad tokiu atveju tenka
ieškoti šalių, kurios galėtų paskolinti.
Mažai kas žino, kad euras trejus metus cirkuliavo tik elektroninėje
prekyboje. 1999 metų sausio 1 dieną euras pakeitė nacionalines valiutas
elektroniniuose pervedimuose vienuolikoje Europos valstybių. 2002 metų
sausio 1 dieną ES valstybėse jau pasirodė grynieji eurai.
Euro simbolis € yra kildinamas iš graikų abėcėlės raidės epsilon. Ženklas,
perbrauktas dvejomis linijomis, simbolizuojantis Europą ir euro stabilumą.
Skirtingi eurų banknotai simbolizuoja ir skirtingas architektūrų eras.
Pavyzdžiui, 50 eurų banknote atsispindi renesanso architektūros era, 10 –
romaninės architektūros periodas, 20 eurų banknotas reprezentuoja gotiką,
o štai 100 eurų banknotas simbolizuoja baroką ir rokoko architektūrą.
Suomija – vienintelė euro zonos šalis, kuri nusprendė nenaudoti 1 ir 2
centų monetų, nes tokio smulkaus nominalo monetų suomiai neturėjo ir
tada, kai šalyje cirkuliavo markės.
Eurų banknotų nupiešti tiltai tėra fikcija, realybėje neegzistavę statiniai.
Pinigų dailininkas nupiešė skirtingus, atspindinčius skirtingas Europos
epochas. Tačiau olandai nutarė – jei yra tiltai ant banknotų, reikia juos ir
pastatyti. Kaip tarė, taip padarė. Netoli Roterdamo, naujai pastatytame rajone
virš kanalo iškilo nedideli tiltai – kopijos tų, kurie yra nupiešti ant banknotų.
Daugelio šalių patirtis rodo, kad euro šalininkų padaugėja tuomet, kai
įsivedamas euras.

MIESTO NAUJIENOS

Modernios šiukšliavežės
Viena didžiausių aplinkos tvarkymo
įmonių Lietuvoje „Ecoservice“ antradienį mašinų parką papildė dar trim
moderniomis „Scania“ šiukšliavežėmis.
Jose įmontuoti inovatyvūs bunkeriai
su pertvaromis, leidžiantys vienu metu
surinkti trijų rūšių išrūšiuotas atliekas:
buitines ir antriniam perdirbimui skirtas
stiklo, popieriaus, plastiko atliekas.
Ši investicija į šiukšliavežių parko
atnaujinimą bendrovei kainavo beveik 0,5 mln. eurų. Anot „Ecoservice“
generalinio direktoriaus Arūno Makausko, minėta investicija jau pasitvirtino. Naujosios mašinos tvarkys Vilniaus ir Klaipėdos gyventojų atliekas.
„Pirmąją tokio tipo šiukšliavežę sostinės gyventojams pristatėme jau praėjusių metų kovo mėnesį. Mūsų tikslas buvo optimizuoti atliekų surinkimo
maršrutus, užtikrinti jų surinkimo ir išvežimo kontrolę, o gyventojams
sumažinti rūpesčių galvojant, kokį konteinerį ir kada reikia išstumti. Šis
sprendimas pasiteisino su kaupu, jau turime gerų atsiliepimų, todėl nusprendėme toliau judėti modernių sprendimų keliu“, – sakė A.Makauskas.
Automobilyje įdiegti itin pažangūs sprendimai – konteinerių identifikavimo sistema su elektroniniu žemėlapiu, leidžiančiu tiesiogiai iš dispečerinės stebėti ir kontroliuoti šiukšliavežės darbą. Sunkvežimiai pritaikyti
patogiam vairuotojo ir aptarnaujančio personalo darbui bei pasižymi tuo,
kad į aplinką išmeta labai nedidelį kiekį anglies dvideginio bei atitinka
Europos Komisijos patvirtintą „Euro 6“ standartą.
„Ecoservice“ ir jos antrinės bendrovės turės aštuonias tokio tipo mašinas,
kurios tvarkys Vilniaus, Klaipėdos, Lazdijų, Varėnos, Šilutės bei Šilalės
savivaldybių teritorijas.
„Dirbant su trijų sekcijų automobiliu aptarnaujama tris kartus daugiau
konteinerių per tą pačią darbo dieną. 3 kartus sumažėjo ir mūsų bendrovės
išlaidos remontui, nes dabar tenka remontuoti ne tris, o vieną automobilį,
taip pat daugiau nei dukart sumažinome kuro sąnaudas“, – komentavo
A.Makauskas.
2015 metais „Ecoservice“ planuoja atnaujinti parką dešimčia naujų
automobilių, iš kurių septyni – trisekcijinės šiukšliavežės. Planuojama
investicija į šiukšliavežių parko atnaujinimą bendrovei kainuos viso apie
1,7 mln. Eur
„Ecoservice“ įmonių grupės šiukšliavežės aptarnauja beveik 600 tūkst.
gyventojų 14-oje Lietuvos savivaldybių.
Per mėnesį „Ecoservice“ įmonių grupė surenka apie 15 tūkst. tonų
antrinių žaliavų, kurias surūšiuoja ir paruošia perdirbimui. Jas bendrovė
eksportuoja į Vokietiją, Latviją, Lenkiją, Čekiją bei kitas šalis.
Skaityti daugiau: Ekonomika.lt

KOVAI SU MIŠKO VAGIMIS PASITELKTOS
NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS
Tarptautinė miškininkystės paroda
„Baltijos miškai“ trejus metus dalyvius ir lankytojus svetingai priėmė
Bugenėlių miške, šalia Ukmergės.
Apie parodos reikalingumą ir svarbą kalbamės su aplinkos ministru
Kęstučiu Trečioku.
Kaip vertinate tokio pobūdžio
renginį šalyje?
Parodos, kuriose pristatoma įvairiausia miško veikla – nuo miško
sodinimo iki medienos perdirbimo
– vyksta tik keliose Europos šalyse.
Malonu, kad jau keletą metų tarp jų
yra ir Lietuva. Tiems, kurie negali
ar kuriems per brangu specialiai
vykti į užsienį, jau ketvirtus metus
organizuojama tarptautinė paroda
yra puiki proga susipažinti su šios
srities pasaulio naujovėmis ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis savo šalyje.
Kokia, Jūsų požiūriu, šios parodos nauda miškininkystės sektoriui bei visam kraštui?
Įvairi technika, įrenginiai, prietaisai, kurie pristatomi parodoje – visa,
be ko savo darbo neįsivaizduoja
miškų urėdijų, medienos verslo
bendrovių darbuotojai, privataus
miško savininkai, parkų, skverų,
kraštovaizdžio specialistai ir visi
kiti, prižiūrintys bent kiek didesnes
savo privačias valdas.
Įmonėms – parodos dalyvėms tai puiki galimybė pristatyti savo
siūlomą techniką, o lankytojams

– pasimokyti, kaip pažangiai šeimininkauti miške, ar netgi apsispręsti įsigyti ne vienus metus jiems
praversiantį pirkinį, įsitikinus jo
privalumais.
Parodoje kasmet būna ir pažintinė gamtosauginė programa,
pristatanti valstybinių miškų
priežiūrą bei apsaugą. Kaip vertinate šalies miškininkų darbą
šioje srityje?
Mūsų miškininkai daug pastangų
ir laiko skiria miškų apsaugai nuo
neteisėto kirtimo. Tokių pažeidimų
pastaruoju metu mažėja, nes labai
sugriežtėjo už neteisėtą kirtimą
taikomos sankcijos.
Administracinė bauda, atsižvelgiant į neteisėtai iškirstos medienos
kiekį, gali siekti iki 50 tūkst. litų. Be
to, pažeidėjas turi atlyginti aplinkai
padarytą žalą, kuri, atsižvelgiant į
miškų grupę, medyno amžių ir kitus
rodiklius, gali siekti nuo 500 iki 5
tūkst. litų už 1 kub. m medienos.
Gerų rezultatų davė šiemet aktyviai pradėtos taikyti prevencinės
priemonės, suaktyvėję reidai ir
budėjimas miškuose.
Pasiekta, kad visoje šalyje vidutiniškai per mėnesį nustatoma 10–15
neteisėto miško kirtimo atvejų, kai
vienu kartu vidutiniškai iškertama
tik apie 9 kub. m medienos. Tai
rodo, kaip veiksmingai sugeba
reaguoti miškų pareigūnai.
Šiandien miškų ir pagamintos

produkcijos apsaugai miškininkai
pasitelkia ir šiuolaikines technologijas – daug kur miškuose
sumontuojamos vaizdo stebėjimo
kameros, galinčios iš karto perduoti
užfiksuotą vaizdo medžiagą į kompiuterį ar net į mobilųjį telefoną.
Gerų rezultatų duoda ir miškų
pareigūnų mokymai, kvalifikacijos kėlimas, ypač teisinių žinių
stiprinimas. Pasiekėme, kad beveik 80 proc. nustatytų pažeidėjų
nubaudžiami ir nuo atsakomybės
neišsisuka, laimime daugelį teismo
procesų.
Modernios technologijos, sąžiningas bei principingas pareigūnų
darbas ir aktyvus visuomenės įsitraukimas padeda mums pasiekti
vienus geriausių rezultatų visoje
Europoje. Vidutinis miško gaisro
plotas 2014 m. buvo tik 0,2 ha. Šį
rezultatą kiek sumenkina šiemet
Kuršių nerijoje kilęs didžiulis,
tapęs stichine nelaime, gaisras, per
kurį išdegė beveik 132 ha miško.
Pagal Vilmos Kasperavičienės str.,
„Miškai“

TEMA

KAS NT RINKOS LAUKIA 2015-AISIAIS METAIS?
O ką būsto rinkai žada 2015-ieji
metai? Kaip sako Evaldas Narbuntovičius, nekilnojamojo turto skelbimų portalo Domoplius.lt projekto
vadovas, radikalių permainų nebus,
tačiau tikėtis stabilumo – būtų
neprotinga. Čia pateikiamos 5 nekilnojamojo turto rinkos prognozės
šiems metams.
1. Brangesnis naujas būstas.
Nekilnojamojo turto eksperto teigimu, šiais metais turėtų šiek tiek
pabrangti naujos statybos butai.
2. Perteklinės pasiūlos rizika.
Praeitų metų pabaigoje sostinėje
buvo apie 4 tūkst. neparduotų naujų butų. Šis skaičius – rekordinis.
Prognozuojama, kad šiais metas
neparduotų arba rezervuotų naujų
butų skaičius Vilniuje turėtų nemažėti, nes paklausa išliks panaši.
3. Senų butų kaina – augs.

Brangti turėtų ir senos statybos
būstas. Prognozuojama, kad šiais
metais senos statybos butų kainos
gali didėti apie 4 proc.
„Toks augimas nekilnojamojo turto rinkoje numatomas, jei
Lietuvoje nesikeis geopolitinė
situacija ir ekonomika toliau augs.
Būsto pardavėjai, kurie tikisi, jog
įsivedus eurą kainos augs stipriai,
turėtų nusivilti“, – sako Domoplius.
lt projekto vadovas.
4. Raudona šviesa B klasės
namas.
Kiti metai – paskutiniai, kada
Lietuvoje bus galima projektuoti
B klasės namus. Kaip sako nekilnojamojo turto ekspertas, statybų
bendrovės skubės įgyvendinti kuo
daugiau B klasės butų projektų,
kuriuos galės vykdyti jau 2016
metais. Būtent tais metais šalyje

įsigalios reikalavimas statyti tik
aukštesnės – A energinės klasės –
namus, kurių statybos kaina bus
10-15 proc. didesnė.
5. Nuomos fronte – nieko naujo.
Priežasčių, kodėl šiais metais
galėtų kilti nuomos kainos, būsto
rinko ekspertai nemato. „Vienintelis faktas, kuris gali lemti nežymų
kainų padidėjimą – įvestas euras.
Nuomotojai gali šiek tiek kilstelti
nuomos kainą, t.y. jei skaičius buvo
apvalus litais, jis gali būti apvalinamas ir eurais“, – sako Domoplius.lt
projekto vadovas.
Šalltinis: Verslosavaite.lt

NAUDINGA ŽINOTI

ŠUNS ŠALDYMAS BŪDOJE GALI BAIGTIS NET
KALĖJIMU
Pareigūnai perspėjo, kad tai yra
gyvūnų kankinimas, už kurį gali
tekti sėsti už grotų.
L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų
klinikos veterinarijos gydytoja
Jūratė Juodytė teigė, kad sveikas
gyvūnas dažniausiai lauke nesušąla,
tačiau šeimininkams reikia imtis
specialių priemonių.
Viskas priklauso nuo to, kokia yra
šuns kailio danga. Jeigu jis yra ilgaplaukis ir turi povilnę, jam papildomos apsaugos nereikėtų, svarbu, kad
kailis būtų nešlapias ir nedrėgnas.
Kol gyvūnas lauke bėgioja, juda,
tikrai nesušals.
Tačiau visai kas kita, jeigu yra
kažkokios mažos veislės atstovas,
trumpaplaukis, jam yra nemažas
pasirinkimas rūbelių. Tai nėra tik
mados dalykas. Rūbeliai padėtų
gyvūną apsaugoti šuo šalčio. Tie

gyvūnai, kurie gyvena butuose,
kambariuose, jie nėra adaptavęsi prie
šaltos temperatūros, todėl gal vertėtų
pamąstyti apie aprangą.
Mieste, kada barstoma druska,
vedžiojant šunis reikėtų pasisaugoti,
nes tai turi įtakos gyvūnų pėdutėms,
kurias gali pradėti skaudėti.
Kai nustatoma, kad gyvūnų laikymas neatitinka jų rūšies, amžiaus,
fiziologijos ir elgsenai reikalingų
minimalių sąlygų, gyvūnui neužtikrinamas pakankamas šėrimas
ar girdymas t.y. gyvūnų laikymo
sąlygos yra žalingos ir galinčios sukelti gyvūnų žūtį, skausmą, kančią,
pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei
– laikoma žiauriu elgesiu su gyvūnais ir jų kankinimu.
Dar viena ligų grupė žiemą – peršalimai. Anot veterinaro, kartais
atsiranda kosulys, temperatūra,

gyvūnas pasidaro vangus, nenori
judėti – tokie pagrindiniai simptomai
ir taip galima atpažinti ligą.
Šunimis, kurie nuolatos paliekami
lauke ir gyvena būdose, iš anksto
būtina specialiai pasirūpinti ir juos
apsaugoti nuo šalčio. Labai svarbu
pakankamas gyvūno girdymas.
Dažna problema žiemą – užšąlantis vanduo, todėl geriausia šėrimo
metu šuniui kartu duoti ir dubenėlį,
kuriame yra šiek tiek šilto vandens.
Šaltinis: Grynas.lt
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E. TAMAŠAUSKAITĖ: „NESITAIKYMAS PRIE
MINIOS PADEDA SUKURTI IŠSKIRTINUMĄ”

Bloga žinia vairuotojams: žiema bus
tikrai baisi

Evelina Tamašauskaitė (24) jau
daugiau kaip dvejus metus savo
tinklaraštyje „www.e-interjeras.
lt“ dalijasi interjero idėjomis bei
sprendimais. Su ja šnekučiavomės
apie šio tinklaraščio išskirtinumą.
Taip pat smalsavome, kuo gyvena
jo autorė.
Nuo muzikos iki interjero
Mūsų pašnekovės Evelinos vaikystė buvo labai gera ir rami.
„Dažniausiai būdavau geras vaikas,
tik per daug užsispyrusi. Gerai
mokiausi. Taip pat lankiau muzikos
mokyklą“, – prisiminimais dalijasi
Evelina. Ir priduria, kad muzikali
patirtis jai davė daug teigiamų
dalykų. Dėl šio pomėgio Evelina
džiaugiasi puikia vaizdine atmintimi. Anot Evelinos, muzika žmogų
turtina ir dvasiškai.
Interjero dizainerė ir tinklaraščio
autorė savarankiškumu išsiskyrė
dar būdama vaikas. „Atėjusiems
pas tėvus svečiams darydavau eilėraščių knygutes su iliustracijomis
ir pardavinėdavau. Pirmoje klasėje
net laikraštuką buvau pasidariusi ir
pardavinėjau jį už vieną litą! Taip
pat sąsiuvinyje konstruodavau lėlių
namus“ – šypteli sumani mergina.
Mūsų pašnekovę nuo pat mažens
žavėjo remontai, žurnalai apie interjerą. Tad ji tikslingai pasirinko
interjero dizaino studijas Vilniaus
dailės akademijoje. Šiuo metu pusę
savo laiko Evelina skiria darbui
vienoje įmonėje. Čia ji atlieka su
dizainu ir IT susijusius darbus, o kitą
pusę laiko dirba laisvai samdoma
interjero dizainere. „Kol kas viską
pavyksta suderinti. Man labai patinka, jog nedirbu vien tik namuose,
o turiu galimybę dirbti ir kolektyve,
gyventi aktyvų socialinį gyvenimą“,
– džiaugiasi pašnekovė. Nors laisvo
laiko mergina prisipažįsta beveik
neturinti. „Laisvalaikio turiu mažai.
Esu šiek tiek darboholikė. Neapsiriboju vien tik darbo valandomis.
Dirbdama interjero dizainere, valandų neskaičiuoji, dirbi tiek, kiek
reikia, o jei dar įkvėpimas pagauna,
tai sunku sustoti. Didžiausią laisvalaikio dalį užima „www.e-interjeras.
lt.“. Rašau, renku nuotraukas, semiuosi įkvėpimo iš kitų tinklaraščių“, – kasdienybe dalijasi Evelina.
Sužadėtinis – įkvėpėjas ir bendrakeleivis
Evelina prisipažįsta, kad tinklaraščio idėją jai pasiūlė sužadėtinis.
„Mano būsimasis vyras man siūlė
rašyti tinklaraštį apie maisto gaminimą, tačiau man ta idėja nelabai
patiko. Tokių tinklaraščių daug, o
aš tikrai negaminu šedevrų. Tuomet
kažkaip galvoje pradėjo kirbėti mintis, kad galima rašyti ne apie maistą,
o apie interjerą. Pagalvojau, o kodėl
gi ne?“ – prisimena Evelina. Merginos idėja virto realybe. Dabar jau
šiek tiek daugiau nei dvejus metus
ji rašo tinklaraštį „www.e-interjeras.
lt. Ši veikla jai padeda reprezentuoti
save kaip dizainerę, pristato jos
mintis, požiūrį į interjero dizainą.
Evelinos sužadėtinis ne tik pasiūlė
kurti tinklaraštį, bet ir padėjo šiam
sumanymui išvysti dienos šviesą.
Jis rūpinasi visais programavimo
ir interneto svetainės klausimais.
„Man labai pasisekė, kad mano sužadėtinis yra programuotojas ir galiu
nevaržydama savęs, negalvodama
apie pinigus, siūlyti idėjas, tobulinti
pačią svetainę, jos dizainą, funkcionalumą. Ne paslaptis, kad tokia
svetainė, kokią turiu dabar, kainuotų
tikrai nemažai. Iš pradžių tai buvo
standartinė svetainė, nupirkta iš šablonų. Ilgainiui supratau, kad reikia

Apibendrinus praeitų metų oro
temperatūros duomenis, JAV Nacionalinė okeanų ir atmosferos
(NOAA) administracija skelbia,
kad globali šalies temperatūra yra
aukščiausia, kokia buvo užfiksuota
per visą matavimo istoriją nuo 1880
metų. GRYNAS.lt domisi, ko galime tikėtis šiais metais?
GRYNAS.lt paprašė Lietuvos klimatologų pakomentuoti šį reiškinį ir
domėjosi, kokia bus likusi šios žiemos dalis.
Vilniaus universiteto klimatologas prof. Arūnas Bukantis teigė, kad dabar
klimatas keičiasi ir oro temperatūra šiltėja.
„Jeigu kalbėtume apie pasaulinę temperatūrą, kol kas dar visų duomenų nėra
apibendrinta, tačiau turėtų būti, kad 2014 metai pasiekė šilumos rekordą, nes
11 mėnesių buvo ypatingai šilti ir jų temperatūra buvo aukščiausia per visą
matavimo laikotarpį“, - sakė A. Bukantis.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Justinas Kilpys teigė,
kad tokie reiškiniai atsiranda dėl klimato kaitos, o likusi žiema Lietuvoje taip
pat bus labai permaininga ir tai daugiausiai rūpesčių sukels vairuotojams,
kuriems teks prisitaikyti prie nuolat besiformuojančių plikledžių.
Nors pasaulyje 2014 metai buvo šilčiausi per visą matavimo laikotarpį,
Lietuvoje rekordo jie nesumušė. Mūsų šalyje šilčiausi ir rekordiniai metai
buvo 2008-ieji. Tuomet vidutinė metinė oro temperatūra buvo 8,2 laipsniai
- net 2 laipsniais aukštesnė už klimato normą.
Reikia susitaikyti su tuo, kad dabar mūsų žiemos dažniausiai ir bus su
staigiais temperatūros svyravimais, atlydžiais, nepastovia sniego danga,
nepastoviu pašalu.
„Sprendžiant pagal tai, kad gana aktyvūs yra ciklonų susidarymo procesai
šiaurės Atlante, ilgalaikių šalčių laukti nėra pagrindo, tačiau trumpalaikės
šalčio anomalijos, kai šalti orai laikosi apie 10 dienų, yra tikėtinos“, - teigė
A. Bukantis.
J. Kilpio teigimu, ir likusi žiemos dalis turėtų būti permaininga.
„Kol kas atrodo, kad sausio pirmos savaitės bus šiltesnės negu vidutinė
temperatūra, o sausio pabaiga turėtų būti normali. Šiltesnis laikotarpis baigsis
ir jį keis šaltas laikotarpis, kai bus žemesnė temperatūra ir sniego. Iš tiesų,
visa žiema bus permaininga: bus ir šalčio, ir atlydžių“, - sakė klimatologas.
Tai yra bloga žinia vairuotojams, kuriems teks taikytis prie staigių orų
pokyčių ir netikėtų plikledžių.

turėti savitą svetainę, kuri atitiktų
norus ir veiktų taip, kaip reikia ir
kaip noriu aš pati. Už tai galiu dėkoti
savo mylimajam“, – projekto raidos
istoriją atskleidžia Evelina.
„www.e-interjeras.lt“ – svarbiausia kokybė ir išskirtinumas
„E-interjeras.lt“ veikia kiek kitaip
nei kiti portalai, skelbiantys straipsnius apie interjerą. Evelina nerašo,
kaip suklijuoti plyteles, nepasakoja,
kokiame aukštyje montuoti kištukinius lizdus, neaprašinėja interjero
stilių. Interjero tinklaraštininkė rašo
apie tai, kas įdomu visų pirma jai
pačiai. Visą techninę informaciją,
visą istoriją apie klasikinį stilių juk
galima rasti ir tuose portaluose,
kurių tikslas parduoti reklamą.
„Mano tikslas – lavinti žmonių
estetinį skonį, supažindinti su pasaulyje tendencingais sprendimais,
parodyti, jog klasikinis stilius nėra
vienintelis stilius, išmušti tą sovietinį interjero vaizdinį iš galvų. Tai tik
mano nuomonė ir niekas neliepia
jos skaityti ar ja tikėti“, – pagrindinę
tinklaraščio idėją atskleidžia Evelina. Mergina mano, kad, matydami
kokybiškų pavyzdžių, žmonės po
truputį ims suprasti, jog tai, ką
anksčiau įsivaizdavo esant labai
gražų interjerą, nėra taip jau labai
gražu. „Dabar pasaulis vertiną grožį,
visi nori gyventi gražiau, investuoti
į naujoves. Naiviai tikiuosi, kad
galiu tai duoti“, – mintimis dalijasi
pašnekovė.
Pačiai tinklaraščio autorei ši veikla
padeda tobulėti profesinėje srityje.
Evelina nuolat žengia koja kojon
su naujausiomis tendencijomis,
pastebi tai, kas madinga interjero
pasaulyje, randa gerų idėjų, kurias
gali pritaikyti ir savo klientams.
„Nenoriu savęs vadinti profesionale,
nes dirbu dar tikrai nedaug, bet tikrai
galiu surinkti gerų idėjų, interjerų
nuotraukų, kuriomis pasidaliju su
skaitytojais. Noriu pabrėžti, kad visos nuotraukos patinka būtent man.
Juk tai yra tinklaraštis. Tai turi būti
asmeniška. Aš nesamdau žmonių,
kurie rašytų straipsnius, nesitaikau
prie minios. Man to nereikia. Svetainė nėra komercinė, nepardavinėju
reklamos. Tad nėra reikalo surinkti
kuo didesnę auditoriją, man geriau,
kad būtų mažiau skaitytojų, bet jie
tikrai skaitys ir jiems bus įdomu,
ką aš darau“, – pasakoja interjero
dizainerė.
Didžiausias sunkumas – rasti
kokybiškų nuotraukų su gera
idėja ir interjeru
„Yra tikrai gerų interjerų, bet aš
sau negaliu leisti dėti mažos rezoliucijos nuotraukos. Viską noriu
daryti kokybiškai. Dažnai tikrai gerus sprendimus atmetu vien dėl nuotraukos kokybės. Tikiu, kad viskas
turi būti kompleksiškai kokybiška,
tiek nuotraukos, tiek pati svetainė,
tiek jos turinys“, – atvirauja Eveli-

na. Kitą minusą mergina įvardija ir
laiko trūkumą bei „juodas“ dienas,
kai nėra įkvėpimo. „Būna, kad
jaučiu pareigą parašyti, bet tiesiog
nežinau apie ką, tad laukiu įkvėpimo, juk aš menininkė, tad esu
priklausoma įkvėpimo“, – papildo
tinklaraštininkė.
Piniginės investicijos – tai tik
domeno ir serverio palaikymas, o
visa kita – laikas, kuris įkainojamas
brangiausiai. „Nežinau, ką daryčiau,
jei staiga puslapis dingtų. Beprotiškai būtų gaila investuoto laiko, tiek
mano, tiek sužadėtinio“, – būgštauja
Evelina. Anot merginos, investuotas laikas atsiperka per teigiamus
komentarus, pagyrimą. „Esu įsitikinusi, kad iš šio tinklaraščio išaugs
kažkas labai gražu ir gera, o pinigai
tebus to darbo finansinė pasekmė
ir sėkmė“, – pasakojo pašnekovė.
Tinklaraščio vizija po penkerių
metų
Evelina tikisi, kad po penkerių
metų vis dar rašys ir pildys savo tinklaraštį. „Nemanau, kad keisis šios
svetainės formatas, bet garantuoju,
kad atsiras kitų, susijusių su interjeru. Nenoriu maišyti naujų idėjų
su šiuo asmeniniu tinklaraščiu. Esu
sugalvojusi keletą naujų projektų,
vienas iš jų jau pradėtas vykdyti, bet
iki paleidimo dar toli gražu. Žinoma,
jie susiję su interjeru – jaučiuosi
savo vėžiose, jaučiu, kad galiu dar
daug ką nuveikti šioje srityje, galiu
patobulinti šią nišą, nes ji tikrai perspektyvi ir ne iki galo išnaudota“,
– ateities planus atskleidžia Evelina.
Skirtingas sritis reikėtų išbandyti tyliai
Evelina mano, kad startuolis turi
būti užsispyręs ir motyvuotas. „Nors
vaikystėje gaudavau pylos dėl per
didelio užsispyrimo, bet dabar man
tai padeda daryti tai, ką pradėjau“, –
savo pavyzdžiu iliustruoja mergina.
Mūsų pašnekovė taip pat pataria
išmokti planuoti laiką. „Ką gali
padaryti šiandien, nedaryk rytoj.
Žmonės, kurie gyvena kaip studentai „ai, paskutinę naktį“, greičiausiai
galų gale vienaip ar kitaip patirs nesėkmę“, – įsitikinusi mergina. Kaip
pabrėžia interjero dizainerė, svarbu
susitaikyti su tuo, kad reikės paaukoti savo laisvalaikį, savaitgalius,
vakarus. „Niekad nesupratau tokių
žmonių, kurie imasi daugybės skirtingų dalykų siekdami užsidirbti, bet
susidūrę su pirmaisiais sunkumais
ar pamatę, kad reikia didesnių laiko investicijų, meta tai ir griebiasi
kitko. Nemanau, kad tai teisingas
kelias sėkmės link. Aišku, kai kada
verta išbandyti save skirtingose
srityse, bet manau, kad skirtingas
sritis reiktų išbandyti tyliai. Niekas
nežiūrės į jus rimtai, jei matys, kad
dažnai keičiate darbą, specifiką ar
kuriate vis kitokius startuolius“, –
patarimus dalija Evelina.
Šaltinis: Bznstart.lt
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Šimtametis vilnietis aštuntąkart
pratinsis prie naujų pinigų
Lietuvoje nuo sausio 1-osios
įvedus eurą gydytojas Kazys Ambrozaitis (103 m.) aštuntą kartą
taps pinigų reformos liudininku.
Daugiau nei per šimtą gyvenimo
metų Vilniaus universiteto profesoriui pro akis nepraslydo nė viena
iš septynių šalyje vykusių pinigų
reformų. Kiekviena jų papildė
ilgaamžio monetų kolekciją.
Užtepęs dantų pastos ant lietuviškų monetų ir nušveitęs jas šepetėliu
K.Ambrozaitis surinko neblogą dovanų rinkinį savo anūkams.
Metalinius litus sudėjęs į plastikinį maišelį ir užrišęs jį tautiniu kaspinu,
profesorius nesigėdytų tokios dovanos įteikti net ir svečiui iš tolimos šalies.
Toks rinkinys kainuoja vos dešimt litų, bet ilgainiui jo vertė tik didės.
K.Ambrozaitis neslėpė – jam labai gaila, kad nebeliks litų. Likus mėnesiui
iki euro įvedimo jis įsigijo iš Lietuvos banko naujų eurų pavyzdžių su Vyčiu
kitoje pusėje – viename rinkinyje net 23 monetos.
Žvaliam biomedicinos mokslų daktarui kuo toliau, tuo įdomiau gyventi.
16 medicinos knygų parašiusiam vyrui niekada nebūna nuobodu. Jis netgi
galėtų būti įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą kaip vyriausias autorius,
rašantis biografines knygas.
Dar vaikystėje jis pastebėjo, kad pinigai turi didelę reikšmę. Nuostabią
atmintį turintis gydytojas įdomiausius įvykius aprašė keturiose biografinėse
knygose. Šiemet išleistoje „Būna ir taip“ K.Ambrozaitis mini ir litus.
1911 metų liepos 24-ąją gimusiam gydytojui kelias į mokslus prasidėjo
nuo grafito lazdelės, kuria buvo rašoma lentelėje. Tada Lietuva buvo dar
carinės Rusijos dalis.
Iš tų laikų K.Ambrozaitis išsaugojo ir carinės Rusijos banknotą, ant kurio
vaizduojamas caras Nikolajus II.
Pirmojo pasaulinio karo vėtros atnešė į Lietuvą ostmarkes, o jose kartu
su kitomis kalbomis buvo ir lietuviški užrašai. 1919-aisiais Lietuvos Vyriausybės įsakymu šie pinigai buvo pavadinti auksinais.
Šie pinigai buvo palikti iki 1922-ųjų, kai įsteigtas Lietuvos bankas. Vėliau
atsirado laikinieji litai, o juos išvydusiam K.Ambrozaičiui nebuvo didelio
pasididžiavimo, greičiau gėda, kad jie tokie neišvaizdūs.
Pirmieji lietuviški litai nebuvo kuo nors įdomūs, jie greitai susidėvėdavo – tiek litai, tiek centai buvo popieriniai, kuklūs, spausdinti ant prasto
popieriaus, be įspūdingų grafinių piešinių, kuriuos būtų sukūręs koks nors
dailininkas. Todėl 1923 metais Lietuvoje buvo pradėta ruoštis kaldinti litų
monetas.
Metaliniai lietuviški pinigai iš aukso, sidabro, vario ir aliuminio lydinio
pasirodė tik 1925-aisiais.
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RECEPTAS

Sriuba su pomidorais ir krevetėmis
Reikės:
400 g pjaustytų pomidorų
savo sultyse (skardinėse);
250 g žuvies (geriausiai tinka
menkė);
100 g krevečių arba įvairių
jūrų gerybių;
Keleto skiltelių česnako ir
prieskoniu pagal skonį;
Keleto nedidelių morkų;
Vidutinio dydžio cukinijos.
Paruošimas:
Puode užverdame vandenį, sudedame žuvį. Vandeniui užvirus pavedame
5 minutes. Paskaniname lauro lapu ir prieskoniais. Sutarkuojame morkas
ir cukinija bei sudedame jas į puodą.
Keptuvėje pakepiname česnaką su krevetėmis ir viską pilame į sriubą. Kai
visi ingredientai bus sudėti, pavirkime 15-20 minučių. Šią sriubą galima
pagardinti ir makaronais ar ryžiais, tuomet ji taps dar gardesne ir sotesnė.
Skanaus!

NAUDINGA ŽINOTI

Skalbyklės valymas: svarbiausios
jūsų užduotys
Filtro valymas
Viena dažniausių priežasčių, dėl
kurios atliekamas skalbimo masinu
taisymas Vilniuje, yra užsikimšęs
filtras. Siekdami išvengti varginančių
remonto darbų, nepamirškite, kad
filtrą galite valyti patys. Pirmiausia
įsitikinkite, kad skalbyklė atjungta
nuo elektros lizdo ir išpilkite vandenį
iš žarnos. Tuomet atidarykite apatinėje skalbyklės korpuso dalyje įmontuotas
dureles ir atsargiai išimkite filtrą. Pašalinkite nešvarumus ne tik iš paties
filtro, bet ir iš jo montavimo ertmės. Šiam darbui galite naudoti specialias
valymo priemones arba šiltą vandenį ir dantų šepetėlį. Baigę darbus, įstatykite filtrą į vietą.
Skalbyklės valymas
Pripildykite skalbyklę karšto vandens – įjunkite karšto vandens režimą,
tuomet į skalbyklės dozatorių įpilkite specialaus skalbimo mašinų ploviklio.
Jei šio neturite, puikiai tiks ir litras chloro baliklio arba baltojo acto. Kelioms
sekundėms įjunkite skalbyklę ir ją išjunkite, t. y. leiskite valymo priemonei
susimaišyti su vandeniu. Tuomet kelioms valandoms palikite įrangą ramiai
pastovėti. Praėjus numatytam laikui, įjunkite skalbimo mašiną ir leiskite jai
pabaigti skalbimo režimą. Skalbyklei pašalinus vandenį, drėgnu skudurėliu
išvalykite būgną ir dureles, ypatingą dėmesį skirkite guminiam durelių
apvadui – čia paprastai kaupiasi pelėsis.
Dar keli patarimai
Jei norite pailginti skalbyklės eksploatacijos laiką, nepamirškite laikytis
svarbiausių drabužių skalbimo taisyklių, t. y. išskalbtus drabužius išimkite
iškart mašinai baigus darbą. Jei paliksite drabužius bent kelioms valandoms,
jums gali tekti kovoti su pelėsiu, kuris ne tik skleidžia nemalonų kvapą, bet gali
tapti ir rimtesnio gedimo priežastimi. Siekdami išvengti pelėsio, išėmę drabužius, skalbykles dureles palikite atviras ir leiskite skalbimo būgnui išdžiūti..

MITYBA

7 produktai, kurie kasdien nuosekliai
padės valyti organizmą
Pastaruoju metu itin išpopuliarėjo įvairiausios dietos ir mitybos planai, padedantys pašalinti toksinus
iš organizmo.
Migdolai kepenims
Vos sauja migdolų per dieną gali padėti atsikratyti
kepenų šių riebalų ir pašalinti iš kepenų toksinus,
teigiama tyrime, kurį paskelbė „of the National
Cancer Institute“.
Baltoji arbata tirpdo pilvo riebalus
Bet kokia arbata padeda mums atsipalaiduoti, o
baltojoje arbatoje yra dar ir medžiagų, kurios tirpdo
pilvo riebalus.
Ciberžolė nuo skausmo
Galvos skausmą sumažinti padeda prie galvos pridėtas ledas. Tokį patį
priešuždegiminį poveikį visam kūnui turi ciberžolė. Joje yra kurkumino,
kuris puikiai mažina skausmą.
Smidrai nuo pagirių
Žurnale „Journal of Food Science“ paskelbtame tyrime rašoma, kad smidruose esančios aminorūgštys ir mineralai palengvina pagirių simptomus ir
apsaugo kepenų ląsteles nuo toksinų.
Lapiniai kopūstai mažina cholesterolį
Lapiniai kopūstai, ypač jei troškiname juos garuose, turi unikalią savybę
– jie padeda pašalinti cholesterolio perteklių iš kraujo.
Vanduo su citrina bendram organizmo detoksikavimui
Kas rytą išgerkite stiklinę vandens su citrinos skiltelėmis. Šiame citrusiniame vaisiuje gausu antioksidanto d-limoneno.
Lašiša valo kraujagysles
Tyrėjai išsiaiškino, kad maistas, kuriame gausu riebiųjų omega 3 rūgščių,
padeda įveikti arterijų sienelių sustandėjimą – tai dažnas šalutinis rūkymo
poveikis.

6

SVEIKATA

STIKLINĖJE VANDENILIO PEROKSIDO – VISI
SVEIKATOS LOBIAI?
Kartą teko stebėti, kaip vyriškis
vaistinėje vienu ypu įsigijo apie
40 buteliukų vandenilio peroksido.
Iškilo klausimas – kam tiek daug?
Lyg patenkindamas stovėjusių eilėje smalsumą, vyriškis ramiu tonu
paatviravo: „Nėra geresnio vaisto
už vandenilio peroksidą. Nuo visų
ligų. Po stiklinę praskiesto tirpalo
kelis kartus per dieną“.
Vandenilio peroksidas (H2O2) –
bespalvis, bekvapis skystis. Vandenilio peroksido molekulė susideda
iš dviejų vandenilio ir dviejų deguonies atomų. Deguonies atomas,
pasirodo, atpalaiduojamas kaip
labai reaktyvus laisvasis deguonies
radikalas. Būtent laisvasis deguonies radikalas lemia įvairiose srityse
panaudojamas vandenilio peroksido
savybes.
Apie vandenilio peroksido naudą
gydant vėžį pradėta kalbėti taip pat
panašiu metu – apie 1930 metus. Vokiečių fiziologas medicinos mokslų
daktaras Otto Warburg tapo Nobe-

lio premijos laureatu dėl savo darbų,
susijusių su vėžio pažeistų ląstelių
metabolizmu ir kvėpavimu. Savo
darbuose O. Warburg daugiausia
kalbėjo apie tai, kad vėžio priežastis
yra deguonies stoka ląstelėse. O.
Warburgo darbai pakurstė susidomėjimą ozono ir vandenilio peroksido terapijomis. Nors praėjo kone
šimtas metų, įvairūs alternatyviosios
medicinos šalininkai, mokslininkai
visame pasaulyje vis dar kalba ir
bando įrodyti, jog geriamas arba
net leidžiamas į veną vandenilio
peroksidas – pigi panacėja nuo visų
ligų.pie vandenilio peroksidą, kaip
vaistą nuo visų ligų
Vandenilio peroksido, kaip vaisto
nuo visų ligų, teorijos šalininkai
teigia, jog geriamas ar net į veną
leidžiamas šis chemikalas aprūpina
audinius ir organus deguonimi.
Deguonies koncentracija, vartojant
vandenilio peroksidą į vidų, anot
šalininkų, padidėja žaibiškai.
Kodėl nereikėtų vartoti vandenilio

peroksido ne pagal paskirtį
Pakalbinome gydytoją toksikologą
Robertą Badarą. Anot jo, pirmiausia
vandenilio peroksido geriamieji
tirpalai gali sukelti pykinimą, vėmimą, virškinamojo trakto dirginimą,
erozijų ir opų atsiradimą.
Esant didesnei vandenilio peroksido koncentracijai ir medžiagai
patekus į kvėpavimo takus, galima
net plaučių aspiracija, tikėtinas
uždegimo atsiradimas injekcijos
vietoje, dujų embolija kraujagyslėse.
Ir blogiausia, kas gali nutikti
pavartojus didelės koncentracijos
vandenilio peroksido ne pagal paskirtį, – traukuliai, koma, cianozė,
insultas, infarktas.

PAŽINK SAVE

VERSLININKAS ATSKLEIDĖ, KAIP PER LABAI
TRUMPĄ LAIKĄ IŠMOKO KELETĄ UŽSIENIO
KALBŲ
Verslininkas Davidas Bayley‘s, jau
būdamas suaugęs, išmoko net kelias
užsienio kalbas. Susikalbėti prancūziškai, kaip teigia D. Bayley‘s, jam
pavyko išmokti vos per 17 dienų.
Kokia jo paslaptis?
2005 metų vasarą verslininkas
kartu su bičiule iš Prancūzijos buvo
apsistojęs viename Prancūzijos Božolė regiono kaimelyje, kur niekas
nekalbėjo angliškai, todėl jo draugė,
žinodama apie jo norą išmokti kalbą,
taip pat atsisakė su juo bendrauti
angliškai.
Kiekvieną rytą jis po 1,5-2 valandas perrašinėjo taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių lentelę. Per
dvi savaites jis prirašė pilną užrašų
sąsiuvinį. Verslininkas įsitikinęs –
perrašinėjimas ranka yra vienas iš
geriausių būdų įsiminti ir išmokti
konkrečią informaciją.
Verslininkas prisipažino klausęs
Michelio Thomaso kalbos pamokų

įrašo. Dėstytojas yra išleidęs ne vieną kompaktinį diską, skirtą prancūzų
ir kitų kalbų norintiems išmokti anglakalbiams. Tikrai smagu klausytis
kitų besimokančiųjų daromų klaidų,
iš kurių galima mokytis.
D. Bayley‘s, kol viešėjo Prancūzijoje, kiekvieną mielą popietę bėgiodavo, klausydamasis nuotaikingos
prancūziškos muzikos. Muzika
– vienas iš šauniausių būdų išmokti
užsienio kalbos intonacijų ir tarimo,
o, bandant dainuoti kartu, lavinami
veido raumenys.
Be to, kiekvieną mielą dieną verslininkas pietaudavo kartu su savo
drauge ir jos bičiuliais prancūzais.
Prie bendro stalo jie nesutiko kalbėti lėčiau, todėl jis neturėjo kito
pasirinkimo – tik dar labiau stengtis
išmokti prancūzų kalbą, nes teko
rinktis – prabilti arba mirti iš bado.
Po pietų verslininkas kartu su
bičiuliais prancūziškai skaitydavo

knygą „Čarlis ir šokolado fabrikas“.
Vaikams skirtų knygų skaitymas
užsienio kalba – puikūs būdas išmokti kalbą.
Kiekvieną dieną mažiausiai keturias valandas prancūzų kalbos besimokęs verslininkas rašė rašinėlius
prancūzų kalba. Bičiulė taisydavusi
klaidas.
Dar vienas puikus patarimas besimokantiems užsienio kalbos –
vadinamųjų užpildančių žodžių
mokymasis. Jie padeda išlošti laiko, geriau apgalvoti sakomus žodžius ir labiau savimi pasitikėti.
Po 17 dienų D. Bayley‘s išvyko į
Paryžių. Ten kavinėje sutiko merginą, susipažino, pradėjo kalbėtis.
Mergina sakė galinti prisiekti, kad jo
kalba skamba taip, tarsi jis šioje šalyje būtų praleidęs mažiausiai metus.
Straipsnio autorius tikisi, kad jo
patirtis padės ir kitiems, norintiems
išmokti užsienio kalbą.

TEMA

BLOGA ŽINIA ŽUVIES MĖGĖJAMS: SKANIAUSIOS
ŽUVIES REIKĖTŲ ATSISAKYTI PIRMIAUSIA
1950 metais Japonijos Kiūšiū salos
pajūrio Minamata miestelyje ėmė
dėtis keisti dalykai. Visų pirma vietos gyventojai pastebėjo neįprastą
gyvūnų elgesį. Katės stūgavo, jas
ištikdavo traukuliai, iš dangaus
tiesiog krito paukščiai, taip pat pasireiškė neįprastas žuvų aktyvumas.
O vėliau pastebėta, kad sutriko ir
žmonių sveikata. Pasirodo, kad visa
tai pasireiškė dėl sunkiųjų metalų
žuvyje, kurią visi valgė. GRYNAS.lt
aiškinasi, kokia šiandien yra žuvies,
kurią mes valgome, kokybė.
Rimtų tyrimų Minamata miestelyje
nesiimta, kol keistų simptomų nepradėjo jausti žmonės. Netrukus paaiškėjo, jog dėl visko kalta „Chisso
Korporacija“, chemijos pramone ir
plastiko gamyba užsiimanti kompanija, kuri dešimtmečius į jūrą leido
sunkiųjų metalų atliekas. Vienas iš
daugelio šių nuotekų elementų buvo
gyvsidabris. Oficialiai žvejyba Minamatoje uždrausta 1957 m., tačiau
tuomet jau buvo per vėlu – skai-

čiuojama, kad dėl apsinuodijimo
gyvsidabriu mirė 5000, ir nukentėjo
50 000 gyventojų. Nuo tada Japonijoje apsinuodijimas gyvsidabriu
vadinamas Minamatos liga, o štai
Lietuvoje kartais ir šiandien gyvsidabris žuvyje „nurašomas“ bobučių
pasakoms ar sąmokslo teorijoms.
Gera žinia tautiečiams – mūsų
mylimoje silkėje gyvsidabrio palyginus nėra daug. Bloga žinia
gurmanams ir sušio mėgėjams:
jeigu rūpinatės savo sveikata, teks
ne tik įsiminti daugiausiai gyvsidabrio savyje sukaupiančių žuvų
sąrašą, bet ir mėgautis jomis žymiai
rečiau. Dabar jau ir tradicinės vakarų medicinos specialistai sutinka: stambiomis žuvimis mėgautis
patartina nedažniau kaip kartą ar
du per mėnesį.
Klausite, kas jūroje daužo termometrus? Iš tiesų gyvisdabrio taršos
kilmė yra trijų rūšių: 10 proc. sudaro natūralios geoterminės nuotekos
(dažniausiai vulkaninės kilmės),

30 proc. yra tiesioginės žmonių
veiklos padarinys, ir net 60 proc.
priskiriama atliekų pakartotinei
emisijai. Didžiausią žmonių veikla
grįstą tiesioginę gyvsidabrio taršą
sukelia anglių deginimas, cemento gamyba, naftos perdirbimas,
aukso ir geležies kasyba, taip pat
vinilchlorido gamyba, sunkiųjų metalų lydymo pramonė, elektrinės,
krematoriumai.
Daugiausiai gyvsidabrio savyje
sukaupia šios žuvys: karalliška
skumbrė, kardžuvė, ryklys, tunas,
pūgžlys, jūrų ešerys, omaras, jūrinis
upėtakis.

2015 01 09 Nr. 1

ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

AUTONOMIŠKAI VAŽIUOJANTIS „AUDI A7
SPORTBACK“ PASIRODYS AMERIKIEČIAMS
„Audi“ bendrovė, bendradarbiaudama su „Volkswagen“ elektronikos mokslinių tyrimų laboratorija (ERL) ir „Volkswagen“ mokslinių
tyrimų padaliniu, rengiasi neįprastai ekspedicijai. Su koncepciniu
automobiliu „Audi A7 Sportback“ be vairuotojo tikimasi įveikti
maždaug 550 mylių (apie 900 km) kelią nuo Silicio slėnio iki Los
Andželo, važiuojant viešojo susisiekimo keliais.
Na, ne visai be vairuotojo. Tiesiog bus maksimaliai pasikliaujama
šiuolaikiniais serijinės gamybos vairavimo pagalbininkais ir bandoma apsiriboti minimaliais įmanomais prie vairo sėdinčio asmens
veiksmais. Koncepciniu automobiliu „A7 Sportback“ važiuos kompetentingų, apie automobilius rašančių žurnalistų komanda, dokumentuosianti įrangos parodymus ir visą kelionę.

„HONDA CR-V“ GAUS 160 AG DYZELINĮ VARIKLĮ
„Honda CR-V“ 2015-uosius pasitinka atnaujinta išvaizda, peržiūrėta
variklių gama ir naujomis technologijomis.
2015 m. pavasarį rinkoje pasirodysiančio CR-V atnaujintos išorės
esminiai priekinės dalies pokyčiai – naujo dizaino priekiniai žibintai,
susiliejantys su naujos išvaizdos grotelėmis. Be to, dėl naujojo buferio ir dugno apsaugos plokštės CR-V atrodo platesnis ir stabilesnis,
pažemėja automobilio regimasis svorio centras. Naujo stiliaus kombinuotieji šviesos diodų galiniai žibintai CR-V suteikia grakštesnę,
trimatę išvaizdą.
Salono pokyčiai – išilgai prietaisų skydo atsiradęs naujos formos
chromuotas apvadas. Tarp priekinių sėdynių atsirado slankusis porankis (60 mm į priekį ir atgal).
Keturiais ratais varomuose CR-V modeliuose bus montuojami galingesni dyzeliniai varikliai ir naujoviškos automatinės devynių laipsnių pavarų dėžės.

GALI BRANGTI AUTOMOBILIO DRAUDIMAS
Praėjusius metus dėl klientų kovojusios draudimo bendrovės sako,
kad kainos pasiekė dugną, tad šiemet galimas draudimo paslaugų
brangimas. Bet draudikus vienijanti asociacija ramina, esą dėl vis dar
aršios konkurencijos kai kurios įmonės kainas gali kaip tik mažinti.
Lietuvoje apdrausti automobilį kainuoja pigiausiai Europoje, draudimo sutarčių skaičius nors ir auga, įmokos suma mažėja greičiau,
todėl šiais metais privalomojo civilinės atsakomybės draudimo kainos
turėtų keistis, pasak draudikų, į didesnę pusę.
Draudikai teigia, kad pastarieji keleri metai jiems buvo finansiškai
sėkmingi, esą vasarą nebuvo didelių audrų ir žiemos ramios. Gerus rezultatus įmonės investavo į plėtrą, bet tai darė
visi draudikai, todėl ir kainos daug kur mažėjo, bet dar mažinti jau esą nebėra kur. Nors draudikų asociacija mano,
kad norintieji pasigriebti daugiau rinkos dalies kainas gali palenkti vartotojo naudai.

BRANGIAUSIAS 2014 M. PARDUOTAS
AUTOMOBILIS
Brangiausias praėjusių metų automobilis buvo parduotas aukcione Monterėjuje. Tai – už 38 milijonus dolerių įsigytas „Ferrari
250 GTO“. Antroje vietoje – 26,4 milijonus dolerių kainavęs „265
GTC/C Speciale“, trečias – už 18,4 milijonus parduotas „375Plus“, toliau rikiuojasi „250GT California Spyder“ – 15 milijonų,
„250 LM“ už 11,5 milijono ir Styvo Makvyno „275GTB/4“ už
„niekingus“ 10 milijonų dolerių.
Dar trys įvairūs „Ferrari“ buvo parduoti po aštuonis milijonus dolerių. Dešimtuke brangiausių tik vienas ne Ferrari
markės automobilis – Pebble Beach išskirtinių automobilių aukcione už 10, 75 milijonus dolerių parduotas baltas
„McLaren F1“.
Info: Delfi.lt
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AUTOMOBILIŲ TURGUOSE KRENTA KAINOS
Kaip automobilių pardavėjai baigė
2014-uosius, taip pasitiko ir naujus
metus: Kauno automobilių turgus
ir automobilių aikštelės tuščios,
pagrindiniai pirkėjai atostogauja.
Pardavėjai viliasi, kad didysis automobilių prekybos sezonas prasidės
nutirpus sniegui. Pirkėjams sausis ir
vasaris – idealus deryboms.
„Lietuvis, gerai „paspaudęs“, gali
nusipirkti automobilį kur kas pigiau,
nei jis kainavo anksčiau“, – portalui
LRT.lt sako UAB „Varanas“ direktorius Valentinas Naujanis.
„Ką tik grįžau su automobilvežiu
į savo aikštelę, nes Kauno automobilių turguje aštuoni automobiliai
stovėjo savaitę. Niekas nenupirko
nė vieno automobilio. Bent tris
automobilius būčiau pardavęs, galėčiau kažką galvoti. Dabar mašinas
teks iškrauti, galbūt kitą savaitę vėl
vešime, jei atsiras pirkėjų. Šiuo metu
turguje iš viso nėra pirkėjų nei iš
kaimyninės Lenkijos ar Latvijos,
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nei Lietuvos“, – guodėsi prekyba
naudotais automobiliais užsiimantis
kaunietis Rimvydas.
Tokia situacija tiek Kauno automobilių turguje, tiek Tauragėje – jau
kelias savaites. Kauno automobilių
turgų valdančios bendrovės „Varanas“ direktorius V. Naujanis tikina,
jog klientų sumažėjo ne dėl Lietuvoje pakeistos valiutos, bet švenčių:
„Gruodžio pabaigoje prekyba buvo
aktyvesnė, o sausį daugelis atostogauja, Vakaruose užsidaro garažai.“
Automobilių prekeiviai labiausiai
nerimauja dėl pagrindinių pirkėjų
– kirgizų. Kirgizija jau gegužę gali
prisijungti prie Muitų sąjungos.
Kirgizijos valdžia priėmė sprendimą
prisijungti prie Muitų sąjungos dar
2011-aisiais. V. Naujanis baiminasi,
kad kirgizams įstojus į šią sąjungą
Kauno automobilių turguje šių pirkėjų gali gerokai sumažėti.
Anot direktoriaus, 70 proc. automobilių pirkėjų – užsieniečiai.

Šarmos koralų karalystė: gūsingas
vėjas šaltyje iš rūko išliejo didingus
šerkšno rūmus
Žiema po truputį žengia ir į mūsų kiemus. Kas žino, gal ir kur nors Lietuvoje
ji sutvers tokių šerkšno stebuklų, kokius
pavyko užfiksuoti fotografui Marko
Korošecui Javorniko kalno apylinkėje.
Juk tas kalnas stūkso gerokai piečiau nei
gyvename mes. Šiuos baltus stebuklus
gamta be žmogaus įsikišimo sutvėrė...
Slovėnijoje.
Rytinėje Slovėnijos dalyje, netoli populiaraus kalnų slidinėjimo centro per
ilgą laiką stiprūs vėjo gūsiai iš tiršto
rūko speige sutvėrė štai tokią sniego ir
ledo... koralystę. Medžius ir apžvalgos
bokštelį sukaustė šerkšno (šarmos) ledas
– tokį gamta išgauna pučiant gūsingiems
vėjams ir minusinėje temperatūroje tvyrant tirštam rūkui.
M. Korošeco teigimu, kai kurie šių įstabių ledo koralų spygliai yra net
100 cm ilgio.

Voro suknelė, ginanti jūsų asmeninę
erdvę
Dizainerė Anouk Wipprecht sukūrė suknelę, kuri
apsaugo ją dėvinčio asmens
asmeninę erdvę. „Spider
Dress“ pramintas drabužis
turi jį išmaniu paverčiančią integruotą Intel Edison
mikroschemą bei 3D būdu
spausdintas, gynybai skirtas voro kojas.
Dabartinė suknelės versija turi integruotų 3D būdu atspausdintų ir visą
liemenį apimančių detalių. Tai daro suknelę panašesnę į nežemiškos
būtybės skeletą, o ne vien tik drabužį su ant pečių pritaisyta elektronika.
Tačiau ši suknelė, tai ne vien tik inovatyvus dizainas ir grožis – ji skirta
apginti ją dėvinčio žmogaus asmeninę erdvę.
Dizainerės teigimu, jei prie suknelę dėvinčio žmogaus priartėsite per
daug agresyviai, robotinės voro kojos stos į puolimo poziciją. Priartėjus
prie sistemos ramiai, suknelė grakščiais ir viliojančiais judesiais pakvies
jus prieiti arčiau.

Japonai sukūrė mėtomą žvalgybos
robotą
Japonijos gynybos ministerijos
Techninių Tyrimų ir Plėtojimo
Institutas (TTPI) artėja prie
Mėtomo Žvalgybos Roboto
projekto pabaigos.
Tai mažas juodas rutulys,
šiek tiek daugiau nei du kartus
didesnis už beisbolo kamuoliuką. Savigynos Pajėgos galės
šį robotinį kamuoliuką sviesti
į zonas, kurios kelia pavojų
žmogaus gyvybei ir nuotoliniu būdu ištyrinėti jų aplinką, prieš imantis
kokių nors veiksmų.
Robotas padengtas guma, kuri jį apsaugo nuo smūgių. O jos jam tikrai
prireiks, nes pagrindinė jo paskirtis – būti mėtomam per langus į patalpas,
kuriose laikomi įkaitai arba į dėl žemės drebėjimų ar sprogimų sugriautus pastatus. Robotiniui rutuliui nusileidus, iš šonų iššoka du ratukai,
leidžiantys jam judėti. Robotas valdomas nuotoliniu būdu, o jo aprėptis
siekia nuo 20 iki 30 metrų.

Aukščiausias pasaulyje tiltas
Turguje taip pat apsilanko lenkai,
baltarusiai, latviai, estai, uzbekai,
ukrainiečiai bei gruzinai, tačiau
kirgizai – vieni didžiausių pirkėjų.
Tuo metu Tauragėje dirbantis ir
automobilių gabenimu bei pervežimu užsiimantis įmonės „Suktukas“
vadovas Jaunutis Šetkus pripažįsta,
kad sunkumų ėmė patirti dar lapkritį: „Nuo to mėnesio visiškai sustojo
prekyba. Vieną kitą automobilį
nuperka užklydęs lietuvis, latvis ar
lenkas, kai ieško konkretaus modelio ir randa jį už gerą kainą. Masinės
prekybos nėra.“
Pagal Vytenio Radžiūno str., šaltinis:
www.lrt.lt

Aukščiausio pasaulyje tiltas buvo pastatytas Prancūzijoje, kelyje tarp Paryžiaus
ir Perpigan per Tarn upės
slėnį. Jo ilgis 2,4 km. Statyba
kainavo 400 milijonų eurų.
Tilto važiuojamoji dalis
remiasi į septynias atramas,
kurių aukščiausia – 343 m
Atrama pastatyta ant 200 m2
ploto pamatų, jos viršūnės
aikštelės plotas 30 m2. Tokia atrama atlaiko 36 tūkst. tonų sveriančias
metalo konstrukcijas ir gelžbetonio plokštes. Pastačius atramas, iš abiejų
tilto galų pradėta montuoti važiuojamoji dalis.
Tilto statyba pradėta 2001 m., baigta 2004 m. Tarptautinė tiltų asociacija
2006 m Millau tiltą apdovanojo kaip iškiliausią šių laikų statinį.
Šaltinis: Technologijos.lt

PIRMADIENIS, SAUSIO 12

D.

SEKMADIENIS,, SAUSIO 11

D.

ÐEÐTADIENIS,, SAUSIO 10 D.

Sausio 10 d. - sausio 16 d.

06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Maþasis princas.
09:25 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Inspektorius Luisas 1.
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:00 Eurovizija 2015.
22:40 Þuvelë, vardu Vanda.
00:30 Senis.
01:30 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)
02:20 Inspektorius Luisas 1.
03:55 Eurovizija 2015.
Nacionalinë atranka. (k.)

08:05 Kasdienybës
aitvarai. (k.)
08:45 Mokslo sriuba. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
Laida rusø kalba.
10:15 Kelias. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Ðokio karalienë.
(k.)
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Kultûra +. (k.)
14:30 Michailas
Lermontovas.
16:35 Lengvai ir linksmai!
17:00 Ðeimos festivalio
"Ðeimadienis" ðv.
Miðios.
18:15 Þinios. Orai.
18:30 Ðeimos festivalio
"Ðeimadienis"
ðventinis koncertas.
20:00 Legendos. (k.)
20:45 Prerijø karðtligë.
22:05 Kai mûzos prabyla.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Ðarûno Barto filmø
retrospektyva.
00:30 Alyvos þydës.

06:45 Dienos programa.
06:50 Gepardø
dienoraðèiai.
07:20 Gepardø
dienoraðèiai.
07:50 Duok letenà!
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Afrika. Pavojinga
tikrovë.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Kinø virtuvë su Goku.
13:30 Buèiuotis, vesti,
vengti?
14:00 Superauklë.
15:00 Stverk pinigus ir bëk.
16:00 Bûrëja.
16:30 Magiðkasis Rio.
17:05 Dvideðimt minuèiø.
18:05 Dvideðimt minuèiø.
19:05 Rosamunde Pilcher.
Ðirdies ilgesys.
21:00 NemaRUS kinas.
Dartanjanas ir trys
muðkietininkai.
22:40 Atpildas.
00:25 Sekso magistrai.
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
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 Don
Kichotas. Asilo
nuotykiai.
11:35 Inspektorius
Gadþetas.
13:00 Nuotykiø
ieðkotojas.
14:45 Didingasis amþius.
16:30 Raudonkepuraitë,
Darius ir Girënas.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Monstrø biuras.
20:45 Operacija
"Baltosios pupytës".
22:50 Pragaro vaikis.
01:00 Pagrobimas.
02:40 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Redakajus.
07:30 Bidamanø turnyras.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos balansas.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
11:55 Kalëdø karðtinë.
13:35 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðok su manimi.
19:30 Konkurso
pertraukoje –
Eurojackpot.
22:00 Saugus prieglobstis.
00:15 Mano Afrika.
03:20 Programos pabaiga.

07:00 Amerikos talentai.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Zambijoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Patrulis.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 Ðeimynëlë.
15:30 Ðeimynëlë.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Muzikinë kaukë.
Geriausieji.
21:30 MANO HEROJUS
Mirties upë.
23:25 Dakaras 2015.
23:55 AÐTRUS KINAS
Anakonda 4. Kraujo
þymës.
00:05 Farai.
00:30 Farai.
00:55 Prokurorø
patikrinimas.
01:55 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë .
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ledo kelias.
16:00 Gamtos jëgos.
16:30 Gamtos jëgos.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Transformeriai.
Tamsioji Mënulio
pusë.
22:00 Po kupolu.
22:55 Superaudra Sietle.
00:40 Mirtina meilë
Rojuje.
02:00 Anarchijos vaikai.
03:10 Programos pabaiga.

05:25 Didysis pasivaikðèiojimas.
06:05 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
06:50 "Laukinis pasaulis"..
07:40 Programa.
07:44 TV parduotuvë.
08:00 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
09:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
10:00 "Kitoks pokalbis.
11:00 Spàstai tëèiui.
12:45 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Nuoga tiesa.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
23:55 "Kova uþ garbæ".
01:45 Didysis pasivaikðèiojimas.
02:25 "Kruvina þinutë".
03:50 "Kova uþ garbæ".

05:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:25 Vakavilis.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Pinokis.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Puaro 12.
14:30 Miestas tamsoje.
15:30 Tautos balsas. (k.)
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Ðiauliø
"Ðiauliai" - Utenos
"Juventus".
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:25 Pasaulio panorama.
20:30 Panorama.
21:50 Gaivalas internete.
00:45 Auksinis protas. (k.)
02:00 Mokslo ekspresas.
(k.)
02:15 Puaro 12.
03:45 Pasaulio panorama.
(k.)

08:05 Dainø dainelë 2014.
10:30 ORA ET LABORA.
11:00 Kasdienybës aitvarai.
(k.)
11:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba.
12:00 Ðokio karalienë. (k.)
13:15 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio
mintys.
14:30 Didysis koncertas
Nacionaliniame operos
ir baleto teatre.
16:35 Kai mûzos prabyla.
(k.)
17:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios. Orai.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Mokslo ekspresas.
19:00 Broniaus Genzelio
knygos „Tautinës
savimonës iðlikimas ir
brendimas Lietuvos
okupacijos sàlygomis“
sutiktuvës. 2013 m.
20:30 Lietuviø kinas
trumpai. Ðarka 2. (k.)
21:00 Linija, spalva,
forma. (k.)
21:45 Enya dainos.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:00 Ðiaurietiðkas bûdas.
00:30 Alyvos þydës.

06:50 Kinø virtuvë su
Goku.
07:20 Buèiuotis, vesti,
vengti?
07:50 Duok letenà!
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Afrika. Pavojinga
tikrovë.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Buèiuotis, vesti,
vengti?
13:30 Buèiuotis, vesti,
vengti?
14:00 Superauklë.
15:00 Stverk pinigus ir
bëk.
16:00 Bûrëja.
16:30 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 Bruklino
geriausieji.
00:35 Agentai.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Vëþliukai nindzës.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 Detektyvø biuras.
12:00 Trys vyrai ir kûdikis.
14:00 Mano puikioji
auklë.
14:30 Mano puikioji
auklë.
15:00 Didingasis amþius.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Haris Poteris ir
mirties relikvijos. 2
dalis.
21:20 PREMJERA
Ðerlokas Holmsas 2.
Ðeðëliø þaidimas.
23:45 Slëptuvë.
01:25 Operacija
"Baltosios pupytës".
03:20 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Redakajus.
07:30 Bidamanø turnyras.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø sodai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
12:00 Negraþios áseserës
iðpaþintys.
13:55 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës
komentarai.
19:30 Lietuvos talentai
2014.
22:30 Rembo.
00:10 Ákalintas.
01:50 Kobra 11.
02:45 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Sekmadienio rytas.
11:00 Atëjo ... Sabas.
11:52 Nacionalinë
loterija.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Emilija Richards.
21:00 PREMJERA
Bordþijos.
22:00 Bordþijos.
23:00 Dakaras 2015.
Savaitës apþvalga.
23:30 Dakaras 2015.
01:35 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:00 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:25 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:50 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Oliverio tvistas.
10:30 Oliverio tvistas.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Simpsonai.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Pragaro kelias.
16:00 Gamtos jëgos.
16:30 Gamtos jëgos.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Kapø plëðikë Lara
Kroft.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Po kupolu.
22:55 Praþûtingas
svaigulys.
00:45 Superaudra Sietle.
02:20 Programos pabaiga.

05:30 "Mikropasauliai".
06:00 Ðeima - jëga!
07:10 Programa.
07:14 TV parduotuvë.
07:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Giriø takais.
09:35 Namø daktaras.
10:10 Vantos lapas.
10:40 Ðiandien kimba.
11:10 "Laukinis pasaulis".
12:00 "Pasaulis
nuostabus".
12:30 "Air America".
15:30 "Laukinis pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Ðeima - jëga!
19:00 Þinios.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X.
21:00 Þinios.
21:30 "24/7"
22:30 "Nebylus
liudijimas".
23:30 "Devynios mirtys".
01:05 "24/7".
01:45 "Nebylus
liudijimas".
02:40 "Devynios mirtys".
04:05 Spàstai tëèiui.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë.
10:40 Pasaulio panorama.
(k.)
11:10 Savaitë. (k.)
11:40 Miestas tamsoje.
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.
16:00 Þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja 6.
17:00 Akis uþ aká 2.
17:45 Naisiø vasara 6.
18:15 Ðiandien.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Kauno
"Þalgiris" - Vilniaus
"Lietuvos rytas".
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
20:59 Loterija "Perlas".
21:00 Ceremonialas
Nepriklausomybës
aikðtëje prie Lietuvos
Respublikos Seimo
rûmø.
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Senis.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Pinokis.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
13:30 ...formatas. (k.)
13:50 Muzikinis tiltas.
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.)
18:30 Nerimo mintys.
19:30 Lietuviø
dokumentika.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Þuvelë, vardu
Vanda.
23:15 Mokslo sriuba.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Sportas. (k.)
00:38 Orai. (k.)
00:40 Laisvës varpas.
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
02:00 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:20 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:50 "Linksmieji
þvëreliai".
08:45 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:10 "Teisingumo lyga".
09:30 "Striksës".
10:15 "Duok letenà!"
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 "Grieþèiausi tëvai".
(k.)
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 "Natûralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein".
15:30 "Grieþèiausi tëvai".
16:40 "Linksmieji
þvëreliai". (k.)
17:10 "Mano puikioji
auklë".
17:40 "Mano puikioji
auklë".
18:10 "Be kaltës kalta".
20:05 "Karadajus".
21:00 Viskas bus gerai.
22:50 "Detektyvë Rizoli".
23:40 "Begëdis".
00:40 "Arti namø".
01:30 Sveikatos ABC
televitrina.
02:00 Programos pabaiga.

06:30 Dienos programa.
06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:45 Haris Poteris ir
mirties relikvijos. 2
dalis. (k.)
11:05 Monstrø biuras. (k.)
12:50 Oplia!. Humoro
ðou.
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.
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Kazino apiplëðimas.
23:55 "Taikinys".
00:50 "Detektyvë
Dþonson".
01:45 "Detektyvë
Dþonson".
02:40 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
10:55 Ledynmetis.
12:25 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
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 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Kerðtas.
23:10 Iðgyvenimas.
00:05 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
01:05 Daugiau nei
draugai.
01:30 Naujokë.
02:00 Skandalas.
02:50 Vilfredas.
03:20 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
09:00 "Bosas". (k.)
10:00 "Bosas". (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "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 "Policija ir Ko".
20:00 "Visa menanti".
21:00 Patrulis.
21:30 Hadsono vanagas.
23:25 "Dakaras 2015".
23:55 "Tikras kraujas".
00:55 "Visa menanti". (k.)
01:50 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:55 Bamba TV. S. 2013
m.

09:30 Teleparduotuvë.
09:45 Universitetai.lt
10:15 Medikopteris.
11:10 Viskas teisëta.
12:05 Aferistas.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Viskas teisëta.
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 Chimera.
01:05 Andromeda 121.
02:45 Programos pabaiga.

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

reklama.pliusa
reklama
.pliusas@
s@gmail.com,
gmail.com,

1 k. butà Kæstuèio g.
31 (II a., 37,77 kv. m,
13 612,14 Eur/ 47 000
Lt). Jurbarkas, tel.: 8
687 40 517, 8 620 37
675.
1 k. butà Lauko g.
(II a., su baldais).
Jurbarkas, tel. 8 650
28 786.
1 k. butà Lauko g. 4
(III a., 38 kv. m, III
aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi
vieta, 12 164,04 Eur/
42 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g.
(IV a., 30 kv. m, V
aukðtø name, plastikiniai langai, ðviesus,
ðiltas, rûsys 4,4 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 610
25 494.
1 k. butà Kæstuèio g.
31 (I a., 38 kv. m, V
aukðtø name, plastikiniai langai, 10 136,70
Eur/ 35 000 Lt. Maþi
mokesèiai, tualetas ir
vonia kartu, rakinama
laiptinë). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g.
20 (I a., 33 kv. m, 13
032,90 Eur/ 45 000 Lt.
Namas renovuotas.
Plastikiniai langai,
ðarvo durys. Ðiltas butas, maþi mokesèiai.
Sutvarkyta lauko
aplinka). Jurbarkas,
tel. 8 699 10 454.
1 k. butà Jurbarke
(III a., 31 kv. m, renovuotame name, ðarvuotos durys, laminatas, rami, graþi vieta,
35 000 Lt/10 136,70
Eur). Tel. 8 601 64
049.
1 k. butà prie didþiosiso “Maxima” (9 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
2 k. butà Gedimino
g. (III a., kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
612 26 873.
2 k. butà Þemaitës
g. 25 (II a., 47 kv. m,
11 000 Eur). Galima
derëtis. Jurbarkas,
tel. 8 618 39 272.

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

3 k. butà Dariaus
ir Girëno g. (IV a.,
51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos
medinës durys, virtuvëje normalus remontas, 20 273,40 Eur/ 70
000 Lt). Jurbarkas,
tel.: +353876942799,
+370 644 76 494.
3 k. butà Dariaus ir
Girëno g. (I a., 14
481 Eur/ 50 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 608
41 743.
3 k. butà „susivienijime“ (V a., 2
balkonai, rûsys, plastikiniai langai, 14
481 Eur/ 50 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 675
06 155.
4 k. butà Kæstuèio g.
16 (II a., 74 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai,
suremontuotas, 28
382,76 Eur/ 98 000 Lt.
Yra namo bendrija,
maþi mokesèiai, su
baldais). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 300.

4 k. butà Valanèiaus
g. (V a., 73 kv. m,
renovuotas namas,
daug privalumø, maþi
mokesèiai, kaina
sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 639 13 107.
Garaþà (38 kv. m,
mûrinis, 5 792,11
Eur/ 19 999 Lt.
Sublokuotas, tvarkingas, stiprios durys,
atskira elektra, naujas stogas, rami vieta, centras, tinkamas
veiklai. Galiu nuomoti, kol parduosiu).
Jurbarkas, tel. 8 612
71 173.
Medinio namo dalá
Jurbarko centre, K.
Donelaièio g. (19 kv.
m, 5 arai þemës, 2
316,96 Eur/ 8 000 Lt).
Tel. 8 612 70 770.
Mediná namelá netoli
Nemuno (daliniai patogumai, 2 a þemës, 32
000 Eur) ir 2 k. butà
(mediniame name,
daliniai patogumai, 16
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 653 86 819.
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n u o m o j a
1 k. butà (44 Eur/ 1
mën. + komunaliniai).
Jurbarkas, tel. 8 618
26 299.
1 k. butà Gedimino
g. (III a., IV aukðtø
name, mûrinis).
Iðnuomoju 1 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 672
36 936.

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, 22
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 635 86 872.
Namà Vytauto
Didþiojo g. (13 a
þemës, tinka komercinei veiklai). Tel. 8
699 80 766.
Sodybiná sklypà
Smukuèiuose (10
arø, ðalia miðkas ir
upë Mituva, 1 kaimynas, elektra, nedidelis sodo namelis,
10 136,70 Eur/ 35 000
Lt). Tel.: 8 687 40
517, 8 620 37 675.
Pusæ namo Vytauto
Didþiojo g. (rami vieta). Jurbarkas, tel. 8
623 50 088.
Sodà Smukuèiuose
(graþi aplinka, ðalia
miðkas, 3 475,44 Eur/
12 000 Lt, 8 arø, yra
sodo namelis árankiams susidëti, vaismedþiai, darþas, ðiltnamis). Jurbarkas,
tel. 8 698 31 165.
Sodybà netoli Erþvilko (4,4 ha
þemës, 62 000 Lt/13
925 Eur). Tel. 8 616
07 187.
Sodybà su þeme,
kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.

Þemës sklypà (visos
komunikacijos, 15 a
þemës). Jurbarkas,
tel. 8 636 25 176.
Þemës sklypà
Barkûnø/Muitinës
g. sankryþoje, prie
pat kelio JurbarkasKlaipëda (25 arai,
komercinë paskirtis,
1 a – 1 448,10 Eur/ 5
000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 608 41 743.
Þemës sklypus
Linø g., Jurbarkø
sen. (þemës ûkio
paskirties ir namø
valda). Tel. 8 612 63
658.
Þemës sklypà
“trikampyje” V.
Baltruðaièio g. 3
(8,41 arai, yra visos komunikacijos,
9 847 Eur/ 34 000
Lt). Jurbarkas, tel.:
+353876942799,
+370 644 76 494.

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.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà senuosiuose
soduos (graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 24 907,32
Eur/ 86 000 Lt, 6 a
sklypas, mûrinis, 2
aukðtø, rûsys, dalinai
renovuotas, vandentiekis, kanalizacija,
BALDAI, ûkinis
pastatas). Ðilalë, tel. 8
625 60 510.

1 k. butà Lauko g.
2 (IV a., IV aukðtø
name, mûrinis,
plastikiniai langai.
Tvarkingas, renovuojamame name. Yra
Ðilutëje ir rajone
dalis baldø, 50 Eur/
p a r d u o d a
mën.). Jurbarkas, tel.
2 k. butà Ðilutës r.,
8 678 57 527.
Saugose. Tel. 8 631
Iðsinuomotø garaþà 87 284.
prie „Lytagros“.
Tauragëje ir rajone
Jurbarkas, tel. 8 681
p a r d u o d a
44 802.
+Parduoda arba iðnG a r a þ à M o k y k l o s uomoja sandëliavimo
g. (yra rûsys, peèius, ir gamybines patalpas
1 5 E u r / 1 m ë n . ) . plëtoti verslui, 5 km
Jurbarkas, tel. 8 675 nuo Tauragës (asfaltuota teritorija, geras
73 434.
privaþiavimas, elektra). Tauragë, tel.: 8
Kaune ir rajone
655 49 294, 8 620 73
p a r d u o d a
143.
Sodà Karèiupio k. 1 k. butà (I a., visi pa(graþi aplinka, komu- togumai, vietinis ðildynikacijos, ðalia miðkas, mas, atskiras áëjimas,
yra þemës). Tauragë,
27 513 ,90Eur/ 95 000 tel. 8 670 04 207.
Lt, 11 km nuo Kauno, 1 k . b u t à ( V a . ,
ðalia yra eþeras). mûrinis namas, 29 kv.
Kaunas, tel. 8 610 13 m, prie IKI parduotuvës, geroje vietoje).
132.
Tauragë, tel. 8 670 97
Ðakiuose ir rajone
101.
1 k. butà Respublikos
p a r d u o d a
g. (II a., bendrabutyje,
Komercinës paskirties su buitine technika ir
ûkiná pastatà Kiduliø baldais). Tauragë, tel.:
centre (900 kv. m, 46 8 603 46 131, 8 643 81
arø þemës plotas). 443.
Ðakiø r., tel. 8 685 74 1 k. butà Tauragës
Dvare (I a., tvarkin797.
gas, plastikiniai lanNamà Gelgaudiðkyje gai, ðarvo durys, ðil(19 a sklypas, ûkini- domas kietuoju kuru,
ai pastatai, garaþas, radiatoriai, boileris)
arba keièia á 1 k. butà
trifazis, 26 000 Eur).
Tauragës mieste su
Ðakiø r., tel. 8 641 27 priemoka. Tauragë,
755.
tel. 8 618 20 617.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.
2 kamb. butas Tauragėjė, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv.
m, renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 150 000 Lt).
2 kamb. butas Vytauto g. 76 (4 a., 38 kv.m, bendrabučio
tipo, ~ 50 000 Lt).
1 kamb. butas Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. (19 kv.
m, 2 a., miesto centre, ~ 36 000 Lt).
Namą Tauragėje, T. Ivanausko 63 g. (80 kv. m, 2 aukštų,
1960 m. statybos, sklypo plotas – 3,5 a, ~ 106 000 Lt).
Namą Tauragėje, Beržės g. (227 kv. m, 3 aukštų, 2004 m.
statybos, ~ 460 000 Lt)
Namą Tauragės r., Pilsūdų k. ( 174,74 kv.m, 2 aukštų, 1989
m. statybos, 5 kamb., 3 ha pievos. ~ 115 000 Lt)
Namą Tauragės r., Skaudvilės gyv., Pievų g. ( 50,31 kv.m,
1 aukštas, 1934 m. statybos, 3 kamb., ~ 49 000 Lt)
Sodybą Tauragės r., Baltrušaičiuose, Liepų g. (tinkamas komercinei veiklai, 1992 m. statybos, renovuotas. ~ 210 000 Lt).
Komercines patalpas Tauragėje, Laisvės g. 85 (3 aukštai, 500 kv m, 11 a žemės,
~ 260 000 Lt).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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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.
2 k. butà (II a., 50
kv. m, á pietø pusæ,
ekonomiðkas, su parketu, 2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje,
Moksleiviø al., 26
000 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 67 560.
2 k. butà Eièiuose (I
a., plastikiniai langai,
ðarvo durys, internetas, visi patogumai, su visais baldais
ir buitine technika).
Tauragë, tel. 8 630
46 003.
2 k. butà Mikrorajone,
Gedimino g. 37
(IV a., 51 kv. m, IX
aukðtø name, blokinis, 20 852,64 Eur/ 72
660 Lt). Tauragë, tel.
8 698 20 984.

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.

2 k. butà Þalgiriø
mikrorajone (V a.,
vidurinë laiptinë, su
visu inventoriumi).
Tauragë, tel. 8 658 61
209.
2 k. butà Gedimino
37 (IV a., 51 kv. m, IX
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi
vieta, 20 852,64 Eur/
72 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 698 20 984.
2 k. butà Gedimino
g. (II a. ið 9, vidurinis,
plastikiniai langai,
ðarvo durys, rakinama laiptine, 24 617,70
Eur/ 85 000 Lt). Tel. 8
617 25 675.
3 k. butà (I a., geroje
vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas,
viskas naujai pakeista). Tauragë, tel. 8 615
94 130.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka komercinei
veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel.
8 636 16 117.
3 k. butà Gedimino
g. (III a., tvarkingas,
mûriniame name, 66
kv. m, rûsys 14 kv. m,
internetas, kabelinë
TV, baldai, 26 000
Eur, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 650 62
661.
3 k. butà miesto centre (V a., 55 kv. m).
Tauragë, tel.8 627 59
631.
3 k. butà Miðko g.
(III a., 65 kv. m, ðiltas, jaukus, erdvus).
Tauragë, tel. 8 687 71
585.
3 k. butà Liepø take
(II a., 54 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 24
617,70 Eur/ 85 000Lt.
Kartu su garaþu
kieme). Tauragë, tel.
8 614 28 842.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (2 612,44 Eur/
9 020,22 Lt, duobë,
trifazis). Tauragë, tel.
8 626 74 637.
Metaliná garaþà
(surenkamas, geros
bûklës, 492,35 Eur1
700 Lt). Tauragë, tel.
8 670 90 759.

Mûrinius pastatus 1,5
km nuo Tauragës (2
vnt., 800 kv. m, su visomis komunikacijomis, nauja statyba
ir 300 kv. m, su þeme).
Tauragë, tel. 8 689 37
588.
Namà D. Poðkos g. 4
(visos komunikacijos,
vanduo, kanalizacija,
ðiluma, garaþas, ûkinis pastatas, 5 arai
þemës). Tauragë, tel.
8 654 40 476.
Namà Skaudvilëje
(graþi vieta, netoli uþtvanka, netoli kultûros namai,
mokykla, netoli
miestelio centro).
Tauragës r., tel. 8 670
28 404.
Namà SKUBIAI!
Papuðinyje (2 aukðtø,
mûrinis, greta medelynas, uþdara teritorija,
atskiri áëjimai, gali gyventi 2 ðeimos, 2 þidiniai, sauna, balkonai,
ûkinis su 2 garaþais,
13,5 aro þemës, saugi,
rami vieta). Tauragë,
tel. 8 613 43 321.
Namo II a. (yra garaþas, mûriniai
pastatai, þemë), garaþà „Jovaro“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8
698 79 236.
NEBRANGIAI namà
Butkeliuose (mûrinis,
16 arø þemës, visos
miesto komunikacijos, gera vieta, netoli miesto centro).
Þemës sklypà 44 a
prie Senvagës, netoli
Jûros. Tauragë, tel. 8
631 45 192.
Sodà Joniðkëje,
„Puðyno“ bendrijoje, Gabijos g. (6 arai
þemës, su nebaigtu
árengti namu, geras
privaþiavimas).
Tauragë, tel. 8 653 91
515.
Sodybà 9 km nuo
Ta u r a g ë s , ð a l i a
Maþonø k. (sena, labai graþi, rami vieta,
per sodybà teka upelis, bendras plotas 5,6
ha, ið jø puse miðkas,
geras privaþiavimas,
nuolat valomas net
þiemà, 17 400 Eur).
Tel. 8 650 67 560.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g.
(nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 611 12 005.
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 rajone. Tel. 8 699 82
177.

Þemës sklypà (0,5 ha,
miesto ribose, prie
miðko), galima dalimis. Tauragë, tel. 8
446 55 625.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà
be patogumø, yra dalis baldø, plastikiniai
langai, kieme ðulinys.
Tauragë, tel.: 8 699 53
475, 8 654 49 012.
+Iðnuomoja 2 k. butà
J. Tumo-Vaiþganto
g. (yra dalis baldø).
Tauragë, tel. 8 617 07
999.
+Iðnuomoja namà
miesto centre su baldais, vietinis ðildymas.
Iðnuomoja komercines rûsio patalpas
(70 kv. m, yra vanduo,
WC). Tauragë, tel. 8
687 93 660.
Jauna tvarkinga ðeima iðsinuomotø namo
dalá arba namà ilgesniam laikui. Tauragë,
tel. 8 640 40 409.
Patalpas Gedimino g.
24 (I a., 72 kv. m, V
aukðtø name, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas,
renovuotame name).
Tauragë, tel. 8 687 77
454.

Parduodame lapuoèiø
malkas supjautas
ruliukais: berþas,
juodalksnis, drebulë,
àþuolas, sausas sukapotas sukrautas
dëþëse uosis, skroblas.
Atveþame, tel. 8 447 45
788, 8 610 16 648.

p a r d u o d a
Remontuojame mobiliuosius telefonus,
prekiaujame mobiliøjø
dalimis ir aksesuarais. Pristatymas visoje
Lietuvoje! Tel. 8 685
12 303.

Ðemetos g. 44 (namo
anèiomis komunikacijomis, graþi, rami vieta, arti MAXIMA,
NORFA, 9 arai, 16
000 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 13 160.

p a r d u o d a
Briketai! Kokybiðki.
Pjuvenø. Atveþame.
Jurbarkas, tel. 8 677
97 077.
Malkas, gaminu
padëklus ir statybinæ
medienà. Tauragë,
tel. 8 670 74 452.

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.

Spintelæ (prie lovos), Darbinæ kumelæ ir Karvæ (pieninga, piruþuolaidas (kaka- darbiná arklá. Galiu maverðë), verðingà tevos sp., naktinës), p a k e i s t i á d a r b u i lyèià (verðiuosis vasamedþiagà uþuolaid- netinkantá. Kauno r.,
rio mën.). Tauragë,
oms (kakavos sp.), tel. 8 681 49 682.
tel. 8 675 33 517.
lininius siûlus, pag a l v e s ( 2 v n t . ) . Grynaveislá anglø K i a u l e s ( 2 v n t . ,
p a r d u o d a
Tauragë, tel. 8 446 kokerspanieliø veis- 150-200 kg svorio).
Planðetiná kompiuterá 72 033.
lës 7 mën. patinëlá su
Jurbarkas, tel. 8 618
„Estar Grand HD
dokumentais, 86,89
Dual Core“ MID 1008
Eur/ 300 Lt. Ðilalë, tel. 34 836.
(laimëtas „Teleloto“,
Pieninæ 7 verðiø karvæ.
8 690 09 492.
26 x 15,5 cm, 24 mën.
Kaimiðkus rûkytus Tauragës r., tel. 8 674
garantija. Vidinë atp a r d u o d a
01 521.
mintis 8 GB, 5 taðkø
Vaikiðkà vaikðtynæ laðinius (3,48 Eur/
jutiklinis ekranas). Tel.
ir vaikiðkà lovytæ. 12 Lt/kg) ir naminius Pirmaverðes karves
8 645 65 118.
Tauragë, tel. 8 614 broilerius (2,61 Eur/ (viena þala kita baltPrekyba nauja ir nau9 Lt/kg). Tel. 8 647 margë) ir telyèià (ap38 868.
dota garso aparatûra.
80 591.
siverðiavusi, juodmarPristatymas visoje
p e r k a
Lietuvoje! Tel. 8 685 Vaikiðkà maðinëlæ Karvæ (galima rink- gë). Jurbarko r., tel.:
12 303.
m i n a m à p ë d a l a i s , tis, kaina sutartinë). 8 698 00 593, 8 618
Sulèiø ðaldymo áreng- bûklë nesvarbi. Tel. Ðilalë, tel. 8 622 85
30 519.
iná (ðerbeto gamybai), 8 698 81 069.
360.
Rûkytus naminðaldymo dëþæ, ðaldyK
a
r
v
æ
(
4
v
e
r
ð
i
ø
)
.
tuvà su ðaldikliu, ðaldyius laðinius (1 kg –
Ta u r a g ë , Ta u r a i ,
mo vitrinà (vertikali),
Putinø g. 50, tel. 8 1 4 L t / 4 , 0 5 E u r ) .
didelá pliusiná ðaldyKryþkalnis, tel. 8 611
tuvà, nedidelá ðaldiklá446 59 875.
p a r d u o d a
71 795.
dëþæ. Jurbarkas, tel. 8
Karvæ (5 verðiø, balt3
v
e
r
ð
i
ø
k
a
r
v
æ
i
r
698 39 839.
v e r ð i n g à t e l y è i à . nugarë, pieninga). Septyniø verðiø karvæ.
Ðaldytuvà. Tauragë,
Ðilalë, tel. 8 683 68 Tauragë, tel. 8 638 40 Tauragës r., tel. 8 674
tel. 8 688 77 002.
080.
397
01 521.
Televizoriø. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
PR „Tele2“ klientai keliaudami turės mažiau
Videogrotuvà JVC
(kasetinis, maþai naurūpesčių
dotas, priedo 5 kasetës,
Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ savo mėnesinio
mokėjimo paslaugų klientams pasiūlė dar vieną laiką ir
20 EUR). Tauragë, tel.
pinigus taupančią paslaugą – kelionių draudimą SMS žinute.
8 654 53 153.
Naujoji paslauga leis nebesirūpinti kelionių draudimu – šią

Þemës sklypà P.
statybai, su ðalia es-

Sekcijà „Freda“ (naudota), virtuvës komplektà ir naujà sekcijà
„Neris“. Tauragë, tel.
8 614 08 381.
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p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir
dvigulis, geros bûklës),
pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), antklodæ (yra avies
vilnos), skalbiniø dëþæ
(pinta). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

paslaugą bendrovės klientai galės užsisakyti SMS žinute
jau kirtę Lietuvos sieną.
„Tele2“ tokia paslaugą siūlo vienintelis tarp mobiliojo
ryšio operatorių Lietuvoje.
Svarbiausia – patogumas klientui
„Su kiekviena nauja paslauga klientams vis išplečiame
sąrašą sričių, kur žmonės gali sutaupyti laiko ir pinigų.
Kelionių draudimas SMS žinute yra paprastas, greitas ir
patogus. Jis patiks nuolat skubantiems ir daug keliaujantiems žmonėms. Be to, trumpų kelionių metu ši paslauga
leis sutaupyti“, – pasakojo Mindaugas Kežionis, „Tele2“
Produktų skyriaus vadovas.
Kelionių draudimą „Tele2“ siūlo bendradarbiaudama su
draudimo bendrove „Gjensidige“ ir draudimo paslaugų
agregatoriumi „Mobassurance“.
„Mūsų tikslas yra už prieinamą kainą teikti klientams
inovatyvias ir kokybiškas paslaugas. Todėl praėjusiais
metais pradėjome ypač aktyvią papildomų paslaugų plėtrą
– supaprastinome mobiliojo parašo įsigijimą, pristatėme
„Kaspersky“ apsaugą nuo mobiliųjų virusų, telefonų draudimą, internetinę muzikos paslaugą „Deezer“. Ateityje
pasiūlysime jų dar daugiau“, – sakė M. Kežionis.
Itin palanki kainodara
Nauja „Tele2“ paslauga galės naudotis ir išmaniųjų, ir paprastų mobiliųjų telefonų turėtojai.
Be paprasto naudojimo, paslauga bus patraukli ir savo kainodara. Draudžiantis SMS žinute, kelionių
draudimas kainuos 6,91 Lt (2 Eur) dienai. Tokia kainodara bus ypač palanki trumpose kelionėse ir
leis sutaupyti.
Pasiūlymą apsidrausti „Tele2“ klientai SMS žinute gaus pasiekę kitą valstybę. Draudimo įsigijimui
tereiks atsakyti į žinutę parašius kelionės trukmę, savo vardą, pavardę bei asmens kodą. Draudimo
apsauga įsigalios iškart, gavus patvirtinimo žinutę, o mokestis už paslaugą bus įtrauktas į einamojo
mėnesio ryšio sąskaitą.
Draudimas apima visas pagrindines rizikas, svarbias kelionėse: būtinosios medicininės pagalbos
ir repatriacijos, asmens civilinės atsakomybės, bagažo ir asmeninių daiktų praradimo, nutrūkusios
kelionės bei skrydžio vėlavimo.
Bendrovės „RAIT“ birželį atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias operatorius
Lietuvoje – iš viso „Tele2“ užima 53,5 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos.
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Ðuniukus (vokieèiø
aviganiø veislës, 4
mën., 45 Eur) ir ðuná
(vokieèiø aviganiø
veislës, 2 m., 45 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 84
900.
Telyèias (verðingos, 2
pieninës ir 2 mësinës).
Pagëgiai, tel. 8 616 11
844.
Telyèià, apsëklinta.
Jurbarkas 8 650 73
006.
Telyèias (4 vnt., pieniniø veislës, 2 vnt.
mësiniø veislës).
Pagëgiai, tel. 8 616
11 844.
Telyèià (verðinga,
verðiuosis kovo 16 d.).
Tauragë, tel. 8 652 71
030.
Tris Lietuvos juodmargiø veislës telyèias.
Jaukios, stambios, apsëklintos, verðingos.
(730-780 Eur/2 595
Lt). Ðilalë, tel. 8 650
90 792.
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Verðingas telyèias (4
vnt., 579,24-724,05
Eur/ 2000-2500 Lt).
Tel.: 8 693 65 165, 8
631 25 682.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus (grynaveisliai,
75 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 653 86 819.

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

p a r d u o d a
Elektros gaminimo
generatoriø (12 kW, su
valdymu, 810,94 Eur/ 2
800 Lt). Naujus brezento tentus – 12 Lt/m).
Tel. 8 672 72 619.
Kailinius (40 ir 50 dydþio), þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio),
naujus ðalikus (vyriðki,
graþûs), beretes, vyriðkas apatines kelnes
(baltos sp.), ðvarkus
(ávairiø dydþiø), pigiai.
Tauragë, tel. 8 446 72
033.

Skalbyklæ „Whirlpool“
(automatinë, labai
maþai naudota, 115,85
Eur/ 400 Lt), AUDI
100 (1987 m., 2,0 l,
benzinas, dujos, liukas, balta spalva, gera
bûklë, 376,51 Eur/ 1
300 Lt), pakëlimo talæ
(3 tonø, elektrinë, kartu su „dvitëjine“ sija,
1000 Lt). Jurbarkas,
Neágaliojo veþimëlá tel. 8 606 45 421.

Visuotinæ lietuviø
enciklopedijà ir þalvariniø àsotëliø bei
þalvariniø þvakidþiø
rinkinius. Tel. 8 655
76 248.

p e r k a

Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà,
gabalus, karolius (gali
bûti seni), perku keistus, neįprastus akLAND LEX (2012 m., Vietinæ signalizacijà, menis. Tel. 8 612 76
elektrinis, 2 x12V, 450 tinklus nuo paukðèiø 988.
ir ðiltnamiams dengti,
Eur). Tauragë, tel. 8
klausos aparatà ir nau- Elektros gaminimo
690 47 947.
jà prietaisà pelëms, stotá nuo 10 kW arba
tarakonams naikinti, generatoriø su valdySeifà (120 Eur).
prietaisà kurmiams mu. Metalo apdirbimo
Jurbarkas, tel. 8 618 naikinti. Tel. 8 670 99 stakles. Tel. 8 672 72
923.
619.
26 299.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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RENAULT
p a r d u o d a

Senovines raudonas
dideles plytas (15 000
vnt.) ir grindinio taðytus akmenis (400 kv.
m), bordiûrus (200
vnt.), dolomità (50 t).
Tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà,
medienos atraiþas,
pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko
mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.
Uþkraunamà peèiø (2
metø senumo, gera
bûklë). Jurbarko r.,
Vieðvilë, tel. 8 616 93
114.
Vandens ðildytuvà (elektrinis, 100 l, prancûziðkas, 72,41 Eur/ 250
Lt). Jurbarkas, tel. 8
612 63 658.

Elektros gaminimo
stotá nuo 10 kW arba
generatoriø. Arkinio
sandëlio arkas.
Metalo apdirbimo
stakles. Tel. 8 672 72 Langus (23 vnt., med619.
iniai, nauji, geros
SENAS RELIGINES
kokybës), ðildymo
K N Y G A S ,
MALDAKNYGES, krosná (120 kv. m),
N U O T R A U K A S , tepalinius ðildymo raA P V A L I U S diatorius, ketaus raO V A L I U S diatorius. Jurbarkas,
G I N T A R I N I U S tel. 8 698 39 839.
KAROLIUS. Tel. 8
Metalo konstrukcijø
633 77 431.
sandëlio 12 m ploèio,
5 m aukðèio kolonas,
dviðlaites konstrukp a r d u o d a
cijas – 37,65 Eur/ 130
+Uosines lentas (50 Lt/m. El. gaminimo
mm storio, 3 m ilgio). stotá (60 kW, 2 461,77
Ðilalë, tel. 8 686 31 Eur/ 8 500 Lt). Tel. 8
079.
672 72 619.
El. gyvatukus (naudoti, ávairiø dydþiø ir Radiatorius (nauji,
dizaino, nuo 20 Eur buitiniai, ið Vokietijos).
iki 30 Eur). Tauragë, Jurbarkas, tel. 8 686
tel. 8 690 47 947.
89 896.

BMW
p a r d u o d a
BMW 525 (TDS, 1994
m., 2,5 l, dyzelinas,
105 kW, sidabrinë
spalva, sedanas, TA
2016-08, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3
(2008 m. pirktas
Kauno CITROEN
centre, rida 74 600,
serviso dokumentai,
vasariniø padangø
komplektas, 2 606,58
Eur/ 9 000 Lt). Tel. 8
620 94 986.
DAEWOO

p a r d u o d a
DAEWOO LANOS
(2003-09-30, 14, l,
benzinas, 55 kW, TA
iki 2016-11-13, þalia
spalva, Lietuvoje
AUDI
nevaþinëta, 2 durys,
p a r d u o d a
padangos M+S, R13,
AUDI A4 (2002 m., 700 Eur). Jurbarkas,
mëlyna spalva, TA, tel. 8 602 67 377.
draudimas, oda, visi
HONDA
privalumai, tvarkinga,
p a r d u o d a
automatinë pavarø
dëþë, kvatro, dyzeli- HONDA ACCORD
nas, 3 500 Eur). Tel. 8 AERODECK (1997
616 41 686.
m., 2000 cm3, benziAUDI A6 (1995 m., nas, dujos, 100 kW,
2800 cm3, benzinas, mechaninë, univerdujos, 128 kW, auto- salus, violetinë sp.,
matinë pavarø dëþë, 4/5, TA iki 2016universalus, þalia sp., 07, 1 158,48 Eur/ 4
4/5, TA iki 2016-08, 000 Lt, priþiûrëtas).
daug privalumø, 1 Jurbarkas, tel. 8 655
302,71 Eur/ 4 498 Lt). 39 524.
Tauragë, tel. 8 657 45
NISSAN
646.
p a r d u o d a
AUDI B4 (1992 m.,
benzinas, dujos, TA NISSAN ALMERA
iki 2016 07 29 d., TINO (2000 m., 2,2 l,
724,05 Eur/ 2 500 Lt, dyzelinas, 1 200 Eur).
sidabrinë sp.). Tel. 8 Tauragë, tel. 8 618 82
496.
634 26 652.

RENAULT 19 (1,7
l, benzinas, dujos, 54
kW, auksinë spalva,
heèbekas, TA iki
2017 m., 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
R E N A U L T
LAGUNA (2003 m.,
2,2 DCi, universalus,
automatinë pavarø
dëþë, TA 2 m., ið
Vokietijos, 1 737,72
Eur/ 6 000 Lt). Tel. 8
638 41 897.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW PASSAT (1990
m., 1,9 l, dyzelinas,
50 kW, universalas,
raudona spalva, TA
iki 2017 m., kablys,
ragai, tvarkingas, 640
Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.
VW PASSAT (1998
m., 1,9 l, dyz., 81 kW,
sidabrinë sp., universalus, TA iki 2016,
þieminës padangos,
lieti ratai, 1750 Eur).
Tauragë, tel. 8 600 06
497.
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 r i e k a b à
ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79
236.

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

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà MAZ8144 (gera bûklë, TA,
draudimas, 320 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653
78 779.

p a r d u o d a
Akumuliatoriø (naudotas, geros bûklës).
Jurbarkas, tel. 8 686
89 896.
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AUDI C4 AVANT
(1992 m., sedanas,
2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininiai ir dyz.), AUDI
A6 AVANT (2,6 l).
Tauragë, tel. 8 630 12
397.
Padangas R13/R14/
R15/R16/R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW GOLF
(1996 m., 1,9 l, dyzelin a s ) , R E N A U LT
LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD), MAZDA
626 (1995 m., 2 l,
dyzelinas) dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91
238.
SEAT ALHAMBRA
(1,9 l, TDi), AUDI
A6 (1997 m., 2,5 l,
TDi), CITROEN
EVASION (1,9 l. TD),
NISSAN TERANNO
(1994 m. 2,4 l, benzinas, IVECO 35 (1994
m.2,5 l, TD), SCENIC
(1997 m., 1,9 l, TD),
PEUGEOT 406 (1,9
l, 2,1 TD dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91
238.
VW SHARAN (1998
m., benzinas, sidabro
sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.
Þiemines padangas
(R14, R15, R16, R17).
Tel. 8 677 97 077.
Þiemines padangas
(naudotos, R14, R15,
R16, R17). Tauragë,
tel. 8 610 60 588.

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

p a r d u o d a
3 korpusø rusø g-bos,
plûgus ir 2 korpusø
lenkø g-bos plûgus,
metalinæ cisternà
ant ratø, 3 kub. m,
ðieno-ðiaudø rinktuvà
(èekoslovakø g-bos).
Tauragë, tel. 8 617 44
713.
Aliumininæ 5 kub.
m cisternà (nuo kariðko benzinveþio,
551,15 Eur/ 1 903 Lt).
Tauragë, tel. 8 652 14
680.

Bulviø sodinamàjà,
mëðlo kratytuvà,
srutveþá, plûgà, ðienapjovæ, purkðtuvà, frezà,
kultivatoriø, T-25,
MTZ-80. Jurbarko r.,
tel. 8 612 78 366.
Cisternà (10 kub. m,
550 Eur, atveþa). Tel.
8 676 92 708.
Kombainà Niva dalimis arba visà (veikiantis). Jurbarkas, tel.
8 685 30 887.
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.
Mëðlo krautuvà prie
traktoriaus. Tauragë,
tel. 8 618 82 496.
Plûgà (vartomas, trijø
korpusø, 720 Eur),
kultivatoriø (pakabinamas su voleliais,
600 Eur), savadarbes
priekabas (kainos
sitartinës arba keièia á
automobilinæ priekabà), siurblá NÐ-50 (60
Eur). 8 616 41 686.
Traktorines akëèias,
medþio apdirbimo
stakles, metalinius
lovius, melþimo vienfazá aparatà, avilá
(naujas). Tauragë, tel.
8 631 53 040.
Traktoriø MTZ-50 su
MTZ-80 varikliu. Tel.
8 652 77 476.
Traktoriø T-16MG
su padargais, galima
atskirai. Jurbarkas, tel.
8 629 23 571.
Þemës dirbimo padargus prie traktoriaus
T-25. Tauragë, tel. 8
617 26 099.

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.
Bulviø sodinamàjà
(rusø g-bos), traktoriø JUMZ arba
KARPATEC su
krautuvu, savaeigæ
ðienapjovæ E-302, 11
tonø mëðlo kratytuvà.
Tauragë, tel. 8 613 98
986.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: draudimo agentas (vadybininkas), vairuotojas-ekspeditorius,
tarptautinių krovinių vežimo transporto
priemonėmis vairuotojas, šaltkalvis suvirintojas, logistikos specialistas, virėjas,
pardavimo vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas,
automobilių mechanikas, buhalteris,
degalinės operatorius, gyvulininkystės
specialistas, kasininkas, sunkvežimio
vairuotojas, veterinarijos vaistininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos
darbuotojas, barmenas padavėjas, gamybos vadovas, kasininkas, kineziterapeutas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tekintojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virtuvės
darbininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą
užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, autobusų
vairuotojai, komandos lyderis, palapinių
surinkėjas.
Vokietijoje siūlomas darbas studentams
vasaros atostogų metu 2015 m.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, siuvėjai, darbas narcizų ūkyje,
slaugytojų padėjėjai.
Lenkijoje reikalingi transporto dispečeris
logistikos įmonėje.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai (animatoriai).
Latvijos įmonė Eurocos Ltd darbui Vilniuje ieško rinkodaros vadybininko.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, pardavimo
agentas [vadybininkas], gamybos darbų
brigadininkas, medkirtys, parduotuvės
padalinio vadovas, skalbyklos vadovas,
stalius, valytojas, žiniasklaidos reporteris.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos skyriaus kontrolierius, automatikos
įrangos elektrotechnikas, išmėsinėtojas,
krovikas, nekilnojamojo turto agentas,
operatorius pakuotojas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, skerdikas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų
inžinierius, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius, bendrųjų statybos darbų vadovas,
elektrikas, gamybos meistras, krovikas,
matematikos mokytojas, metalų apdirbimo
technologas, mėsos išpjaustytojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: gyvulininkystės specialistas, kompiuterių sistemų specialistas,
medienos apdirbimo staklių operatorius,
nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės,
ir gyvulininkystės ūkio darbininkas, pašto
siuntų skirstytojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: duonos ir pyrago gaminių
formuotojas, elektros energetikos technikas, logopedas, mokyklos psichologas,
pardavimo agentas [vadybininkas], psichologas, visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos
darbuotojas, apskaitininkas, architektas,
asmens priežiūros namuose darbuotojas,
autobuso vairuotojas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, bendrosios praktikos
slaugytojas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, budėtojas, buhalteris, drabužių
siuvėjas, ekskavatoriaus mašinistas, gaisrinės saugos specialistas, gestų kalbos
vertėjas, gyvulininkystės specialistas,
kasininkas, kepėjas, kirpėjas, komplektuotojas, konditeris, krovikas, krovikas
rūšiuotojas, laivavedys, laivo mechanikas, laivo vamzdynininkas, lažybų
tarpininkas kasininkas, manikiūrininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas, mechanikos inžinierius, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, nekilnojamojo turto agentas,
nekvalifikuotas apdirbimo pramonės
darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo agentas
[vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parketo klojėjas, pašto kurjeris,
personalo atrankos specialistas, prekių
fasuotojas, prekių grupės vadybininkas,
produkto vadybininkas, programuotojas,
projekto vadovas, raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas, reklamos
administratorius, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, restorano
virėjas, rūbininkas, santechnikas, siuvėjas sukirpėjas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, socialinis darbuotojas, specialiųjų statybos darbų vadovas, statybos
projekto vadovas, stropuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, turto agentas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo įmonės administratorius, vertėjas,
vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių
santechnikas, viešbučio patarnautojas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas,
virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilių šaltkalvis,
gyvulininkystės specialistas, kasininkas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivų statybos technikas, lopšeliodarželio auklėtojas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas, suvirintojas, svėrėjas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: gyvulininkystės specialistas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, pardavėjas, socialinio
darbuotojo padėjėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: padavėjas, pardavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, nekilnojamojo turto agentas, pardavėjas, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], siuvėjas
sukirpėjas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: NT vadybininkas (-ė),
vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
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JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), automobilių šaltkalvis, gamybos darbininkas,
IKI cento kasininkas, kūrikas-kiemsargis,
laiškininkas (-ė), NT vadybininkas (-ė),
pardavėjas kasininkas, vairavimo instruktorius, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: laiškininkas, vairuojantis
automobilį, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), elektrotechnikas, pardavėjas kasininkas,
visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių šaltkalvis, buhalteris (-ė), gamybos
vadovas (-ė), klientų konsultantas (-ė)
latvių kalba, laiškininkas, vairuojantis
automobilį, meninio ugdymo mokytojas,
pardavėjas kepėjas, pirkimų vadybininkas, siuvėjas, siuvimo technologas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, vyr. buhalterė
(-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis, baldų aptraukėjas (-a), biuro
administratorius (-ė), buhalterė (-is),
elektromontuotojas, kirpėjas, kokybės
kontrolierius, konsultantas kasininkas,
korpusinių baldų surinkėjas, krovikas,
laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis
automobilį, maisto gamybos technologas
(-ė), medinių baldų surinkėjas, mūrininkas, NT vadybininkas (-ė), pagalbinis
darbininkas, pardavimo vadybininkas,
siuvėja (-as), stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, ugniagesys gelbėtojas, vadybininkas, vadybininkas/administratorius,
vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių plovėjas,
(-ja), automobilių remontininkas, baldų
aptraukėjas (-a), buhalteris, darbininkas valytojas, fermos vedėjas, floristas pardavėjas, gaterininkas, gynybinio pilietinio
ugdymo instruktorius, gyvulininkystės
ūkio darbininkas, kambarinė, laiškininkas, vairuojantis automobilį, logistikos
vadybininkas, nekilnojamo turto agentė
(-as), nekilnojamojo turto vadybininkas
(-ė), nekvalifikuotas statybos darbininkas, operatorius, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavėja(s) - vairuotoja(s),
pardavėjas, paruošėja (s), siuvėja (-as),
sporto treneris, stalius, vairuotojas Ee
kat., virėjas, virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: elektrikas, gydytojas odontologas, konsultantas pardavėjas, melžėjas, miškavežio vairuotojas, nekilnojamo
turto agentė (-as), NT administratorius
- agentas, NT vadybininkas (-ė), operatorius (-ė) - kasininkas (-ė), overloko siuvėja, pagalbinis darbininkas, pardavėja,
pardavėja(s)- vairuotoja(s), pardavėjas
konsultantas, vadovo pavaduotojas, pardavimo vadybininkas (ė), parduotuvės
vadovas (-ė), personalo vadybininkas
(-ė), sandėlininkas, siuvėja (-as), stalius
(baldžius), stogdengys, suvirintojas elektra, tarptautinių pervežimų vairuotojas,
vadybininkas, vairuotojas CE kategorijų,
vairuotojas E kategorijos, vairuotojasekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Atliekame visus vidaus apdailos darbus,
montuojame gipso
plokðtes, glaistome,
daþome, klijuojame
plyteles, klojame
grindis ir kt. Klaipëda,
tel. 8 625 27 097.

+ Ta i s o ð a l d y t u vus, skalbykles,
mikrobangø krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á
namus. Suteikia garantijà. Tauragë, M.
Valanèiaus g. 18, tel.:
8 686 32 976, 8 446 55
Daþytoja ieðko darbo. 899.
Jurbarkas, tel. 8 651 +Vandens græþiniai.
12 723.
Geoterminis ðildymas.
Galiu priþiûrëti neá- Darbai nuo A iki Z.
galø þmogø Jurbarko, Visoje Lietuvoje iðtiÐilutës, Tauragës ra- sus metus! Garantija,
aptarnavimas. El. p.
+Pieno ûkiui reika- jonuose. Turiu patwww.Melkerlita.lt,
l i n g i d a r b i n i n k a i . irties. Tel. 8 681 41
tel.: 8 686 83 265, 8
Tauragë, tel. 8 611 870.
616 08 020.
24 936.
Meistras ieðko vi- Atlieku smulkius vi+Reikalingas ratø
daus apdailos darbø. daus apdailos, sanmontuotojas arba iðnuomojama darbo vie- Tauragë, tel. 8 681 59 technikos ir elektros
darbus. Tel. 8 623 76
ta ratø montuotojui ir 415.
705.
kitai veiklai. Tauragë,
tel. 8 699 12 014.
Atliekame ávairius
+Reikalingi langø
vidaus apdailos darir durø montuotojai. + I L G A L A I K I S bus, gipso kartono
Tauragë, tel. 8 687 85
V O N I Ø R E S - montavimas, plyteliø
630.
klijavimas, glaistymas
TAURAVIMAS (ið
Reikalinga slaugë
ir daþymas. Tauragë,
senyvai, gulinèiai mo- austriðko akrilo, pagal tel. 8 637 00 382.
teriai, galinti gyventi technologijà „Vonia Brangiai perka ávairø
kartu. Jurbarko r., tel. vonioje“, tik per 2
miðkà. Tel. 8 651 39
8 652 05 748.
val. Garantija 5 m.
039.
Reikalingas auto- Tarnauja 15-20 metø).
mobilveþio vairuo- R e s t a u r u o j a m e i r Brangiai perkame
tojas (C, E kategor- prastai restauruotas miðkà visoje Lietuvoje,
dirbame operatyviai,
ijø) dirbti Europoje
vonias. MB „Voniø atsiskaitome ið karto.
iki 1,5 mën. arba
veþti automobilius meistras” www.voniu- Tel. 8 670 00 784.
ið Prancûzijos. Tel. meistras.lt, tel. 8 684 J u r b a r k o v e t e r i 20 151.
+370 699 94 302.
narija: kraujo tyriR e i k a l i n g a s t r a k - +Kertame miðkus, mai, echoskopija.
torininkas - melþëjas. veþame medienà savo Chirurginis ir teraTel. 8 685 30 887.
technika. Tauragë, pinis smulkiø gyvûnø
gydymas. Profesionali
tel. 8 607 45 949.
pagalba augintini+Santechnikas atlie- ams. Kauno g. 27,
40 m. vyras ieðko bet ka visus santechnikos Jurbarkas. Maloniai
kokio darbo. Jurbarko darbus. Tel. 8 673 03 laukiame. Jurbarkas,
r., tel. 8 628 84 878.
261.
tel. 8 647 11 163.

Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai.
Automobilis su liftu.
Jurbarkas, tel. 8 677
97 077.
MONTUOJAME
V I S Ø
T I P Ø
Þ I D I N I U S ,
Á D Ë K L U S ,
PRISTATOMUS
KAMINUS, PIRTIS.
P E R T V A R Ø
D A U Þ Y M A S .
ÐILDYMO KATILAI.
SANTECHNIKOS
PASLAUGOS.
Galima iðsimokëtinai. Tel. 8 685 58 545.
NUOLAT PERKAME
MIÐKUS VISOJE
LIETUVOJE. Tel. 8
641 07 661.
Nuomojame ðventines palapines, paviljonus. Apðvietimas,
grindys, stalai, suolai,
këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Perku brandþias
egles, puðis. Moku
iki 14 481 Eur/ 50 000
Lt uþ 1 hektarà. Taip
pat perku iðsikirtimui
(apvalià medienà).
Tel. 8 646 44 279.
Remontuojame stacionarius ir neðiojamuosius kompiuterius. Prekiaujame
naujais ir naudotais kompiuteriais.
Pristatymas visoje
Lietuvoje! Tel. 8 685
12 303.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome,
daþome, dedame
tinkà. Tel. 8 673 57
197.

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

.lt

Traktoriaus K-701
hidrauliná cilindrà,
priekabos 1PTS-9 linges ir tiltà, traktoriaus
JUMZ mëðlo ðakes,
tràðø barstytuvà (1
tonos, pakabinamas).
Tauragë, tel. 8 616 24
547.
Traktorius T-25, T-16,
JUMZ, T-40 (gali bûti
be dokumentø). Javø
kombainus (gali bûti
sugedæ). Traktorines
priekabas (gali bûti
be dokumentø). Tel.
8 673 10 530.
Traktoriø T-150K,
kombainà NIVA
SK-5,
presà
FORTSCHRITT,
cisternà nuo 2 iki 10
kub. m. Tauragë, tel.
8 613 15 940.
Tràðø barstyklæ (1
tonos), purkðtuvà (1
tonos) arba purkðtuvà
OP2000. Tauragës r.,
tel. 8 630 78 275.
Visà naudotà þemës
ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai
tvarkinga. Jurbarko
r., tel. 8 601 60 880.
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Horoskopai
p
Pirmadienį prieš
ką kritikuodami
pagalvokite, ar tas
žmogus turėjo tiek
galimybių kiek jūs ir ar nesate
per daug reiklūs. Šiaip jau pirmoje savaitės pusėje pagaliau
realizuosite seniai puoselėtą sumanymą. Kad ir ką veiktumėte,
įdėsite į darbą visas savo jėgas
ir sugebėjimus. Puiku, bet laukti
to paties iš aplinkinių neverta.
Į įvykių eigą stenkitės kištis
ne daugiau nei iš tiesų reikia.
Sėkmės raktas - supratingumas
ir kantrybė.
Pats laikas rimtai susimąstyti apie
gyvenimo prasmę
ir savo vietą šiame pasaulyje. Galvokite apie
strategiją, konkretūs uždaviniai
ir metodai išsirutulios kaip ir
savaime. Kai kam teks naujomis akimis pažvelgti į senas
problemas, ieškoti originalių
sprendimų. Pats laikas keisti
maitinimosi įpročius - stenkitės
vartoti lengvesnį maistą. Artėjant

ateinanèiai savaitei (01-12 - 01-18)

savaitgaliui laukite įdomių naujienų ar netikėtų svečių.
Palankus metas
naudingoms pažintims megzti, neoficialioje aplinkoje tvirtinti reikalingus dalykinius ryšius.
Visame kame stenkitės laikytis
aukso vidurio - bet kokie kraštutinumai šią savaitę Dvyniams žada
tik problemas. Antroje savaitės
pusėje susilaikykite nuo tolimos
kelionės - toli nuo namų tyko
nesėkmės ir nelaimės. Savaitgalio
pramogos bus įspūdingos, bet gali
gerokai kirsti per kišenę.
Rasis ne tik naujų
sumanymų ar projektų, bet ir jėgų,
lėšų ir noro juos
įgyvendinti. Nepamirškite būti
protingai atsargus. Jei siekiate
papildyti biudžetą ir praplėsti
akiratį, turėtumėte dalyvauti
rimtuose komerciniuose projektuose. Į vyresnybę su prašymais
ar pasiūlymais geriau kreiptis
pirmoje savaitės pusėje, antrąją

skirkite studijoms, naudingiems
kontaktams. Pasistenkite, kad
savaitgalį šeimoje vyrautų taika
ir vienybė.

savo autoritetą. Pirmoje savaitės
pusėje, jei nesutriksite neįprastoje
situacijoje, „gresia“ romantiška
pažintis. Savaitgalį jokiu būdu
neprasivartykite ant sofos, jėgas
atgauti padės tik aktyvus poilsis.

Intensyvus bendravimas gal ir
nuvargins, užtat
sužinosite daug
naudingo ir įdomaus. Savaitės
viduryje ar antroje pusėje paieškokite preteksto bent trumpai
pabūti vienumoje. Gali kilti naujų
gerų idėjų, o gal patobulinsite
senąsias. Šeima ir draugai vargu
ar tinkamai įvertins jūsų pastangas ir pasiekimus, nors teigiamą
jų poveikį veikiausiai pajus visi.
Savaitgalį saugokitės pataikūnų
ir apgavikų.

Visą savaitę būsite kritikuojamas
iš visų pusių, ir kas
skaudžiausia - beveik visada pagrįstai! Antradienį
spręsite uždavinį su dviem nežinomaisiais - teisingas atsakymas
atvertų jums naujas viliojančias
perspektyvas. Ketvirtadienį ar
penktadienį neskubėkite imtis
atsakomybės ar lyderio pozicijos - pernelyg daug aplink
intrigantų, tik ir laukiančių, kada
jūs suklupsite. Savaitgalio planai
veikiausiai išvirs į diametraliai
priešingus.

Nuo pat pirmadienio nusistatykite
sau aiškų ritmą ir
tvirtai jo laikykitės.
Jūsų organizuotumas ir šmaikštus
žodis padės mobilizuoti darbui
pavaldinius ar kolegas, dar neatsitokėjusius po švenčių. Turėsite
puikią progą įgyti ar sutvirtinti

Jei iš tiesų turite
profesinių ambicijų, šią savaitę dėl jų
teks aukoti laisvalaikį ir asmeninius planus. Išmušė
projektų vadovų, koordinatorių,
vadybininkų žvaigždžių valanda.
Nebijokite imtis atsakomybės,
naujų idėjų ar darbo metodų.

Penktadienį stenkitės būti maksimaliai sąžiningas ir atviras.
Savaitgalį šeimoje kilus kivirčui
pasistenkite likti neutralus - tada
taika vėl grįš kur kas greičiau.
Jei turite idėjų,
pats laikas jomis
pasidalyti su žmonėmis, kurie gali
suprasti ir tinkamai įvertinti.
Jūsų sumanymai įkvėps kolegas
ir sutvirtins jūsų autoritetą. Gal
palypėsite karjeros laiptais, bet
tai atneš tik daugiau rūpesčių
ir atsakomybės, gal dar moralinio pasitenkinimo. Finansinė
paskata veikiausiai bus minimali. Savaitgalio jūsų dėmesio
veikiausiai pritrūks šeimai ir
draugams.
Pirmadienį pagaliau turėtų nusiristi
nuo širdies jau kuris laikas jus slėgęs
akmuo. Savaitės viduryje galimi
nesusipratimai su partneriu, tad
pasistenkite kalbėti ir elgtis ypač
aiškiai ir nedviprasmiškai. Jei turite draugą, šią savaitę švenčiantį
savo gimtadienį, nepamirškite jo
pasveikinti, antraip tikrai įsižeis.
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Labai palankus
metas nuodugniai
apgalvoti ar apsvarstyti su kolegomis ar verslo partneriais
artimiausios ateities planus.
Jūsų produktyvios idėjos turėtų
labai sudominti vyresnybę ar
šiaip įtakingus asmenis. Savąja
intuicija pasikliaukite labiau
nei aplinkinių įtikinėjimais.
Savaitės viduryje nieko neatidėliokite - palankesnio momento
veikti veikiausiai nebebus.
Pasistenkite nekeisti išankstinių
savaitgalio planų - taip išvengsite daugelio nesusipratimų.
Akivaizdžiai artėja permainos. Gali
būti, kad atsikratysite ar bent jau
nuspręsite atsikratyti kai kurių
blogų įpročių. Jei kas nors
neduoda ramybės, pasistenkite
kuo aiškiau pats sau suformuluoti problemą. Pamatysite, tai
jau būtų pusė sprendimo. Pirmadienį laukiančių darbų apimtis
gali išgąsdinti, bet akys bijo,
rankos daro. Savaitgalį galimas
kivirčas ar šiaip nesutarimai
šeimoje.

JUOKAI

52. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Pala. Karas. Makaras. La. Sonata. Aparė. Ira. Takas. Mata. Lakta. Sadas. Sama.
Raila. sala. “Sas”. Viskas. Salak. Anapa. Sakalas. Olegas. Narasa. NOK. Nšls. Atsa. “OB”.
Pakasa. Atara. Tada. Sakai. Samas. Ėras.
Horizontaliai: Poliaritonas. Arkas. Oka. Atika. Kak. “AK”. Alano. SA. As. Asalnai. Rot.
peš. Anas. Naglas. sakas. Asta. Tadas. Am. Masalas. Ara. Salantas. KAM. Akas. Apas. Karatė.
Aratas. La. Ar. Arama. Asoda. Asė. AS. Sabas.
Pažymėtuose langeliuose: Simptomas.
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.

01. 45 m. vyras ieðko
moters rimtai draugystei. Tauragë.

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

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

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 5 Lt/1,45 Eur) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 5 Lt/1,45 Eur). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
SAUSIO 9 D. 17 VAL. Plungės kultūros centre fotoimprovizacijų parodos
,,Daiktai, šešėliai, atspindžiai, siluetai,
spalvos“ atidarymas.
SAUSIO 13 D. 19 VAL. Plungės
kultūros centre Lietuvos laisvės gynėjų
dienai paminėti skirti renginiai. Šventinis minėjimas – koncertas.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre „Domino“ teatro komedija
apie melą „Tiesa“.
SAUSIO 11 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre vakaronė. Groja „Reviu“.
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre „Domino“ teatro komedija
„Primadonos“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 9 D. 18 VAL. Kėdainių
kultūros centre komedija „Vyrų laiškai
elektrikui, tėvynei ir krepšiniui“ („Domino“ teatras).
SAUSIO 11 D. 15 VAL. Kėdainių
kultūros centre KARL JENKINS
„Requiem“, „Adiemus“, „Ave Verum“,
„Hymn“, „Palladio“.
SAUSIO 13 D. Lietuvos Laisvės
gynėjų diena.
17 VAL. Gėlių padėjimas ant Laisvės
gynėjų kėdainiečių kapų
Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje
18 VAL. Mišių auka už Laisvės
gynėjus
Po Mišių aukos
Kėdainių kultūros centro kamerinio
choro AVE MUSICA koncertas.
KRETINGOJE IR RAJONE
SAUSIO 11 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM
PER 40.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Kretingos
rajono kultūros centre literatūrinė-muzikinė kompozicija „Atmintis gyva“,
skirta Laisvės gynėjų dienos 24-osioms
metinėms paminėti.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas
„Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
SAUSIO 11 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Sudaužytas kiaušinis“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
PALANGOJE
SAUSIO 13 D. Laisvės gynėjų dienos
minėjimas. Palangos Švč. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų bažnyčia,
Vytauto g. 51, Palanga. Kurhauzo salė
Grafų Tiškevičių al.1, Palanga.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
SAUSIO 12 D. 18 VAL. Radviliškio

kultūros centre „Domino“ teatro komedija „Vyrų laiškai“.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Prie Radviliškio miesto kultūros centro literatūrinė
kompozicija „Prie atminties laužų“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 12 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Milašaičiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 11 D. 13 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Viduklėje Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas „Laisvės
šviesą saugokime širdimi“.
SAUSIO 11 D. 15 VAL. Pagojukų
seniūnijos salėje Laisvės gynėjų dienos
paminėjimas.
SAUSIO 12 D. 12 VAL. Verėduvos
bendruomenės namuose Laisvės gynėjų
dienos paminėjimas.
SAUSIO 12 D. 15 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Paliepiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. LAISVĖS GYNĖJŲ
DIENOS PAMINĖJIMAS RASEINIUOSE
7 - 8 VAL. Savarankiškai keliamos
valstybinės vėliavos.
8.30 VAL. Šv. Mišios Raseinių bažnyčioje.
Po Šv. Mišių padedamos gėlės ir uždegamos žvakutės Raseinių rajono atmintinose vietose žuvusiems už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę.
17.30 VAL. Filmas „Žodžiai – Lietuva
1989“ Raseinių rajono kultūros centre.
Keturių jaunuolių 1989 metų avantiūra
– filmas apie tų laikų Lietuvą „Žodžiai
– Lietuva 1989“.
SAUSIO 13 D. 8 VAL. Girkalnio pagrindinės mokyklos stadione Raseinių
rajono kultūros centro Girkalnyje ir
mokyklos bendradarbiavimo projektas,
skirtas Laisvės gynėjų dienai.
SAUSIO 13 D. 12 VAL. Betygalos
miestelio aikštėje Laisvės gynėjų dienos
paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 13 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Berteškiuose popietė,
skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.
SAUSIO 13 D. 13 VAL. Nemakščių
seniūnijos aikštėje Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 15 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Plikiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 15 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Kalnujuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 16 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Sujainiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Gervinėje literatūrinis
– muzikinis vakaras „Sausio šerkšnas“.
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Ariogaloje Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Laisvės gynėjų

dienos paminėjimas.
SAUSIO 15 D. IKI VASARIO 10 D.
Raseinių rajono kultūros centre Pramedžiavoje paroda, skirta etnografiniams
regionų metams „Mezgimo, nėrimo,
audimo raštai mūsų kraštuose“.
KAUNE
SAUSIO 10 D. 15 VAL. Paskaita
„Laisvės paradoksai: Laisvė ir atsakomybė“, skirta Sausio 13-ajai Kauno
tautinės kultūros centre (A.Jakšto g.
18).
SAUSIO 12 D. 16 VAL. paminint
tragiškus 1991m. Sausio 13-osios
įvykius Kauno miesto savivaldybė
organizuoja tradicinę istorinę pilietiškumo akciją „Sveika būk, Laisve!“
Vytauto Didžiojo karo muziejaus
sodelyje, prie Nežinomojo kario kapo
ir Laisvės paminklo.
SAUSIO 13 D. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kauno Šv. Arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčioje:
10 VAL. Šv. mišios;
10.40 VAL. koncertas „Vardan
Lietuvos“.
12 VAL. Kauno miesto vadovai ir
Kauno įgulos vadai padės gėles prie
Nežinomojo kario kapo ir Laisvės
paminklo, po to – Laisvės gynėjų kapų
lankymas.
15 VAL. renginys Laisvės gynėjų
dienai paminėti Kauno IX forto muziejuje (Žemaičių pl. 73).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
SAUSIO 12 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre „Domino“ teatro
komedija „Vyrų laiškai“.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Prie Radviliškio miesto kultūros centro literatūrinė kompozicija „Prie atminties laužų“.
JURBARKE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.
ŠILALĖJE IR RAJONE
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Koncertas,
skirtas Laisvės gynėjų dienai.

SAUSIO MĖN. REPERTUARAS
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 € (25 Lt).
11 d. sekmadienis 12 val.
Vienos dalies spektaklis vaikams MIKĖ. Režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
11 d. sekmadienis 18 val.
Henrikas Ibsenas NORA. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius Sigitas Račkys.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt),7,24 € (25 Lt), su nuolaida-4,34 €
(15 Lt).
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 SAUSIS
10 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Misteris X“ (Cirko princesė) . 2 dalių, 3 veiksmų operetė. Spektaklis viešai rodomas, įsigijus OCTAVA MUSIC AUSTRALIA
PTY LT licenciją.
Bilieto kaina – 37 Lt (10,72 €).
11 d., sekmadienis, 13.00 val.
PREMJERA Antanas Kučinskas „Makaronų opera“.
2 veiksmų opera vaikams.
Bilieto kaina – 20 Lt (5,79 €).
16 d., penktadienis, 18.30 val.
„Altorių šešėly“ 2 dalių šokio spektaklis pagal V. MykolaičioPutino romaną „Altorių šešėly“.
Iki sausio 5 d. bilieto kaina – 27 Lt (7,82 €), vėliau – 37 Lt
(10,72 €).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 14 ir 18 VAL. Marijampolės dramos teatre Kvartet-i.
VYRŲ LAIŠKAI (ELEKTRIKUI,
TĖVYNEI IR KREPŠINIUI)

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

2014 SAUSIS
Sausio 16 d. 18 val. PREMJERA! I.Vyrypajev „Girti“.
Rež. L.Vaskova. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Sausio 22 d. 18.30 val. GASTROLĖS Kretingoje!
P.Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“, 2-jų dalių
spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Kretingos kultūros centras, Kretinga.
Sausio 31 d. 18 val. Y.Reza „Po atsisveikinimo“,
2-jų dalių spektaklis (pašnekesiai Luaro dvare). Rež.
A.Vizgirda. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt
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Tauragëjee - 8 685 00029
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Horoskopai
p
Pirmadienį prieš
ką kritikuodami
pagalvokite, ar tas
žmogus turėjo tiek
galimybių kiek jūs ir ar nesate
per daug reiklūs. Šiaip jau pirmoje savaitės pusėje pagaliau
realizuosite seniai puoselėtą sumanymą. Kad ir ką veiktumėte,
įdėsite į darbą visas savo jėgas
ir sugebėjimus. Puiku, bet laukti
to paties iš aplinkinių neverta.
Į įvykių eigą stenkitės kištis
ne daugiau nei iš tiesų reikia.
Sėkmės raktas - supratingumas
ir kantrybė.
Pats laikas rimtai susimąstyti apie
gyvenimo prasmę
ir savo vietą šiame pasaulyje. Galvokite apie
strategiją, konkretūs uždaviniai
ir metodai išsirutulios kaip ir
savaime. Kai kam teks naujomis akimis pažvelgti į senas
problemas, ieškoti originalių
sprendimų. Pats laikas keisti
maitinimosi įpročius - stenkitės
vartoti lengvesnį maistą. Artėjant

ateinanèiai savaitei (01-12 - 01-18)

savaitgaliui laukite įdomių naujienų ar netikėtų svečių.
Palankus metas
naudingoms pažintims megzti, neoficialioje aplinkoje tvirtinti reikalingus dalykinius ryšius.
Visame kame stenkitės laikytis
aukso vidurio - bet kokie kraštutinumai šią savaitę Dvyniams žada
tik problemas. Antroje savaitės
pusėje susilaikykite nuo tolimos
kelionės - toli nuo namų tyko
nesėkmės ir nelaimės. Savaitgalio
pramogos bus įspūdingos, bet gali
gerokai kirsti per kišenę.
Rasis ne tik naujų
sumanymų ar projektų, bet ir jėgų,
lėšų ir noro juos
įgyvendinti. Nepamirškite būti
protingai atsargus. Jei siekiate
papildyti biudžetą ir praplėsti
akiratį, turėtumėte dalyvauti
rimtuose komerciniuose projektuose. Į vyresnybę su prašymais
ar pasiūlymais geriau kreiptis
pirmoje savaitės pusėje, antrąją

skirkite studijoms, naudingiems
kontaktams. Pasistenkite, kad
savaitgalį šeimoje vyrautų taika
ir vienybė.

savo autoritetą. Pirmoje savaitės
pusėje, jei nesutriksite neįprastoje
situacijoje, „gresia“ romantiška
pažintis. Savaitgalį jokiu būdu
neprasivartykite ant sofos, jėgas
atgauti padės tik aktyvus poilsis.

Intensyvus bendravimas gal ir
nuvargins, užtat
sužinosite daug
naudingo ir įdomaus. Savaitės
viduryje ar antroje pusėje paieškokite preteksto bent trumpai
pabūti vienumoje. Gali kilti naujų
gerų idėjų, o gal patobulinsite
senąsias. Šeima ir draugai vargu
ar tinkamai įvertins jūsų pastangas ir pasiekimus, nors teigiamą
jų poveikį veikiausiai pajus visi.
Savaitgalį saugokitės pataikūnų
ir apgavikų.

Visą savaitę būsite kritikuojamas
iš visų pusių, ir kas
skaudžiausia - beveik visada pagrįstai! Antradienį
spręsite uždavinį su dviem nežinomaisiais - teisingas atsakymas
atvertų jums naujas viliojančias
perspektyvas. Ketvirtadienį ar
penktadienį neskubėkite imtis
atsakomybės ar lyderio pozicijos - pernelyg daug aplink
intrigantų, tik ir laukiančių, kada
jūs suklupsite. Savaitgalio planai
veikiausiai išvirs į diametraliai
priešingus.

Nuo pat pirmadienio nusistatykite
sau aiškų ritmą ir
tvirtai jo laikykitės.
Jūsų organizuotumas ir šmaikštus
žodis padės mobilizuoti darbui
pavaldinius ar kolegas, dar neatsitokėjusius po švenčių. Turėsite
puikią progą įgyti ar sutvirtinti

Jei iš tiesų turite
profesinių ambicijų, šią savaitę dėl jų
teks aukoti laisvalaikį ir asmeninius planus. Išmušė
projektų vadovų, koordinatorių,
vadybininkų žvaigždžių valanda.
Nebijokite imtis atsakomybės,
naujų idėjų ar darbo metodų.

Penktadienį stenkitės būti maksimaliai sąžiningas ir atviras.
Savaitgalį šeimoje kilus kivirčui
pasistenkite likti neutralus - tada
taika vėl grįš kur kas greičiau.
Jei turite idėjų,
pats laikas jomis
pasidalyti su žmonėmis, kurie gali
suprasti ir tinkamai įvertinti.
Jūsų sumanymai įkvėps kolegas
ir sutvirtins jūsų autoritetą. Gal
palypėsite karjeros laiptais, bet
tai atneš tik daugiau rūpesčių
ir atsakomybės, gal dar moralinio pasitenkinimo. Finansinė
paskata veikiausiai bus minimali. Savaitgalio jūsų dėmesio
veikiausiai pritrūks šeimai ir
draugams.
Pirmadienį pagaliau turėtų nusiristi
nuo širdies jau kuris laikas jus slėgęs
akmuo. Savaitės viduryje galimi
nesusipratimai su partneriu, tad
pasistenkite kalbėti ir elgtis ypač
aiškiai ir nedviprasmiškai. Jei turite draugą, šią savaitę švenčiantį
savo gimtadienį, nepamirškite jo
pasveikinti, antraip tikrai įsižeis.
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Labai palankus
metas nuodugniai
apgalvoti ar apsvarstyti su kolegomis ar verslo partneriais
artimiausios ateities planus.
Jūsų produktyvios idėjos turėtų
labai sudominti vyresnybę ar
šiaip įtakingus asmenis. Savąja
intuicija pasikliaukite labiau
nei aplinkinių įtikinėjimais.
Savaitės viduryje nieko neatidėliokite - palankesnio momento
veikti veikiausiai nebebus.
Pasistenkite nekeisti išankstinių
savaitgalio planų - taip išvengsite daugelio nesusipratimų.
Akivaizdžiai artėja permainos. Gali
būti, kad atsikratysite ar bent jau
nuspręsite atsikratyti kai kurių
blogų įpročių. Jei kas nors
neduoda ramybės, pasistenkite
kuo aiškiau pats sau suformuluoti problemą. Pamatysite, tai
jau būtų pusė sprendimo. Pirmadienį laukiančių darbų apimtis
gali išgąsdinti, bet akys bijo,
rankos daro. Savaitgalį galimas
kivirčas ar šiaip nesutarimai
šeimoje.

JUOKAI

52. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Pala. Karas. Makaras. La. Sonata. Aparė. Ira. Takas. Mata. Lakta. Sadas. Sama.
Raila. sala. “Sas”. Viskas. Salak. Anapa. Sakalas. Olegas. Narasa. NOK. Nšls. Atsa. “OB”.
Pakasa. Atara. Tada. Sakai. Samas. Ėras.
Horizontaliai: Poliaritonas. Arkas. Oka. Atika. Kak. “AK”. Alano. SA. As. Asalnai. Rot.
peš. Anas. Naglas. sakas. Asta. Tadas. Am. Masalas. Ara. Salantas. KAM. Akas. Apas. Karatė.
Aratas. La. Ar. Arama. Asoda. Asė. AS. Sabas.
Pažymėtuose langeliuose: Simptomas.
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.

01. 45 m. vyras ieðko
moters rimtai draugystei. Tauragë.

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

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

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 5 Lt/1,45 Eur) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 5 Lt/1,45 Eur). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RASEINIŲ R.

ARIOGALIŠKIAI SULAUKS PERMAINŲ
Raseinių rajono savivaldybės meras Algimantas Mielinis, administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, jo pavaduotojas Alfredas Brauklys apsilankė Ariogaloje,
kur su seniūnijos, komunalinio ūkio atstovais sprendė nūdienai aktualiausius
miesto klausimus. Senas ariogališkių galvos skausmas – turgavietė. Prekybininkai
skundžiasi, kad prastos prekiavimo sąlygos, kiti žmonės nepatenkinti, kad apšiuręs
objektas darko miesto veidą. Ši įsisenėjusi problema gali būti išspręsta ariogališkiams
nusprendus turgavietės sutvarkymui paskirti bendrovės „Palink“ paramą, skirtą
miesto struktūros gerinimui.
Rajono vadovai seniūnės klausė, ką jie nusprendė ir ar jau nusprendė dėl buvusio poliklinikos pastato. Jei jis
seniūnijai nereikalingas, tuomet gal reikia jį parduoti, kad mieste būtų vienu vaiduokliu mažiau? Nepuošia miesto
ir Ariogalos kultūros namai. Rajono vadovai vieningai pripažino, kad juos būtina taip sutvarkyti, kad jie būtų verti
kultūros įstaigos vardo.

MARIJAMPOLĖ

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
Marijampolės savivaldybės administracija 2012 m. rugpjūčio 1 dieną
pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų
valdymo agentūra dėl projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Marijampolės savivaldybės Patašinės gyvenvietėje steigimas“ įgyvendinimo.
Projektas finansuojamas 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė
ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP32.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo
vietovėse steigimas“ ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.
Bendra projekto vertė 1 246 000 litų, ES struktūrinių fondų parama – 1 059 100 litų, Marijampolės savivaldybės
biudžeto lėšos – 186 900 litų. Daugiafunkcis centras įkurtas Patašinės gyvenvietėje buvusiose vaikų darželio-pradinės
mokyklos patalpose.
Centro lankytojai ir darbuotojai džiaugiasi atnaujintu pastatu, pagerėjusiomis darbo sąlygomis, modernia įranga
bei naujomis įdomiomis veiklomis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS GYVENTOJUS APTARNAUS
MODERNIOS ŠIUKŠLIAVEŽĖS
Viena didžiausių aplinkos tvarkymo įmonių Lietuvoje „Ecoservice“ antradienį mašinų parką papildė dar trim
moderniomis „Scania“ šiukšliavežėmis. Jose įmontuoti inovatyvūs bunkeriai su pertvaromis, leidžiantys vienu metu
surinkti trijų rūšių išrūšiuotas atliekas: buitines ir antriniam perdirbimui skirtas stiklo, popieriaus, plastiko atliekas.
Ši investicija į šiukšliavežių parko atnaujinimą bendrovei kainavo beveik 0,5 mln. eurų. Anot „Ecoservice“ generalinio direktoriaus Arūno Makausko, minėta investicija jau pasitvirtino. Naujosios mašinos tvarkys Vilniaus ir
Klaipėdos gyventojų atliekas.

KAUNAS

KAS KAUNO LAUKIA 2015-AISIAIS?
Užbaigti Panemunės tilto statybas, pradėti Laisvės alėjos rekonstrukciją, atnaujinti Soborą, tęsti pagrindinių miesto gatvių tvarkymą ir toliau vykdyti sėkmingą
šilumos ūkio pertvarką – šiuos pagrindinius tikslus 2015-iesiems metams iškėlė
Kauno miesto vadovai.
Kauno mero teigimu, šiemet darbų apimtys gatvių fronte tikrai nemažės, o su
„Remix“ aparatu dirbantys kelininkai naują asfalto dangą klos P. Baršausko g.,
Pramonės pr., Taikos pr., Nuokalnės g., Savanorių pr., T. Masiulio g., Veiverių g.,
Marijampolės pl. ir kitose miesto gatvėse.
Šįmet, kai tik paaiškės konkurso laimėtojas, prasidės Laisvės alėjos rekonstrukcija. Kartu su nuo A. Mickevičiaus
gatvės iki Soboro einančia centrine pėsčiųjų gatve bus rekonstruota ir Nepriklausomybės aikštė. Be to, artimiausiu
metu tikimasi pradėti ir Soboro atnaujinimo darbus.
Miesto meras taip pat išskyrė šiuo metu įrenginėjamą naująjį Panemunės paplūdimį, kuris bus atidarytas šį pavasarį,
o vicemeras Stanislovas Buškevičius akcentavo gerai kauniečių sveikatai ir aktyviam laisvalaikiui skirtus projektus.

TELŠIAI

KVIEČIAME PAMINĖTI SAUSIO 13-ĄJĄ –
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ
Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, kviečiame pradėti visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ ir visose Telšių miesto ir rajono mokyklose,
valstybės įstaigose ir namuose 8 val. uždegti atminties žvakutes 1991 m. sausio
13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Šios tradicine tapusios akcijos metu užgesinama šviesa ir visuose languose dešimčiai minučių uždegamos atminties žvakutės.
Visus, ketinančius prisijungti prie iniciatyvos, prašome užpildyti elektroninę registracijos
anketą.

ŠAKIAI

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS LAUKIA EGLUČIŲ
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro speciaistai informuoja, kad apskrities atliekų tvarkymo centro
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, esančiose visose savivaldybėse, kalėdinės eglutės, jų šakos perdirbimui iš
gyventojų, įstaigų bei organizacijų priimamos nemokamai. Prašoma nemesti šventėms naudotų medelių tam neskirtose
vietose, bet pristatyti juos į kompostavimo aikšteles.

IŠNUOMOJAMAS ZYPLIŲ DVARO VIRTUVĖS
PASTATAS
Dvidešimčiai metų išnuomojamas Zyplių dvaro virtuvės pastatas maitinimo paslaugoms teikti. Išsami informacija
- www.sakiai.lt, skyrelyje „Konkursai“.
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PASAULYJE

Kruvinas išpuolis Paryžiuje
Prancūzijos satyrinio leidinio
redakciją atakavo ginkluoti
užpuolikai, esama aukų.
Mažiausiai 10 žmonių žuvo
per šaudynes Prancūzijos satyrinio savaitraščio „Charlie
Hebdo“ redakcijoje Paryžiuje,
pranešė televizija iTELE. Tokį
skaičių patvirtino prokurorai.
BBC skelbia apie 12 žuvusiųjų. Dar 11 žmonių sužeista, penkių iš jų
būklė – kritinė. Paryžiaus mero pavaduotojas Bruno Julliard‘as anksčiau
sakė, kad „šeši žmonės yra sunkiai sužeisti“, tarp jų vienas policininkas.
Kol kas jų likimas neaiškus.
„Maždaug prieš pusvalandį juodus gobtuvus užsimaukšlinę du vyrai
įžengė į pastatą, ginkluoti kalašnikovais, – sakė televizijos pašnekovas
Benoit Bringer. – Po kelių akimirkų išgirdome daug šūvių.“
Pareigūnas Lucas Poignard‘as pridūrė, kad užpuolikai vėliau pabėgo
dviem automobiliais.
Liudininkai pasakoja, kad užpuolikai šaudė iš „Kalašnikovų“.
Įtariamasis 32 metų Cherifas Kouachi, kuris drauge su vyresniuoju
broliu Saidu yra ieškomas dėl išpuolio prieš satyrinį savaitraštį „Charlie
Hebdo“, yra džihadistas, daug metų gerai žinomas policijos kovos su
terorizmu skyriui.

„Viešpaties pasipriešinimo
armijos“ vadas stos prieš teismą
Liūdnai pagarsėjusio Afrikos sukilėlių kovotojų judėjimo „Viešpaties
pasipriešinimo armija“ (LRA) vadą Dominicą Ongweną, kurio ieško
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT), JAV pajėgos perdavė Ugandai,
ketvirtadienį sakė Ugandos gynybos ministras.
D.Ongwenas, kurį TBT kaltina nusikaltimais žmoniškumui ir karo
nusikaltimais, „yra su mūsų (Ugandos) pajėgomis“ Centrinėje Afrikos
Respublikoje, sakė ministras Crispusas Kiyonga (Krispusas Kijonga). Jis
nepatvirtino, ar Uganda nori teisti D.Ongweną Kampaloje, ar išsiųs jį į TBT

Prancūzijoje – dar vienos
šaudynės, nugriaudėjo sprogimas
Ketvirtadienį Paryžiaus pietiniame rajone aidėjo automatinio šautuvo
šūviai.
Iš pradžių skelbta, kad sunkiai sužeisti du vietos policijos pareigūnai, o
ginkluoti vyrai iš incidento vietos paspruko metro.
Vėliau pasirodė informacija, kad vienas įtariamas šaulys sulaikytas. Jis
dėvėjo neperšaunamą liemenę.
Paaiškėjo, kad per šį išpuolį sužeista policininkė ir savivaldybės įmonės
darbuotojas. Lefigaro.fr. praneša, kad šūviais sužeista policijos pareigūnė
neišgyveno. Su naujuoju išpuoliu susijęs įtariamasis buvo suimtas, sakė
kitas šaltinis, susijęs su šia byla. Vidaus reikalų ministras Bernard‘as
Cazeneuve‘as pranešė, kad dar vienas šaulys ieškomas.
Incidentas įvyko netoli „Porte de Chatillon“ metro stoties Paryžiaus
pietuose. Neperšaunamą liemenę vilkėjęs vyras 8.19 val. iš automatinio
ginklo pradėjo šaudyti į policininkus, kurie buvo iškviesti į avariją. Policijos duomenimis, vyras šaudė policininkams iš už nugaros.

A. Jaceniukas deda viltis į Vokietiją
Ukrainos ministras pirmininkas Arsenijus Jaceniukas konflikte su Rusija
tikisi Vakarų paramos.
„Mūsų pirmasis bendras uždavinys yra garantuoti taiką ir saugumą Ukrainoje ir Europoje“, – pabrėžė A. Jaceniukas. Ukrainos tauta esą pasirinko
integraciją į Europą. „Ir būtent tai suneramino Rusijos prezidentą, – kalbėjo
jis. – Todėl mes dabar mokame labai aukštą kainą už mūsų europietišką
pasirinkimą. Ši kaina atsispindi ir vykdomose ekonominėse reformose,
kurios yra sunkios ir nepopuliarios“.

Didžiosios Britanijos premjeras nori
paskubinti referendumą dėl ES
Didžiosios Britanijos
premjeras Davidas Cameronas sekmadienį nurodė
norintis paankstinti 2017
metais planuojamą surengti
referendumą dėl šalies narystės Europos Sąjungoje
(ES), praneša „EUbusiness“.
Premjeras pažadėjo surengti referendumą dėl narystės ES vėliausiai iki 2017 m. pabaigos, tačiau nurodė, kad tai galėtų
įvykti anksčiau. Jei jis liks ministru pirmininku po gegužę įvyksiančių
rinkimų, konservatorių lyderis teigė surengsiantis referendumą dėl šalies
likimo ES.
Vokietijos kanclerė Angela Merkel spalį įspėjo D. Cameroną, kad Britanija yra netoli taško, kai sugrįžti atgal gali būti neįmanoma. A. Merkel
prieštaravo Didžiosios Britanijos siekiams pakeisti migracijos reformą,
kuri reikalauja kardinalių ES principų pokyčių.
Šaltinis: Delfi.lt
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AUDI C4 AVANT
(1992 m., sedanas,
2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l, benzininiai ir dyz.), AUDI
A6 AVANT (2,6 l).
Tauragë, tel. 8 630 12
397.
Padangas R13/R14/
R15/R16/R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW GOLF
(1996 m., 1,9 l, dyzelin a s ) , R E N A U LT
LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD), MAZDA
626 (1995 m., 2 l,
dyzelinas) dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91
238.
SEAT ALHAMBRA
(1,9 l, TDi), AUDI
A6 (1997 m., 2,5 l,
TDi), CITROEN
EVASION (1,9 l. TD),
NISSAN TERANNO
(1994 m. 2,4 l, benzinas, IVECO 35 (1994
m.2,5 l, TD), SCENIC
(1997 m., 1,9 l, TD),
PEUGEOT 406 (1,9
l, 2,1 TD dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91
238.
VW SHARAN (1998
m., benzinas, sidabro
sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.
Þiemines padangas
(R14, R15, R16, R17).
Tel. 8 677 97 077.
Þiemines padangas
(naudotos, R14, R15,
R16, R17). Tauragë,
tel. 8 610 60 588.

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

p a r d u o d a
3 korpusø rusø g-bos,
plûgus ir 2 korpusø
lenkø g-bos plûgus,
metalinæ cisternà
ant ratø, 3 kub. m,
ðieno-ðiaudø rinktuvà
(èekoslovakø g-bos).
Tauragë, tel. 8 617 44
713.
Aliumininæ 5 kub.
m cisternà (nuo kariðko benzinveþio,
551,15 Eur/ 1 903 Lt).
Tauragë, tel. 8 652 14
680.

Bulviø sodinamàjà,
mëðlo kratytuvà,
srutveþá, plûgà, ðienapjovæ, purkðtuvà, frezà,
kultivatoriø, T-25,
MTZ-80. Jurbarko r.,
tel. 8 612 78 366.
Cisternà (10 kub. m,
550 Eur, atveþa). Tel.
8 676 92 708.
Kombainà Niva dalimis arba visà (veikiantis). Jurbarkas, tel.
8 685 30 887.
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.
Mëðlo krautuvà prie
traktoriaus. Tauragë,
tel. 8 618 82 496.
Plûgà (vartomas, trijø
korpusø, 720 Eur),
kultivatoriø (pakabinamas su voleliais,
600 Eur), savadarbes
priekabas (kainos
sitartinës arba keièia á
automobilinæ priekabà), siurblá NÐ-50 (60
Eur). 8 616 41 686.
Traktorines akëèias,
medþio apdirbimo
stakles, metalinius
lovius, melþimo vienfazá aparatà, avilá
(naujas). Tauragë, tel.
8 631 53 040.
Traktoriø MTZ-50 su
MTZ-80 varikliu. Tel.
8 652 77 476.
Traktoriø T-16MG
su padargais, galima
atskirai. Jurbarkas, tel.
8 629 23 571.
Þemës dirbimo padargus prie traktoriaus
T-25. Tauragë, tel. 8
617 26 099.

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.
Bulviø sodinamàjà
(rusø g-bos), traktoriø JUMZ arba
KARPATEC su
krautuvu, savaeigæ
ðienapjovæ E-302, 11
tonø mëðlo kratytuvà.
Tauragë, tel. 8 613 98
986.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: draudimo agentas (vadybininkas), vairuotojas-ekspeditorius,
tarptautinių krovinių vežimo transporto
priemonėmis vairuotojas, šaltkalvis suvirintojas, logistikos specialistas, virėjas,
pardavimo vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilio vairuotojas,
automobilių mechanikas, buhalteris,
degalinės operatorius, gyvulininkystės
specialistas, kasininkas, sunkvežimio
vairuotojas, veterinarijos vaistininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos
darbuotojas, barmenas padavėjas, gamybos vadovas, kasininkas, kineziterapeutas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tekintojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virtuvės
darbininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą
užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, autobusų
vairuotojai, komandos lyderis, palapinių
surinkėjas.
Vokietijoje siūlomas darbas studentams
vasaros atostogų metu 2015 m.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, siuvėjai, darbas narcizų ūkyje,
slaugytojų padėjėjai.
Lenkijoje reikalingi transporto dispečeris
logistikos įmonėje.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai (animatoriai).
Latvijos įmonė Eurocos Ltd darbui Vilniuje ieško rinkodaros vadybininko.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, pardavimo
agentas [vadybininkas], gamybos darbų
brigadininkas, medkirtys, parduotuvės
padalinio vadovas, skalbyklos vadovas,
stalius, valytojas, žiniasklaidos reporteris.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos skyriaus kontrolierius, automatikos
įrangos elektrotechnikas, išmėsinėtojas,
krovikas, nekilnojamojo turto agentas,
operatorius pakuotojas, pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, skerdikas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų
inžinierius, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius, bendrųjų statybos darbų vadovas,
elektrikas, gamybos meistras, krovikas,
matematikos mokytojas, metalų apdirbimo
technologas, mėsos išpjaustytojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: gyvulininkystės specialistas, kompiuterių sistemų specialistas,
medienos apdirbimo staklių operatorius,
nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės,
ir gyvulininkystės ūkio darbininkas, pašto
siuntų skirstytojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: duonos ir pyrago gaminių
formuotojas, elektros energetikos technikas, logopedas, mokyklos psichologas,
pardavimo agentas [vadybininkas], psichologas, visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos
darbuotojas, apskaitininkas, architektas,
asmens priežiūros namuose darbuotojas,
autobuso vairuotojas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, bendrosios praktikos
slaugytojas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, budėtojas, buhalteris, drabužių
siuvėjas, ekskavatoriaus mašinistas, gaisrinės saugos specialistas, gestų kalbos
vertėjas, gyvulininkystės specialistas,
kasininkas, kepėjas, kirpėjas, komplektuotojas, konditeris, krovikas, krovikas
rūšiuotojas, laivavedys, laivo mechanikas, laivo vamzdynininkas, lažybų
tarpininkas kasininkas, manikiūrininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas, mechanikos inžinierius, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, nekilnojamojo turto agentas,
nekvalifikuotas apdirbimo pramonės
darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo agentas
[vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parketo klojėjas, pašto kurjeris,
personalo atrankos specialistas, prekių
fasuotojas, prekių grupės vadybininkas,
produkto vadybininkas, programuotojas,
projekto vadovas, raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas, reklamos
administratorius, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, restorano
virėjas, rūbininkas, santechnikas, siuvėjas sukirpėjas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, socialinis darbuotojas, specialiųjų statybos darbų vadovas, statybos
projekto vadovas, stropuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, turto agentas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo įmonės administratorius, vertėjas,
vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių
santechnikas, viešbučio patarnautojas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas,
virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilių šaltkalvis,
gyvulininkystės specialistas, kasininkas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivų statybos technikas, lopšeliodarželio auklėtojas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas, suvirintojas, svėrėjas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: gyvulininkystės specialistas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, pardavėjas, socialinio
darbuotojo padėjėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: padavėjas, pardavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, nekilnojamojo turto agentas, pardavėjas, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], siuvėjas
sukirpėjas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: NT vadybininkas (-ė),
vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
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JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėja (-s), automobilių šaltkalvis, gamybos darbininkas,
IKI cento kasininkas, kūrikas-kiemsargis,
laiškininkas (-ė), NT vadybininkas (-ė),
pardavėjas kasininkas, vairavimo instruktorius, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: laiškininkas, vairuojantis
automobilį, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), elektrotechnikas, pardavėjas kasininkas,
visuomenės sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių šaltkalvis, buhalteris (-ė), gamybos
vadovas (-ė), klientų konsultantas (-ė)
latvių kalba, laiškininkas, vairuojantis
automobilį, meninio ugdymo mokytojas,
pardavėjas kepėjas, pirkimų vadybininkas, siuvėjas, siuvimo technologas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, vyr. buhalterė
(-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis, baldų aptraukėjas (-a), biuro
administratorius (-ė), buhalterė (-is),
elektromontuotojas, kirpėjas, kokybės
kontrolierius, konsultantas kasininkas,
korpusinių baldų surinkėjas, krovikas,
laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis
automobilį, maisto gamybos technologas
(-ė), medinių baldų surinkėjas, mūrininkas, NT vadybininkas (-ė), pagalbinis
darbininkas, pardavimo vadybininkas,
siuvėja (-as), stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, ugniagesys gelbėtojas, vadybininkas, vadybininkas/administratorius,
vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių plovėjas,
(-ja), automobilių remontininkas, baldų
aptraukėjas (-a), buhalteris, darbininkas valytojas, fermos vedėjas, floristas pardavėjas, gaterininkas, gynybinio pilietinio
ugdymo instruktorius, gyvulininkystės
ūkio darbininkas, kambarinė, laiškininkas, vairuojantis automobilį, logistikos
vadybininkas, nekilnojamo turto agentė
(-as), nekilnojamojo turto vadybininkas
(-ė), nekvalifikuotas statybos darbininkas, operatorius, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pardavėja(s) - vairuotoja(s),
pardavėjas, paruošėja (s), siuvėja (-as),
sporto treneris, stalius, vairuotojas Ee
kat., virėjas, virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: elektrikas, gydytojas odontologas, konsultantas pardavėjas, melžėjas, miškavežio vairuotojas, nekilnojamo
turto agentė (-as), NT administratorius
- agentas, NT vadybininkas (-ė), operatorius (-ė) - kasininkas (-ė), overloko siuvėja, pagalbinis darbininkas, pardavėja,
pardavėja(s)- vairuotoja(s), pardavėjas
konsultantas, vadovo pavaduotojas, pardavimo vadybininkas (ė), parduotuvės
vadovas (-ė), personalo vadybininkas
(-ė), sandėlininkas, siuvėja (-as), stalius
(baldžius), stogdengys, suvirintojas elektra, tarptautinių pervežimų vairuotojas,
vadybininkas, vairuotojas CE kategorijų,
vairuotojas E kategorijos, vairuotojasekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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E. TAMAŠAUSKAITĖ: „NESITAIKYMAS PRIE
MINIOS PADEDA SUKURTI IŠSKIRTINUMĄ”

Bloga žinia vairuotojams: žiema bus
tikrai baisi

Evelina Tamašauskaitė (24) jau
daugiau kaip dvejus metus savo
tinklaraštyje „www.e-interjeras.
lt“ dalijasi interjero idėjomis bei
sprendimais. Su ja šnekučiavomės
apie šio tinklaraščio išskirtinumą.
Taip pat smalsavome, kuo gyvena
jo autorė.
Nuo muzikos iki interjero
Mūsų pašnekovės Evelinos vaikystė buvo labai gera ir rami.
„Dažniausiai būdavau geras vaikas,
tik per daug užsispyrusi. Gerai
mokiausi. Taip pat lankiau muzikos
mokyklą“, – prisiminimais dalijasi
Evelina. Ir priduria, kad muzikali
patirtis jai davė daug teigiamų
dalykų. Dėl šio pomėgio Evelina
džiaugiasi puikia vaizdine atmintimi. Anot Evelinos, muzika žmogų
turtina ir dvasiškai.
Interjero dizainerė ir tinklaraščio
autorė savarankiškumu išsiskyrė
dar būdama vaikas. „Atėjusiems
pas tėvus svečiams darydavau eilėraščių knygutes su iliustracijomis
ir pardavinėdavau. Pirmoje klasėje
net laikraštuką buvau pasidariusi ir
pardavinėjau jį už vieną litą! Taip
pat sąsiuvinyje konstruodavau lėlių
namus“ – šypteli sumani mergina.
Mūsų pašnekovę nuo pat mažens
žavėjo remontai, žurnalai apie interjerą. Tad ji tikslingai pasirinko
interjero dizaino studijas Vilniaus
dailės akademijoje. Šiuo metu pusę
savo laiko Evelina skiria darbui
vienoje įmonėje. Čia ji atlieka su
dizainu ir IT susijusius darbus, o kitą
pusę laiko dirba laisvai samdoma
interjero dizainere. „Kol kas viską
pavyksta suderinti. Man labai patinka, jog nedirbu vien tik namuose,
o turiu galimybę dirbti ir kolektyve,
gyventi aktyvų socialinį gyvenimą“,
– džiaugiasi pašnekovė. Nors laisvo
laiko mergina prisipažįsta beveik
neturinti. „Laisvalaikio turiu mažai.
Esu šiek tiek darboholikė. Neapsiriboju vien tik darbo valandomis.
Dirbdama interjero dizainere, valandų neskaičiuoji, dirbi tiek, kiek
reikia, o jei dar įkvėpimas pagauna,
tai sunku sustoti. Didžiausią laisvalaikio dalį užima „www.e-interjeras.
lt.“. Rašau, renku nuotraukas, semiuosi įkvėpimo iš kitų tinklaraščių“, – kasdienybe dalijasi Evelina.
Sužadėtinis – įkvėpėjas ir bendrakeleivis
Evelina prisipažįsta, kad tinklaraščio idėją jai pasiūlė sužadėtinis.
„Mano būsimasis vyras man siūlė
rašyti tinklaraštį apie maisto gaminimą, tačiau man ta idėja nelabai
patiko. Tokių tinklaraščių daug, o
aš tikrai negaminu šedevrų. Tuomet
kažkaip galvoje pradėjo kirbėti mintis, kad galima rašyti ne apie maistą,
o apie interjerą. Pagalvojau, o kodėl
gi ne?“ – prisimena Evelina. Merginos idėja virto realybe. Dabar jau
šiek tiek daugiau nei dvejus metus
ji rašo tinklaraštį „www.e-interjeras.
lt. Ši veikla jai padeda reprezentuoti
save kaip dizainerę, pristato jos
mintis, požiūrį į interjero dizainą.
Evelinos sužadėtinis ne tik pasiūlė
kurti tinklaraštį, bet ir padėjo šiam
sumanymui išvysti dienos šviesą.
Jis rūpinasi visais programavimo
ir interneto svetainės klausimais.
„Man labai pasisekė, kad mano sužadėtinis yra programuotojas ir galiu
nevaržydama savęs, negalvodama
apie pinigus, siūlyti idėjas, tobulinti
pačią svetainę, jos dizainą, funkcionalumą. Ne paslaptis, kad tokia
svetainė, kokią turiu dabar, kainuotų
tikrai nemažai. Iš pradžių tai buvo
standartinė svetainė, nupirkta iš šablonų. Ilgainiui supratau, kad reikia

Apibendrinus praeitų metų oro
temperatūros duomenis, JAV Nacionalinė okeanų ir atmosferos
(NOAA) administracija skelbia,
kad globali šalies temperatūra yra
aukščiausia, kokia buvo užfiksuota
per visą matavimo istoriją nuo 1880
metų. GRYNAS.lt domisi, ko galime tikėtis šiais metais?
GRYNAS.lt paprašė Lietuvos klimatologų pakomentuoti šį reiškinį ir
domėjosi, kokia bus likusi šios žiemos dalis.
Vilniaus universiteto klimatologas prof. Arūnas Bukantis teigė, kad dabar
klimatas keičiasi ir oro temperatūra šiltėja.
„Jeigu kalbėtume apie pasaulinę temperatūrą, kol kas dar visų duomenų nėra
apibendrinta, tačiau turėtų būti, kad 2014 metai pasiekė šilumos rekordą, nes
11 mėnesių buvo ypatingai šilti ir jų temperatūra buvo aukščiausia per visą
matavimo laikotarpį“, - sakė A. Bukantis.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Justinas Kilpys teigė,
kad tokie reiškiniai atsiranda dėl klimato kaitos, o likusi žiema Lietuvoje taip
pat bus labai permaininga ir tai daugiausiai rūpesčių sukels vairuotojams,
kuriems teks prisitaikyti prie nuolat besiformuojančių plikledžių.
Nors pasaulyje 2014 metai buvo šilčiausi per visą matavimo laikotarpį,
Lietuvoje rekordo jie nesumušė. Mūsų šalyje šilčiausi ir rekordiniai metai
buvo 2008-ieji. Tuomet vidutinė metinė oro temperatūra buvo 8,2 laipsniai
- net 2 laipsniais aukštesnė už klimato normą.
Reikia susitaikyti su tuo, kad dabar mūsų žiemos dažniausiai ir bus su
staigiais temperatūros svyravimais, atlydžiais, nepastovia sniego danga,
nepastoviu pašalu.
„Sprendžiant pagal tai, kad gana aktyvūs yra ciklonų susidarymo procesai
šiaurės Atlante, ilgalaikių šalčių laukti nėra pagrindo, tačiau trumpalaikės
šalčio anomalijos, kai šalti orai laikosi apie 10 dienų, yra tikėtinos“, - teigė
A. Bukantis.
J. Kilpio teigimu, ir likusi žiemos dalis turėtų būti permaininga.
„Kol kas atrodo, kad sausio pirmos savaitės bus šiltesnės negu vidutinė
temperatūra, o sausio pabaiga turėtų būti normali. Šiltesnis laikotarpis baigsis
ir jį keis šaltas laikotarpis, kai bus žemesnė temperatūra ir sniego. Iš tiesų,
visa žiema bus permaininga: bus ir šalčio, ir atlydžių“, - sakė klimatologas.
Tai yra bloga žinia vairuotojams, kuriems teks taikytis prie staigių orų
pokyčių ir netikėtų plikledžių.

turėti savitą svetainę, kuri atitiktų
norus ir veiktų taip, kaip reikia ir
kaip noriu aš pati. Už tai galiu dėkoti
savo mylimajam“, – projekto raidos
istoriją atskleidžia Evelina.
„www.e-interjeras.lt“ – svarbiausia kokybė ir išskirtinumas
„E-interjeras.lt“ veikia kiek kitaip
nei kiti portalai, skelbiantys straipsnius apie interjerą. Evelina nerašo,
kaip suklijuoti plyteles, nepasakoja,
kokiame aukštyje montuoti kištukinius lizdus, neaprašinėja interjero
stilių. Interjero tinklaraštininkė rašo
apie tai, kas įdomu visų pirma jai
pačiai. Visą techninę informaciją,
visą istoriją apie klasikinį stilių juk
galima rasti ir tuose portaluose,
kurių tikslas parduoti reklamą.
„Mano tikslas – lavinti žmonių
estetinį skonį, supažindinti su pasaulyje tendencingais sprendimais,
parodyti, jog klasikinis stilius nėra
vienintelis stilius, išmušti tą sovietinį interjero vaizdinį iš galvų. Tai tik
mano nuomonė ir niekas neliepia
jos skaityti ar ja tikėti“, – pagrindinę
tinklaraščio idėją atskleidžia Evelina. Mergina mano, kad, matydami
kokybiškų pavyzdžių, žmonės po
truputį ims suprasti, jog tai, ką
anksčiau įsivaizdavo esant labai
gražų interjerą, nėra taip jau labai
gražu. „Dabar pasaulis vertiną grožį,
visi nori gyventi gražiau, investuoti
į naujoves. Naiviai tikiuosi, kad
galiu tai duoti“, – mintimis dalijasi
pašnekovė.
Pačiai tinklaraščio autorei ši veikla
padeda tobulėti profesinėje srityje.
Evelina nuolat žengia koja kojon
su naujausiomis tendencijomis,
pastebi tai, kas madinga interjero
pasaulyje, randa gerų idėjų, kurias
gali pritaikyti ir savo klientams.
„Nenoriu savęs vadinti profesionale,
nes dirbu dar tikrai nedaug, bet tikrai
galiu surinkti gerų idėjų, interjerų
nuotraukų, kuriomis pasidaliju su
skaitytojais. Noriu pabrėžti, kad visos nuotraukos patinka būtent man.
Juk tai yra tinklaraštis. Tai turi būti
asmeniška. Aš nesamdau žmonių,
kurie rašytų straipsnius, nesitaikau
prie minios. Man to nereikia. Svetainė nėra komercinė, nepardavinėju
reklamos. Tad nėra reikalo surinkti
kuo didesnę auditoriją, man geriau,
kad būtų mažiau skaitytojų, bet jie
tikrai skaitys ir jiems bus įdomu,
ką aš darau“, – pasakoja interjero
dizainerė.
Didžiausias sunkumas – rasti
kokybiškų nuotraukų su gera
idėja ir interjeru
„Yra tikrai gerų interjerų, bet aš
sau negaliu leisti dėti mažos rezoliucijos nuotraukos. Viską noriu
daryti kokybiškai. Dažnai tikrai gerus sprendimus atmetu vien dėl nuotraukos kokybės. Tikiu, kad viskas
turi būti kompleksiškai kokybiška,
tiek nuotraukos, tiek pati svetainė,
tiek jos turinys“, – atvirauja Eveli-

na. Kitą minusą mergina įvardija ir
laiko trūkumą bei „juodas“ dienas,
kai nėra įkvėpimo. „Būna, kad
jaučiu pareigą parašyti, bet tiesiog
nežinau apie ką, tad laukiu įkvėpimo, juk aš menininkė, tad esu
priklausoma įkvėpimo“, – papildo
tinklaraštininkė.
Piniginės investicijos – tai tik
domeno ir serverio palaikymas, o
visa kita – laikas, kuris įkainojamas
brangiausiai. „Nežinau, ką daryčiau,
jei staiga puslapis dingtų. Beprotiškai būtų gaila investuoto laiko, tiek
mano, tiek sužadėtinio“, – būgštauja
Evelina. Anot merginos, investuotas laikas atsiperka per teigiamus
komentarus, pagyrimą. „Esu įsitikinusi, kad iš šio tinklaraščio išaugs
kažkas labai gražu ir gera, o pinigai
tebus to darbo finansinė pasekmė
ir sėkmė“, – pasakojo pašnekovė.
Tinklaraščio vizija po penkerių
metų
Evelina tikisi, kad po penkerių
metų vis dar rašys ir pildys savo tinklaraštį. „Nemanau, kad keisis šios
svetainės formatas, bet garantuoju,
kad atsiras kitų, susijusių su interjeru. Nenoriu maišyti naujų idėjų
su šiuo asmeniniu tinklaraščiu. Esu
sugalvojusi keletą naujų projektų,
vienas iš jų jau pradėtas vykdyti, bet
iki paleidimo dar toli gražu. Žinoma,
jie susiję su interjeru – jaučiuosi
savo vėžiose, jaučiu, kad galiu dar
daug ką nuveikti šioje srityje, galiu
patobulinti šią nišą, nes ji tikrai perspektyvi ir ne iki galo išnaudota“,
– ateities planus atskleidžia Evelina.
Skirtingas sritis reikėtų išbandyti tyliai
Evelina mano, kad startuolis turi
būti užsispyręs ir motyvuotas. „Nors
vaikystėje gaudavau pylos dėl per
didelio užsispyrimo, bet dabar man
tai padeda daryti tai, ką pradėjau“, –
savo pavyzdžiu iliustruoja mergina.
Mūsų pašnekovė taip pat pataria
išmokti planuoti laiką. „Ką gali
padaryti šiandien, nedaryk rytoj.
Žmonės, kurie gyvena kaip studentai „ai, paskutinę naktį“, greičiausiai
galų gale vienaip ar kitaip patirs nesėkmę“, – įsitikinusi mergina. Kaip
pabrėžia interjero dizainerė, svarbu
susitaikyti su tuo, kad reikės paaukoti savo laisvalaikį, savaitgalius,
vakarus. „Niekad nesupratau tokių
žmonių, kurie imasi daugybės skirtingų dalykų siekdami užsidirbti, bet
susidūrę su pirmaisiais sunkumais
ar pamatę, kad reikia didesnių laiko investicijų, meta tai ir griebiasi
kitko. Nemanau, kad tai teisingas
kelias sėkmės link. Aišku, kai kada
verta išbandyti save skirtingose
srityse, bet manau, kad skirtingas
sritis reiktų išbandyti tyliai. Niekas
nežiūrės į jus rimtai, jei matys, kad
dažnai keičiate darbą, specifiką ar
kuriate vis kitokius startuolius“, –
patarimus dalija Evelina.
Šaltinis: Bznstart.lt

Pagal Birutės Davidonytės str. , šaltinis www.GRYNAS.lt
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Šimtametis vilnietis aštuntąkart
pratinsis prie naujų pinigų
Lietuvoje nuo sausio 1-osios
įvedus eurą gydytojas Kazys Ambrozaitis (103 m.) aštuntą kartą
taps pinigų reformos liudininku.
Daugiau nei per šimtą gyvenimo
metų Vilniaus universiteto profesoriui pro akis nepraslydo nė viena
iš septynių šalyje vykusių pinigų
reformų. Kiekviena jų papildė
ilgaamžio monetų kolekciją.
Užtepęs dantų pastos ant lietuviškų monetų ir nušveitęs jas šepetėliu
K.Ambrozaitis surinko neblogą dovanų rinkinį savo anūkams.
Metalinius litus sudėjęs į plastikinį maišelį ir užrišęs jį tautiniu kaspinu,
profesorius nesigėdytų tokios dovanos įteikti net ir svečiui iš tolimos šalies.
Toks rinkinys kainuoja vos dešimt litų, bet ilgainiui jo vertė tik didės.
K.Ambrozaitis neslėpė – jam labai gaila, kad nebeliks litų. Likus mėnesiui
iki euro įvedimo jis įsigijo iš Lietuvos banko naujų eurų pavyzdžių su Vyčiu
kitoje pusėje – viename rinkinyje net 23 monetos.
Žvaliam biomedicinos mokslų daktarui kuo toliau, tuo įdomiau gyventi.
16 medicinos knygų parašiusiam vyrui niekada nebūna nuobodu. Jis netgi
galėtų būti įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą kaip vyriausias autorius,
rašantis biografines knygas.
Dar vaikystėje jis pastebėjo, kad pinigai turi didelę reikšmę. Nuostabią
atmintį turintis gydytojas įdomiausius įvykius aprašė keturiose biografinėse
knygose. Šiemet išleistoje „Būna ir taip“ K.Ambrozaitis mini ir litus.
1911 metų liepos 24-ąją gimusiam gydytojui kelias į mokslus prasidėjo
nuo grafito lazdelės, kuria buvo rašoma lentelėje. Tada Lietuva buvo dar
carinės Rusijos dalis.
Iš tų laikų K.Ambrozaitis išsaugojo ir carinės Rusijos banknotą, ant kurio
vaizduojamas caras Nikolajus II.
Pirmojo pasaulinio karo vėtros atnešė į Lietuvą ostmarkes, o jose kartu
su kitomis kalbomis buvo ir lietuviški užrašai. 1919-aisiais Lietuvos Vyriausybės įsakymu šie pinigai buvo pavadinti auksinais.
Šie pinigai buvo palikti iki 1922-ųjų, kai įsteigtas Lietuvos bankas. Vėliau
atsirado laikinieji litai, o juos išvydusiam K.Ambrozaičiui nebuvo didelio
pasididžiavimo, greičiau gėda, kad jie tokie neišvaizdūs.
Pirmieji lietuviški litai nebuvo kuo nors įdomūs, jie greitai susidėvėdavo – tiek litai, tiek centai buvo popieriniai, kuklūs, spausdinti ant prasto
popieriaus, be įspūdingų grafinių piešinių, kuriuos būtų sukūręs koks nors
dailininkas. Todėl 1923 metais Lietuvoje buvo pradėta ruoštis kaldinti litų
monetas.
Metaliniai lietuviški pinigai iš aukso, sidabro, vario ir aliuminio lydinio
pasirodė tik 1925-aisiais.
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Ðuniukus (vokieèiø
aviganiø veislës, 4
mën., 45 Eur) ir ðuná
(vokieèiø aviganiø
veislës, 2 m., 45 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 84
900.
Telyèias (verðingos, 2
pieninës ir 2 mësinës).
Pagëgiai, tel. 8 616 11
844.
Telyèià, apsëklinta.
Jurbarkas 8 650 73
006.
Telyèias (4 vnt., pieniniø veislës, 2 vnt.
mësiniø veislës).
Pagëgiai, tel. 8 616
11 844.
Telyèià (verðinga,
verðiuosis kovo 16 d.).
Tauragë, tel. 8 652 71
030.
Tris Lietuvos juodmargiø veislës telyèias.
Jaukios, stambios, apsëklintos, verðingos.
(730-780 Eur/2 595
Lt). Ðilalë, tel. 8 650
90 792.
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Verðingas telyèias (4
vnt., 579,24-724,05
Eur/ 2000-2500 Lt).
Tel.: 8 693 65 165, 8
631 25 682.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus (grynaveisliai,
75 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 653 86 819.

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

p a r d u o d a
Elektros gaminimo
generatoriø (12 kW, su
valdymu, 810,94 Eur/ 2
800 Lt). Naujus brezento tentus – 12 Lt/m).
Tel. 8 672 72 619.
Kailinius (40 ir 50 dydþio), þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio),
naujus ðalikus (vyriðki,
graþûs), beretes, vyriðkas apatines kelnes
(baltos sp.), ðvarkus
(ávairiø dydþiø), pigiai.
Tauragë, tel. 8 446 72
033.

Skalbyklæ „Whirlpool“
(automatinë, labai
maþai naudota, 115,85
Eur/ 400 Lt), AUDI
100 (1987 m., 2,0 l,
benzinas, dujos, liukas, balta spalva, gera
bûklë, 376,51 Eur/ 1
300 Lt), pakëlimo talæ
(3 tonø, elektrinë, kartu su „dvitëjine“ sija,
1000 Lt). Jurbarkas,
Neágaliojo veþimëlá tel. 8 606 45 421.

Visuotinæ lietuviø
enciklopedijà ir þalvariniø àsotëliø bei
þalvariniø þvakidþiø
rinkinius. Tel. 8 655
76 248.

p e r k a

Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà,
gabalus, karolius (gali
bûti seni), perku keistus, neįprastus akLAND LEX (2012 m., Vietinæ signalizacijà, menis. Tel. 8 612 76
elektrinis, 2 x12V, 450 tinklus nuo paukðèiø 988.
ir ðiltnamiams dengti,
Eur). Tauragë, tel. 8
klausos aparatà ir nau- Elektros gaminimo
690 47 947.
jà prietaisà pelëms, stotá nuo 10 kW arba
tarakonams naikinti, generatoriø su valdySeifà (120 Eur).
prietaisà kurmiams mu. Metalo apdirbimo
Jurbarkas, tel. 8 618 naikinti. Tel. 8 670 99 stakles. Tel. 8 672 72
923.
619.
26 299.

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

AUTONAUJIENOS

AUTONOMIŠKAI VAŽIUOJANTIS „AUDI A7
SPORTBACK“ PASIRODYS AMERIKIEČIAMS
„Audi“ bendrovė, bendradarbiaudama su „Volkswagen“ elektronikos mokslinių tyrimų laboratorija (ERL) ir „Volkswagen“ mokslinių
tyrimų padaliniu, rengiasi neįprastai ekspedicijai. Su koncepciniu
automobiliu „Audi A7 Sportback“ be vairuotojo tikimasi įveikti
maždaug 550 mylių (apie 900 km) kelią nuo Silicio slėnio iki Los
Andželo, važiuojant viešojo susisiekimo keliais.
Na, ne visai be vairuotojo. Tiesiog bus maksimaliai pasikliaujama
šiuolaikiniais serijinės gamybos vairavimo pagalbininkais ir bandoma apsiriboti minimaliais įmanomais prie vairo sėdinčio asmens
veiksmais. Koncepciniu automobiliu „A7 Sportback“ važiuos kompetentingų, apie automobilius rašančių žurnalistų komanda, dokumentuosianti įrangos parodymus ir visą kelionę.

„HONDA CR-V“ GAUS 160 AG DYZELINĮ VARIKLĮ
„Honda CR-V“ 2015-uosius pasitinka atnaujinta išvaizda, peržiūrėta
variklių gama ir naujomis technologijomis.
2015 m. pavasarį rinkoje pasirodysiančio CR-V atnaujintos išorės
esminiai priekinės dalies pokyčiai – naujo dizaino priekiniai žibintai,
susiliejantys su naujos išvaizdos grotelėmis. Be to, dėl naujojo buferio ir dugno apsaugos plokštės CR-V atrodo platesnis ir stabilesnis,
pažemėja automobilio regimasis svorio centras. Naujo stiliaus kombinuotieji šviesos diodų galiniai žibintai CR-V suteikia grakštesnę,
trimatę išvaizdą.
Salono pokyčiai – išilgai prietaisų skydo atsiradęs naujos formos
chromuotas apvadas. Tarp priekinių sėdynių atsirado slankusis porankis (60 mm į priekį ir atgal).
Keturiais ratais varomuose CR-V modeliuose bus montuojami galingesni dyzeliniai varikliai ir naujoviškos automatinės devynių laipsnių pavarų dėžės.

GALI BRANGTI AUTOMOBILIO DRAUDIMAS
Praėjusius metus dėl klientų kovojusios draudimo bendrovės sako,
kad kainos pasiekė dugną, tad šiemet galimas draudimo paslaugų
brangimas. Bet draudikus vienijanti asociacija ramina, esą dėl vis dar
aršios konkurencijos kai kurios įmonės kainas gali kaip tik mažinti.
Lietuvoje apdrausti automobilį kainuoja pigiausiai Europoje, draudimo sutarčių skaičius nors ir auga, įmokos suma mažėja greičiau,
todėl šiais metais privalomojo civilinės atsakomybės draudimo kainos
turėtų keistis, pasak draudikų, į didesnę pusę.
Draudikai teigia, kad pastarieji keleri metai jiems buvo finansiškai
sėkmingi, esą vasarą nebuvo didelių audrų ir žiemos ramios. Gerus rezultatus įmonės investavo į plėtrą, bet tai darė
visi draudikai, todėl ir kainos daug kur mažėjo, bet dar mažinti jau esą nebėra kur. Nors draudikų asociacija mano,
kad norintieji pasigriebti daugiau rinkos dalies kainas gali palenkti vartotojo naudai.

BRANGIAUSIAS 2014 M. PARDUOTAS
AUTOMOBILIS
Brangiausias praėjusių metų automobilis buvo parduotas aukcione Monterėjuje. Tai – už 38 milijonus dolerių įsigytas „Ferrari
250 GTO“. Antroje vietoje – 26,4 milijonus dolerių kainavęs „265
GTC/C Speciale“, trečias – už 18,4 milijonus parduotas „375Plus“, toliau rikiuojasi „250GT California Spyder“ – 15 milijonų,
„250 LM“ už 11,5 milijono ir Styvo Makvyno „275GTB/4“ už
„niekingus“ 10 milijonų dolerių.
Dar trys įvairūs „Ferrari“ buvo parduoti po aštuonis milijonus dolerių. Dešimtuke brangiausių tik vienas ne Ferrari
markės automobilis – Pebble Beach išskirtinių automobilių aukcione už 10, 75 milijonus dolerių parduotas baltas
„McLaren F1“.
Info: Delfi.lt
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AUTOMOBILIŲ TURGUOSE KRENTA KAINOS
Kaip automobilių pardavėjai baigė
2014-uosius, taip pasitiko ir naujus
metus: Kauno automobilių turgus
ir automobilių aikštelės tuščios,
pagrindiniai pirkėjai atostogauja.
Pardavėjai viliasi, kad didysis automobilių prekybos sezonas prasidės
nutirpus sniegui. Pirkėjams sausis ir
vasaris – idealus deryboms.
„Lietuvis, gerai „paspaudęs“, gali
nusipirkti automobilį kur kas pigiau,
nei jis kainavo anksčiau“, – portalui
LRT.lt sako UAB „Varanas“ direktorius Valentinas Naujanis.
„Ką tik grįžau su automobilvežiu
į savo aikštelę, nes Kauno automobilių turguje aštuoni automobiliai
stovėjo savaitę. Niekas nenupirko
nė vieno automobilio. Bent tris
automobilius būčiau pardavęs, galėčiau kažką galvoti. Dabar mašinas
teks iškrauti, galbūt kitą savaitę vėl
vešime, jei atsiras pirkėjų. Šiuo metu
turguje iš viso nėra pirkėjų nei iš
kaimyninės Lenkijos ar Latvijos,
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nei Lietuvos“, – guodėsi prekyba
naudotais automobiliais užsiimantis
kaunietis Rimvydas.
Tokia situacija tiek Kauno automobilių turguje, tiek Tauragėje – jau
kelias savaites. Kauno automobilių
turgų valdančios bendrovės „Varanas“ direktorius V. Naujanis tikina,
jog klientų sumažėjo ne dėl Lietuvoje pakeistos valiutos, bet švenčių:
„Gruodžio pabaigoje prekyba buvo
aktyvesnė, o sausį daugelis atostogauja, Vakaruose užsidaro garažai.“
Automobilių prekeiviai labiausiai
nerimauja dėl pagrindinių pirkėjų
– kirgizų. Kirgizija jau gegužę gali
prisijungti prie Muitų sąjungos.
Kirgizijos valdžia priėmė sprendimą
prisijungti prie Muitų sąjungos dar
2011-aisiais. V. Naujanis baiminasi,
kad kirgizams įstojus į šią sąjungą
Kauno automobilių turguje šių pirkėjų gali gerokai sumažėti.
Anot direktoriaus, 70 proc. automobilių pirkėjų – užsieniečiai.

Šarmos koralų karalystė: gūsingas
vėjas šaltyje iš rūko išliejo didingus
šerkšno rūmus
Žiema po truputį žengia ir į mūsų kiemus. Kas žino, gal ir kur nors Lietuvoje
ji sutvers tokių šerkšno stebuklų, kokius
pavyko užfiksuoti fotografui Marko
Korošecui Javorniko kalno apylinkėje.
Juk tas kalnas stūkso gerokai piečiau nei
gyvename mes. Šiuos baltus stebuklus
gamta be žmogaus įsikišimo sutvėrė...
Slovėnijoje.
Rytinėje Slovėnijos dalyje, netoli populiaraus kalnų slidinėjimo centro per
ilgą laiką stiprūs vėjo gūsiai iš tiršto
rūko speige sutvėrė štai tokią sniego ir
ledo... koralystę. Medžius ir apžvalgos
bokštelį sukaustė šerkšno (šarmos) ledas
– tokį gamta išgauna pučiant gūsingiems
vėjams ir minusinėje temperatūroje tvyrant tirštam rūkui.
M. Korošeco teigimu, kai kurie šių įstabių ledo koralų spygliai yra net
100 cm ilgio.

Voro suknelė, ginanti jūsų asmeninę
erdvę
Dizainerė Anouk Wipprecht sukūrė suknelę, kuri
apsaugo ją dėvinčio asmens
asmeninę erdvę. „Spider
Dress“ pramintas drabužis
turi jį išmaniu paverčiančią integruotą Intel Edison
mikroschemą bei 3D būdu
spausdintas, gynybai skirtas voro kojas.
Dabartinė suknelės versija turi integruotų 3D būdu atspausdintų ir visą
liemenį apimančių detalių. Tai daro suknelę panašesnę į nežemiškos
būtybės skeletą, o ne vien tik drabužį su ant pečių pritaisyta elektronika.
Tačiau ši suknelė, tai ne vien tik inovatyvus dizainas ir grožis – ji skirta
apginti ją dėvinčio žmogaus asmeninę erdvę.
Dizainerės teigimu, jei prie suknelę dėvinčio žmogaus priartėsite per
daug agresyviai, robotinės voro kojos stos į puolimo poziciją. Priartėjus
prie sistemos ramiai, suknelė grakščiais ir viliojančiais judesiais pakvies
jus prieiti arčiau.

Japonai sukūrė mėtomą žvalgybos
robotą
Japonijos gynybos ministerijos
Techninių Tyrimų ir Plėtojimo
Institutas (TTPI) artėja prie
Mėtomo Žvalgybos Roboto
projekto pabaigos.
Tai mažas juodas rutulys,
šiek tiek daugiau nei du kartus
didesnis už beisbolo kamuoliuką. Savigynos Pajėgos galės
šį robotinį kamuoliuką sviesti
į zonas, kurios kelia pavojų
žmogaus gyvybei ir nuotoliniu būdu ištyrinėti jų aplinką, prieš imantis
kokių nors veiksmų.
Robotas padengtas guma, kuri jį apsaugo nuo smūgių. O jos jam tikrai
prireiks, nes pagrindinė jo paskirtis – būti mėtomam per langus į patalpas,
kuriose laikomi įkaitai arba į dėl žemės drebėjimų ar sprogimų sugriautus pastatus. Robotiniui rutuliui nusileidus, iš šonų iššoka du ratukai,
leidžiantys jam judėti. Robotas valdomas nuotoliniu būdu, o jo aprėptis
siekia nuo 20 iki 30 metrų.

Aukščiausias pasaulyje tiltas
Turguje taip pat apsilanko lenkai,
baltarusiai, latviai, estai, uzbekai,
ukrainiečiai bei gruzinai, tačiau
kirgizai – vieni didžiausių pirkėjų.
Tuo metu Tauragėje dirbantis ir
automobilių gabenimu bei pervežimu užsiimantis įmonės „Suktukas“
vadovas Jaunutis Šetkus pripažįsta,
kad sunkumų ėmė patirti dar lapkritį: „Nuo to mėnesio visiškai sustojo
prekyba. Vieną kitą automobilį
nuperka užklydęs lietuvis, latvis ar
lenkas, kai ieško konkretaus modelio ir randa jį už gerą kainą. Masinės
prekybos nėra.“
Pagal Vytenio Radžiūno str., šaltinis:
www.lrt.lt

Aukščiausio pasaulyje tiltas buvo pastatytas Prancūzijoje, kelyje tarp Paryžiaus
ir Perpigan per Tarn upės
slėnį. Jo ilgis 2,4 km. Statyba
kainavo 400 milijonų eurų.
Tilto važiuojamoji dalis
remiasi į septynias atramas,
kurių aukščiausia – 343 m
Atrama pastatyta ant 200 m2
ploto pamatų, jos viršūnės
aikštelės plotas 30 m2. Tokia atrama atlaiko 36 tūkst. tonų sveriančias
metalo konstrukcijas ir gelžbetonio plokštes. Pastačius atramas, iš abiejų
tilto galų pradėta montuoti važiuojamoji dalis.
Tilto statyba pradėta 2001 m., baigta 2004 m. Tarptautinė tiltų asociacija
2006 m Millau tiltą apdovanojo kaip iškiliausią šių laikų statinį.
Šaltinis: Technologijos.lt
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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.
2 k. butà (II a., 50
kv. m, á pietø pusæ,
ekonomiðkas, su parketu, 2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje,
Moksleiviø al., 26
000 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 67 560.
2 k. butà Eièiuose (I
a., plastikiniai langai,
ðarvo durys, internetas, visi patogumai, su visais baldais
ir buitine technika).
Tauragë, tel. 8 630
46 003.
2 k. butà Mikrorajone,
Gedimino g. 37
(IV a., 51 kv. m, IX
aukðtø name, blokinis, 20 852,64 Eur/ 72
660 Lt). Tauragë, tel.
8 698 20 984.

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.

2 k. butà Þalgiriø
mikrorajone (V a.,
vidurinë laiptinë, su
visu inventoriumi).
Tauragë, tel. 8 658 61
209.
2 k. butà Gedimino
37 (IV a., 51 kv. m, IX
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi
vieta, 20 852,64 Eur/
72 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 698 20 984.
2 k. butà Gedimino
g. (II a. ið 9, vidurinis,
plastikiniai langai,
ðarvo durys, rakinama laiptine, 24 617,70
Eur/ 85 000 Lt). Tel. 8
617 25 675.
3 k. butà (I a., geroje
vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas,
viskas naujai pakeista). Tauragë, tel. 8 615
94 130.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka komercinei
veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel.
8 636 16 117.
3 k. butà Gedimino
g. (III a., tvarkingas,
mûriniame name, 66
kv. m, rûsys 14 kv. m,
internetas, kabelinë
TV, baldai, 26 000
Eur, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 650 62
661.
3 k. butà miesto centre (V a., 55 kv. m).
Tauragë, tel.8 627 59
631.
3 k. butà Miðko g.
(III a., 65 kv. m, ðiltas, jaukus, erdvus).
Tauragë, tel. 8 687 71
585.
3 k. butà Liepø take
(II a., 54 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 24
617,70 Eur/ 85 000Lt.
Kartu su garaþu
kieme). Tauragë, tel.
8 614 28 842.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (2 612,44 Eur/
9 020,22 Lt, duobë,
trifazis). Tauragë, tel.
8 626 74 637.
Metaliná garaþà
(surenkamas, geros
bûklës, 492,35 Eur1
700 Lt). Tauragë, tel.
8 670 90 759.

Mûrinius pastatus 1,5
km nuo Tauragës (2
vnt., 800 kv. m, su visomis komunikacijomis, nauja statyba
ir 300 kv. m, su þeme).
Tauragë, tel. 8 689 37
588.
Namà D. Poðkos g. 4
(visos komunikacijos,
vanduo, kanalizacija,
ðiluma, garaþas, ûkinis pastatas, 5 arai
þemës). Tauragë, tel.
8 654 40 476.
Namà Skaudvilëje
(graþi vieta, netoli uþtvanka, netoli kultûros namai,
mokykla, netoli
miestelio centro).
Tauragës r., tel. 8 670
28 404.
Namà SKUBIAI!
Papuðinyje (2 aukðtø,
mûrinis, greta medelynas, uþdara teritorija,
atskiri áëjimai, gali gyventi 2 ðeimos, 2 þidiniai, sauna, balkonai,
ûkinis su 2 garaþais,
13,5 aro þemës, saugi,
rami vieta). Tauragë,
tel. 8 613 43 321.
Namo II a. (yra garaþas, mûriniai
pastatai, þemë), garaþà „Jovaro“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8
698 79 236.
NEBRANGIAI namà
Butkeliuose (mûrinis,
16 arø þemës, visos
miesto komunikacijos, gera vieta, netoli miesto centro).
Þemës sklypà 44 a
prie Senvagës, netoli
Jûros. Tauragë, tel. 8
631 45 192.
Sodà Joniðkëje,
„Puðyno“ bendrijoje, Gabijos g. (6 arai
þemës, su nebaigtu
árengti namu, geras
privaþiavimas).
Tauragë, tel. 8 653 91
515.
Sodybà 9 km nuo
Ta u r a g ë s , ð a l i a
Maþonø k. (sena, labai graþi, rami vieta,
per sodybà teka upelis, bendras plotas 5,6
ha, ið jø puse miðkas,
geras privaþiavimas,
nuolat valomas net
þiemà, 17 400 Eur).
Tel. 8 650 67 560.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a

reklama.pliusa
reklama
.pliusas@
s@gmail.com,
gmail.com,

1 k. butà Kæstuèio g.
31 (II a., 37,77 kv. m,
13 612,14 Eur/ 47 000
Lt). Jurbarkas, tel.: 8
687 40 517, 8 620 37
675.
1 k. butà Lauko g.
(II a., su baldais).
Jurbarkas, tel. 8 650
28 786.
1 k. butà Lauko g. 4
(III a., 38 kv. m, III
aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi
vieta, 12 164,04 Eur/
42 000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g.
(IV a., 30 kv. m, V
aukðtø name, plastikiniai langai, ðviesus,
ðiltas, rûsys 4,4 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 610
25 494.
1 k. butà Kæstuèio g.
31 (I a., 38 kv. m, V
aukðtø name, plastikiniai langai, 10 136,70
Eur/ 35 000 Lt. Maþi
mokesèiai, tualetas ir
vonia kartu, rakinama
laiptinë). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g.
20 (I a., 33 kv. m, 13
032,90 Eur/ 45 000 Lt.
Namas renovuotas.
Plastikiniai langai,
ðarvo durys. Ðiltas butas, maþi mokesèiai.
Sutvarkyta lauko
aplinka). Jurbarkas,
tel. 8 699 10 454.
1 k. butà Jurbarke
(III a., 31 kv. m, renovuotame name, ðarvuotos durys, laminatas, rami, graþi vieta,
35 000 Lt/10 136,70
Eur). Tel. 8 601 64
049.
1 k. butà prie didþiosiso “Maxima” (9 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
2 k. butà Gedimino
g. (III a., kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
612 26 873.
2 k. butà Þemaitës
g. 25 (II a., 47 kv. m,
11 000 Eur). Galima
derëtis. Jurbarkas,
tel. 8 618 39 272.

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

3 k. butà Dariaus
ir Girëno g. (IV a.,
51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos
medinës durys, virtuvëje normalus remontas, 20 273,40 Eur/ 70
000 Lt). Jurbarkas,
tel.: +353876942799,
+370 644 76 494.
3 k. butà Dariaus ir
Girëno g. (I a., 14
481 Eur/ 50 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 608
41 743.
3 k. butà „susivienijime“ (V a., 2
balkonai, rûsys, plastikiniai langai, 14
481 Eur/ 50 000 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 675
06 155.
4 k. butà Kæstuèio g.
16 (II a., 74 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai,
suremontuotas, 28
382,76 Eur/ 98 000 Lt.
Yra namo bendrija,
maþi mokesèiai, su
baldais). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 300.

4 k. butà Valanèiaus
g. (V a., 73 kv. m,
renovuotas namas,
daug privalumø, maþi
mokesèiai, kaina
sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 639 13 107.
Garaþà (38 kv. m,
mûrinis, 5 792,11
Eur/ 19 999 Lt.
Sublokuotas, tvarkingas, stiprios durys,
atskira elektra, naujas stogas, rami vieta, centras, tinkamas
veiklai. Galiu nuomoti, kol parduosiu).
Jurbarkas, tel. 8 612
71 173.
Medinio namo dalá
Jurbarko centre, K.
Donelaièio g. (19 kv.
m, 5 arai þemës, 2
316,96 Eur/ 8 000 Lt).
Tel. 8 612 70 770.
Mediná namelá netoli
Nemuno (daliniai patogumai, 2 a þemës, 32
000 Eur) ir 2 k. butà
(mediniame name,
daliniai patogumai, 16
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 653 86 819.

2015 01 09 Nr. 1

11

n u o m o j a
1 k. butà (44 Eur/ 1
mën. + komunaliniai).
Jurbarkas, tel. 8 618
26 299.
1 k. butà Gedimino
g. (III a., IV aukðtø
name, mûrinis).
Iðnuomoju 1 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 672
36 936.

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, 22
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 635 86 872.
Namà Vytauto
Didþiojo g. (13 a
þemës, tinka komercinei veiklai). Tel. 8
699 80 766.
Sodybiná sklypà
Smukuèiuose (10
arø, ðalia miðkas ir
upë Mituva, 1 kaimynas, elektra, nedidelis sodo namelis,
10 136,70 Eur/ 35 000
Lt). Tel.: 8 687 40
517, 8 620 37 675.
Pusæ namo Vytauto
Didþiojo g. (rami vieta). Jurbarkas, tel. 8
623 50 088.
Sodà Smukuèiuose
(graþi aplinka, ðalia
miðkas, 3 475,44 Eur/
12 000 Lt, 8 arø, yra
sodo namelis árankiams susidëti, vaismedþiai, darþas, ðiltnamis). Jurbarkas,
tel. 8 698 31 165.
Sodybà netoli Erþvilko (4,4 ha
þemës, 62 000 Lt/13
925 Eur). Tel. 8 616
07 187.
Sodybà su þeme,
kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.

Þemës sklypà (visos
komunikacijos, 15 a
þemës). Jurbarkas,
tel. 8 636 25 176.
Þemës sklypà
Barkûnø/Muitinës
g. sankryþoje, prie
pat kelio JurbarkasKlaipëda (25 arai,
komercinë paskirtis,
1 a – 1 448,10 Eur/ 5
000 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 608 41 743.
Þemës sklypus
Linø g., Jurbarkø
sen. (þemës ûkio
paskirties ir namø
valda). Tel. 8 612 63
658.
Þemës sklypà
“trikampyje” V.
Baltruðaièio g. 3
(8,41 arai, yra visos komunikacijos,
9 847 Eur/ 34 000
Lt). Jurbarkas, tel.:
+353876942799,
+370 644 76 494.

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.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà senuosiuose
soduos (graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 24 907,32
Eur/ 86 000 Lt, 6 a
sklypas, mûrinis, 2
aukðtø, rûsys, dalinai
renovuotas, vandentiekis, kanalizacija,
BALDAI, ûkinis
pastatas). Ðilalë, tel. 8
625 60 510.

1 k. butà Lauko g.
2 (IV a., IV aukðtø
name, mûrinis,
plastikiniai langai.
Tvarkingas, renovuojamame name. Yra
Ðilutëje ir rajone
dalis baldø, 50 Eur/
p a r d u o d a
mën.). Jurbarkas, tel.
2 k. butà Ðilutës r.,
8 678 57 527.
Saugose. Tel. 8 631
Iðsinuomotø garaþà 87 284.
prie „Lytagros“.
Tauragëje ir rajone
Jurbarkas, tel. 8 681
p a r d u o d a
44 802.
+Parduoda arba iðnG a r a þ à M o k y k l o s uomoja sandëliavimo
g. (yra rûsys, peèius, ir gamybines patalpas
1 5 E u r / 1 m ë n . ) . plëtoti verslui, 5 km
Jurbarkas, tel. 8 675 nuo Tauragës (asfaltuota teritorija, geras
73 434.
privaþiavimas, elektra). Tauragë, tel.: 8
Kaune ir rajone
655 49 294, 8 620 73
p a r d u o d a
143.
Sodà Karèiupio k. 1 k. butà (I a., visi pa(graþi aplinka, komu- togumai, vietinis ðildynikacijos, ðalia miðkas, mas, atskiras áëjimas,
yra þemës). Tauragë,
27 513 ,90Eur/ 95 000 tel. 8 670 04 207.
Lt, 11 km nuo Kauno, 1 k . b u t à ( V a . ,
ðalia yra eþeras). mûrinis namas, 29 kv.
Kaunas, tel. 8 610 13 m, prie IKI parduotuvës, geroje vietoje).
132.
Tauragë, tel. 8 670 97
Ðakiuose ir rajone
101.
1 k. butà Respublikos
p a r d u o d a
g. (II a., bendrabutyje,
Komercinës paskirties su buitine technika ir
ûkiná pastatà Kiduliø baldais). Tauragë, tel.:
centre (900 kv. m, 46 8 603 46 131, 8 643 81
arø þemës plotas). 443.
Ðakiø r., tel. 8 685 74 1 k. butà Tauragës
Dvare (I a., tvarkin797.
gas, plastikiniai lanNamà Gelgaudiðkyje gai, ðarvo durys, ðil(19 a sklypas, ûkini- domas kietuoju kuru,
ai pastatai, garaþas, radiatoriai, boileris)
arba keièia á 1 k. butà
trifazis, 26 000 Eur).
Tauragës mieste su
Ðakiø r., tel. 8 641 27 priemoka. Tauragë,
755.
tel. 8 618 20 617.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.
2 kamb. butas Tauragėjė, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv.
m, renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 150 000 Lt).
2 kamb. butas Vytauto g. 76 (4 a., 38 kv.m, bendrabučio
tipo, ~ 50 000 Lt).
1 kamb. butas Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. (19 kv.
m, 2 a., miesto centre, ~ 36 000 Lt).
Namą Tauragėje, T. Ivanausko 63 g. (80 kv. m, 2 aukštų,
1960 m. statybos, sklypo plotas – 3,5 a, ~ 106 000 Lt).
Namą Tauragėje, Beržės g. (227 kv. m, 3 aukštų, 2004 m.
statybos, ~ 460 000 Lt)
Namą Tauragės r., Pilsūdų k. ( 174,74 kv.m, 2 aukštų, 1989
m. statybos, 5 kamb., 3 ha pievos. ~ 115 000 Lt)
Namą Tauragės r., Skaudvilės gyv., Pievų g. ( 50,31 kv.m,
1 aukštas, 1934 m. statybos, 3 kamb., ~ 49 000 Lt)
Sodybą Tauragės r., Baltrušaičiuose, Liepų g. (tinkamas komercinei veiklai, 1992 m. statybos, renovuotas. ~ 210 000 Lt).
Komercines patalpas Tauragėje, Laisvės g. 85 (3 aukštai, 500 kv m, 11 a žemės,
~ 260 000 Lt).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

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

PIRMADIENIS, SAUSIO 12

D.

SEKMADIENIS,, SAUSIO 11

D.

ÐEÐTADIENIS,, SAUSIO 10 D.

Sausio 10 d. - sausio 16 d.

06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Maþasis princas.
09:25 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Inspektorius Luisas 1.
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:00 Eurovizija 2015.
22:40 Þuvelë, vardu Vanda.
00:30 Senis.
01:30 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)
02:20 Inspektorius Luisas 1.
03:55 Eurovizija 2015.
Nacionalinë atranka. (k.)

08:05 Kasdienybës
aitvarai. (k.)
08:45 Mokslo sriuba. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
Laida rusø kalba.
10:15 Kelias. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Ðokio karalienë.
(k.)
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Kultûra +. (k.)
14:30 Michailas
Lermontovas.
16:35 Lengvai ir linksmai!
17:00 Ðeimos festivalio
"Ðeimadienis" ðv.
Miðios.
18:15 Þinios. Orai.
18:30 Ðeimos festivalio
"Ðeimadienis"
ðventinis koncertas.
20:00 Legendos. (k.)
20:45 Prerijø karðtligë.
22:05 Kai mûzos prabyla.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Ðarûno Barto filmø
retrospektyva.
00:30 Alyvos þydës.

06:45 Dienos programa.
06:50 Gepardø
dienoraðèiai.
07:20 Gepardø
dienoraðèiai.
07:50 Duok letenà!
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Afrika. Pavojinga
tikrovë.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Kinø virtuvë su Goku.
13:30 Buèiuotis, vesti,
vengti?
14:00 Superauklë.
15:00 Stverk pinigus ir bëk.
16:00 Bûrëja.
16:30 Magiðkasis Rio.
17:05 Dvideðimt minuèiø.
18:05 Dvideðimt minuèiø.
19:05 Rosamunde Pilcher.
Ðirdies ilgesys.
21:00 NemaRUS kinas.
Dartanjanas ir trys
muðkietininkai.
22:40 Atpildas.
00:25 Sekso magistrai.
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
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 Don
Kichotas. Asilo
nuotykiai.
11:35 Inspektorius
Gadþetas.
13:00 Nuotykiø
ieðkotojas.
14:45 Didingasis amþius.
16:30 Raudonkepuraitë,
Darius ir Girënas.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Monstrø biuras.
20:45 Operacija
"Baltosios pupytës".
22:50 Pragaro vaikis.
01:00 Pagrobimas.
02:40 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Redakajus.
07:30 Bidamanø turnyras.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos balansas.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
11:55 Kalëdø karðtinë.
13:35 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðok su manimi.
19:30 Konkurso
pertraukoje –
Eurojackpot.
22:00 Saugus prieglobstis.
00:15 Mano Afrika.
03:20 Programos pabaiga.

07:00 Amerikos talentai.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Zambijoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Patrulis.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 Ðeimynëlë.
15:30 Ðeimynëlë.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Muzikinë kaukë.
Geriausieji.
21:30 MANO HEROJUS
Mirties upë.
23:25 Dakaras 2015.
23:55 AÐTRUS KINAS
Anakonda 4. Kraujo
þymës.
00:05 Farai.
00:30 Farai.
00:55 Prokurorø
patikrinimas.
01:55 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë .
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ledo kelias.
16:00 Gamtos jëgos.
16:30 Gamtos jëgos.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Transformeriai.
Tamsioji Mënulio
pusë.
22:00 Po kupolu.
22:55 Superaudra Sietle.
00:40 Mirtina meilë
Rojuje.
02:00 Anarchijos vaikai.
03:10 Programos pabaiga.

05:25 Didysis pasivaikðèiojimas.
06:05 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
06:50 "Laukinis pasaulis"..
07:40 Programa.
07:44 TV parduotuvë.
08:00 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
09:00 Didysis pasivaikðèiojimas.
10:00 "Kitoks pokalbis.
11:00 Spàstai tëèiui.
12:45 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Nuoga tiesa.
18:35 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Kruvina þinutë".
23:55 "Kova uþ garbæ".
01:45 Didysis pasivaikðèiojimas.
02:25 "Kruvina þinutë".
03:50 "Kova uþ garbæ".

05:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:25 Vakavilis.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Pinokis.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Puaro 12.
14:30 Miestas tamsoje.
15:30 Tautos balsas. (k.)
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Ðiauliø
"Ðiauliai" - Utenos
"Juventus".
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:25 Pasaulio panorama.
20:30 Panorama.
21:50 Gaivalas internete.
00:45 Auksinis protas. (k.)
02:00 Mokslo ekspresas.
(k.)
02:15 Puaro 12.
03:45 Pasaulio panorama.
(k.)

08:05 Dainø dainelë 2014.
10:30 ORA ET LABORA.
11:00 Kasdienybës aitvarai.
(k.)
11:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba.
12:00 Ðokio karalienë. (k.)
13:15 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio
mintys.
14:30 Didysis koncertas
Nacionaliniame operos
ir baleto teatre.
16:35 Kai mûzos prabyla.
(k.)
17:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios. Orai.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Mokslo ekspresas.
19:00 Broniaus Genzelio
knygos „Tautinës
savimonës iðlikimas ir
brendimas Lietuvos
okupacijos sàlygomis“
sutiktuvës. 2013 m.
20:30 Lietuviø kinas
trumpai. Ðarka 2. (k.)
21:00 Linija, spalva,
forma. (k.)
21:45 Enya dainos.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:00 Ðiaurietiðkas bûdas.
00:30 Alyvos þydës.

06:50 Kinø virtuvë su
Goku.
07:20 Buèiuotis, vesti,
vengti?
07:50 Duok letenà!
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Afrika. Pavojinga
tikrovë.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Buèiuotis, vesti,
vengti?
13:30 Buèiuotis, vesti,
vengti?
14:00 Superauklë.
15:00 Stverk pinigus ir
bëk.
16:00 Bûrëja.
16:30 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 Bruklino
geriausieji.
00:35 Agentai.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Vëþliukai nindzës.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 Detektyvø biuras.
12:00 Trys vyrai ir kûdikis.
14:00 Mano puikioji
auklë.
14:30 Mano puikioji
auklë.
15:00 Didingasis amþius.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 Haris Poteris ir
mirties relikvijos. 2
dalis.
21:20 PREMJERA
Ðerlokas Holmsas 2.
Ðeðëliø þaidimas.
23:45 Slëptuvë.
01:25 Operacija
"Baltosios pupytës".
03:20 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Redakajus.
07:30 Bidamanø turnyras.
08:00 Didvyriø drauguþiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø sodai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
12:00 Negraþios áseserës
iðpaþintys.
13:55 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir Ðura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës
komentarai.
19:30 Lietuvos talentai
2014.
22:30 Rembo.
00:10 Ákalintas.
01:50 Kobra 11.
02:45 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Sekmadienio rytas.
11:00 Atëjo ... Sabas.
11:52 Nacionalinë
loterija.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Emilija Richards.
21:00 PREMJERA
Bordþijos.
22:00 Bordþijos.
23:00 Dakaras 2015.
Savaitës apþvalga.
23:30 Dakaras 2015.
01:35 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:00 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:25 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:50 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Oliverio tvistas.
10:30 Oliverio tvistas.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Simpsonai.
13:00 Oliverio tvistas.
13:30 Oliverio tvistas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Pragaro kelias.
16:00 Gamtos jëgos.
16:30 Gamtos jëgos.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Kapø plëðikë Lara
Kroft.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Po kupolu.
22:55 Praþûtingas
svaigulys.
00:45 Superaudra Sietle.
02:20 Programos pabaiga.

05:30 "Mikropasauliai".
06:00 Ðeima - jëga!
07:10 Programa.
07:14 TV parduotuvë.
07:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Giriø takais.
09:35 Namø daktaras.
10:10 Vantos lapas.
10:40 Ðiandien kimba.
11:10 "Laukinis pasaulis".
12:00 "Pasaulis
nuostabus".
12:30 "Air America".
15:30 "Laukinis pasaulis".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:30 Ðeima - jëga!
19:00 Þinios.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X.
21:00 Þinios.
21:30 "24/7"
22:30 "Nebylus
liudijimas".
23:30 "Devynios mirtys".
01:05 "24/7".
01:45 "Nebylus
liudijimas".
02:40 "Devynios mirtys".
04:05 Spàstai tëèiui.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë.
10:40 Pasaulio panorama.
(k.)
11:10 Savaitë. (k.)
11:40 Miestas tamsoje.
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.
16:00 Þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja 6.
17:00 Akis uþ aká 2.
17:45 Naisiø vasara 6.
18:15 Ðiandien.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Kauno
"Þalgiris" - Vilniaus
"Lietuvos rytas".
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
20:59 Loterija "Perlas".
21:00 Ceremonialas
Nepriklausomybës
aikðtëje prie Lietuvos
Respublikos Seimo
rûmø.
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Senis.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Pinokis.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
13:30 ...formatas. (k.)
13:50 Muzikinis tiltas.
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.)
18:30 Nerimo mintys.
19:30 Lietuviø
dokumentika.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Þuvelë, vardu
Vanda.
23:15 Mokslo sriuba.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Sportas. (k.)
00:38 Orai. (k.)
00:40 Laisvës varpas.
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
02:00 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:20 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:50 "Linksmieji
þvëreliai".
08:45 "Áspûdingasis
Þmogus-voras".
09:10 "Teisingumo lyga".
09:30 "Striksës".
10:15 "Duok letenà!"
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 "Grieþèiausi tëvai".
(k.)
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Bûrëja".
15:00 "Natûralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein".
15:30 "Grieþèiausi tëvai".
16:40 "Linksmieji
þvëreliai". (k.)
17:10 "Mano puikioji
auklë".
17:40 "Mano puikioji
auklë".
18:10 "Be kaltës kalta".
20:05 "Karadajus".
21:00 Viskas bus gerai.
22:50 "Detektyvë Rizoli".
23:40 "Begëdis".
00:40 "Arti namø".
01:30 Sveikatos ABC
televitrina.
02:00 Programos pabaiga.

06:30 Dienos programa.
06:35 "Smalsutë Dora".
07:00 "Maþieji Tomas ir
Dþeris III". (k.)
07:25 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:45 Haris Poteris ir
mirties relikvijos. 2
dalis. (k.)
11:05 Monstrø biuras. (k.)
12:50 Oplia!. Humoro
ðou.
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.
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Kazino apiplëðimas.
23:55 "Taikinys".
00:50 "Detektyvë
Dþonson".
01:45 "Detektyvë
Dþonson".
02:40 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
10:55 Ledynmetis.
12:25 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
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 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Kerðtas.
23:10 Iðgyvenimas.
00:05 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
01:05 Daugiau nei
draugai.
01:30 Naujokë.
02:00 Skandalas.
02:50 Vilfredas.
03:20 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
09:00 "Bosas". (k.)
10:00 "Bosas". (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "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 "Policija ir Ko".
20:00 "Visa menanti".
21:00 Patrulis.
21:30 Hadsono vanagas.
23:25 "Dakaras 2015".
23:55 "Tikras kraujas".
00:55 "Visa menanti". (k.)
01:50 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:55 Bamba TV. S. 2013
m.

09:30 Teleparduotuvë.
09:45 Universitetai.lt
10:15 Medikopteris.
11:10 Viskas teisëta.
12:05 Aferistas.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Viskas teisëta.
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 Chimera.
01:05 Andromeda 121.
02:45 Programos pabaiga.

05:30 Reporteris.
06:05 Lietuva tiesiogiai.
06:30 Gamtos pasaulis.
06:40 Miestai ir þmonës.
07:25 Namø daktaras.
08:00 Vantos lapas.
08:30 Giriø takais.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 Kitoks pokalbis.
10:30 Nuoga tiesa.
11:30 Pasaulis X.
12:30 "24/7".
13:30 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
14:50 "Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 "Iðgyventi Afrikoje".
18:00 Reporteris.
19:20 "Albanas".
20:25 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:20 Didysis pasivaikðèiojimas.
00:20 "Kulinaras".
01:20 Reporteris.
01:55 Lietuva tiesiogiai.
02:20 "Nebylus
liudijimas".
03:10 Reporteris.
03:45 Lietuva tiesiogiai.
04:10 "Mikropasauliai".
04:40 "Nebylus
liudijimas".
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Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g.
(nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 611 12 005.
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 rajone. Tel. 8 699 82
177.

Þemës sklypà (0,5 ha,
miesto ribose, prie
miðko), galima dalimis. Tauragë, tel. 8
446 55 625.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà
be patogumø, yra dalis baldø, plastikiniai
langai, kieme ðulinys.
Tauragë, tel.: 8 699 53
475, 8 654 49 012.
+Iðnuomoja 2 k. butà
J. Tumo-Vaiþganto
g. (yra dalis baldø).
Tauragë, tel. 8 617 07
999.
+Iðnuomoja namà
miesto centre su baldais, vietinis ðildymas.
Iðnuomoja komercines rûsio patalpas
(70 kv. m, yra vanduo,
WC). Tauragë, tel. 8
687 93 660.
Jauna tvarkinga ðeima iðsinuomotø namo
dalá arba namà ilgesniam laikui. Tauragë,
tel. 8 640 40 409.
Patalpas Gedimino g.
24 (I a., 72 kv. m, V
aukðtø name, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas,
renovuotame name).
Tauragë, tel. 8 687 77
454.

Parduodame lapuoèiø
malkas supjautas
ruliukais: berþas,
juodalksnis, drebulë,
àþuolas, sausas sukapotas sukrautas
dëþëse uosis, skroblas.
Atveþame, tel. 8 447 45
788, 8 610 16 648.

p a r d u o d a
Remontuojame mobiliuosius telefonus,
prekiaujame mobiliøjø
dalimis ir aksesuarais. Pristatymas visoje
Lietuvoje! Tel. 8 685
12 303.

Ðemetos g. 44 (namo
anèiomis komunikacijomis, graþi, rami vieta, arti MAXIMA,
NORFA, 9 arai, 16
000 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 13 160.

p a r d u o d a
Briketai! Kokybiðki.
Pjuvenø. Atveþame.
Jurbarkas, tel. 8 677
97 077.
Malkas, gaminu
padëklus ir statybinæ
medienà. Tauragë,
tel. 8 670 74 452.

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.

Spintelæ (prie lovos), Darbinæ kumelæ ir Karvæ (pieninga, piruþuolaidas (kaka- darbiná arklá. Galiu maverðë), verðingà tevos sp., naktinës), p a k e i s t i á d a r b u i lyèià (verðiuosis vasamedþiagà uþuolaid- netinkantá. Kauno r.,
rio mën.). Tauragë,
oms (kakavos sp.), tel. 8 681 49 682.
tel. 8 675 33 517.
lininius siûlus, pag a l v e s ( 2 v n t . ) . Grynaveislá anglø K i a u l e s ( 2 v n t . ,
p a r d u o d a
Tauragë, tel. 8 446 kokerspanieliø veis- 150-200 kg svorio).
Planðetiná kompiuterá 72 033.
lës 7 mën. patinëlá su
Jurbarkas, tel. 8 618
„Estar Grand HD
dokumentais, 86,89
Dual Core“ MID 1008
Eur/ 300 Lt. Ðilalë, tel. 34 836.
(laimëtas „Teleloto“,
Pieninæ 7 verðiø karvæ.
8 690 09 492.
26 x 15,5 cm, 24 mën.
Kaimiðkus rûkytus Tauragës r., tel. 8 674
garantija. Vidinë atp a r d u o d a
01 521.
mintis 8 GB, 5 taðkø
Vaikiðkà vaikðtynæ laðinius (3,48 Eur/
jutiklinis ekranas). Tel.
ir vaikiðkà lovytæ. 12 Lt/kg) ir naminius Pirmaverðes karves
8 645 65 118.
Tauragë, tel. 8 614 broilerius (2,61 Eur/ (viena þala kita baltPrekyba nauja ir nau9 Lt/kg). Tel. 8 647 margë) ir telyèià (ap38 868.
dota garso aparatûra.
80 591.
siverðiavusi, juodmarPristatymas visoje
p e r k a
Lietuvoje! Tel. 8 685 Vaikiðkà maðinëlæ Karvæ (galima rink- gë). Jurbarko r., tel.:
12 303.
m i n a m à p ë d a l a i s , tis, kaina sutartinë). 8 698 00 593, 8 618
Sulèiø ðaldymo áreng- bûklë nesvarbi. Tel. Ðilalë, tel. 8 622 85
30 519.
iná (ðerbeto gamybai), 8 698 81 069.
360.
Rûkytus naminðaldymo dëþæ, ðaldyK
a
r
v
æ
(
4
v
e
r
ð
i
ø
)
.
tuvà su ðaldikliu, ðaldyius laðinius (1 kg –
Ta u r a g ë , Ta u r a i ,
mo vitrinà (vertikali),
Putinø g. 50, tel. 8 1 4 L t / 4 , 0 5 E u r ) .
didelá pliusiná ðaldyKryþkalnis, tel. 8 611
tuvà, nedidelá ðaldiklá446 59 875.
p a r d u o d a
71 795.
dëþæ. Jurbarkas, tel. 8
Karvæ (5 verðiø, balt3
v
e
r
ð
i
ø
k
a
r
v
æ
i
r
698 39 839.
v e r ð i n g à t e l y è i à . nugarë, pieninga). Septyniø verðiø karvæ.
Ðaldytuvà. Tauragë,
Ðilalë, tel. 8 683 68 Tauragë, tel. 8 638 40 Tauragës r., tel. 8 674
tel. 8 688 77 002.
080.
397
01 521.
Televizoriø. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
PR „Tele2“ klientai keliaudami turės mažiau
Videogrotuvà JVC
(kasetinis, maþai naurūpesčių
dotas, priedo 5 kasetës,
Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ savo mėnesinio
mokėjimo paslaugų klientams pasiūlė dar vieną laiką ir
20 EUR). Tauragë, tel.
pinigus taupančią paslaugą – kelionių draudimą SMS žinute.
8 654 53 153.
Naujoji paslauga leis nebesirūpinti kelionių draudimu – šią

Þemës sklypà P.
statybai, su ðalia es-

Sekcijà „Freda“ (naudota), virtuvës komplektà ir naujà sekcijà
„Neris“. Tauragë, tel.
8 614 08 381.

13

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir
dvigulis, geros bûklës),
pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), antklodæ (yra avies
vilnos), skalbiniø dëþæ
(pinta). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

paslaugą bendrovės klientai galės užsisakyti SMS žinute
jau kirtę Lietuvos sieną.
„Tele2“ tokia paslaugą siūlo vienintelis tarp mobiliojo
ryšio operatorių Lietuvoje.
Svarbiausia – patogumas klientui
„Su kiekviena nauja paslauga klientams vis išplečiame
sąrašą sričių, kur žmonės gali sutaupyti laiko ir pinigų.
Kelionių draudimas SMS žinute yra paprastas, greitas ir
patogus. Jis patiks nuolat skubantiems ir daug keliaujantiems žmonėms. Be to, trumpų kelionių metu ši paslauga
leis sutaupyti“, – pasakojo Mindaugas Kežionis, „Tele2“
Produktų skyriaus vadovas.
Kelionių draudimą „Tele2“ siūlo bendradarbiaudama su
draudimo bendrove „Gjensidige“ ir draudimo paslaugų
agregatoriumi „Mobassurance“.
„Mūsų tikslas yra už prieinamą kainą teikti klientams
inovatyvias ir kokybiškas paslaugas. Todėl praėjusiais
metais pradėjome ypač aktyvią papildomų paslaugų plėtrą
– supaprastinome mobiliojo parašo įsigijimą, pristatėme
„Kaspersky“ apsaugą nuo mobiliųjų virusų, telefonų draudimą, internetinę muzikos paslaugą „Deezer“. Ateityje
pasiūlysime jų dar daugiau“, – sakė M. Kežionis.
Itin palanki kainodara
Nauja „Tele2“ paslauga galės naudotis ir išmaniųjų, ir paprastų mobiliųjų telefonų turėtojai.
Be paprasto naudojimo, paslauga bus patraukli ir savo kainodara. Draudžiantis SMS žinute, kelionių
draudimas kainuos 6,91 Lt (2 Eur) dienai. Tokia kainodara bus ypač palanki trumpose kelionėse ir
leis sutaupyti.
Pasiūlymą apsidrausti „Tele2“ klientai SMS žinute gaus pasiekę kitą valstybę. Draudimo įsigijimui
tereiks atsakyti į žinutę parašius kelionės trukmę, savo vardą, pavardę bei asmens kodą. Draudimo
apsauga įsigalios iškart, gavus patvirtinimo žinutę, o mokestis už paslaugą bus įtrauktas į einamojo
mėnesio ryšio sąskaitą.
Draudimas apima visas pagrindines rizikas, svarbias kelionėse: būtinosios medicininės pagalbos
ir repatriacijos, asmens civilinės atsakomybės, bagažo ir asmeninių daiktų praradimo, nutrūkusios
kelionės bei skrydžio vėlavimo.
Bendrovės „RAIT“ birželį atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias operatorius
Lietuvoje – iš viso „Tele2“ užima 53,5 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos.
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RECEPTAS

Sriuba su pomidorais ir krevetėmis
Reikės:
400 g pjaustytų pomidorų
savo sultyse (skardinėse);
250 g žuvies (geriausiai tinka
menkė);
100 g krevečių arba įvairių
jūrų gerybių;
Keleto skiltelių česnako ir
prieskoniu pagal skonį;
Keleto nedidelių morkų;
Vidutinio dydžio cukinijos.
Paruošimas:
Puode užverdame vandenį, sudedame žuvį. Vandeniui užvirus pavedame
5 minutes. Paskaniname lauro lapu ir prieskoniais. Sutarkuojame morkas
ir cukinija bei sudedame jas į puodą.
Keptuvėje pakepiname česnaką su krevetėmis ir viską pilame į sriubą. Kai
visi ingredientai bus sudėti, pavirkime 15-20 minučių. Šią sriubą galima
pagardinti ir makaronais ar ryžiais, tuomet ji taps dar gardesne ir sotesnė.
Skanaus!

NAUDINGA ŽINOTI

Skalbyklės valymas: svarbiausios
jūsų užduotys
Filtro valymas
Viena dažniausių priežasčių, dėl
kurios atliekamas skalbimo masinu
taisymas Vilniuje, yra užsikimšęs
filtras. Siekdami išvengti varginančių
remonto darbų, nepamirškite, kad
filtrą galite valyti patys. Pirmiausia
įsitikinkite, kad skalbyklė atjungta
nuo elektros lizdo ir išpilkite vandenį
iš žarnos. Tuomet atidarykite apatinėje skalbyklės korpuso dalyje įmontuotas
dureles ir atsargiai išimkite filtrą. Pašalinkite nešvarumus ne tik iš paties
filtro, bet ir iš jo montavimo ertmės. Šiam darbui galite naudoti specialias
valymo priemones arba šiltą vandenį ir dantų šepetėlį. Baigę darbus, įstatykite filtrą į vietą.
Skalbyklės valymas
Pripildykite skalbyklę karšto vandens – įjunkite karšto vandens režimą,
tuomet į skalbyklės dozatorių įpilkite specialaus skalbimo mašinų ploviklio.
Jei šio neturite, puikiai tiks ir litras chloro baliklio arba baltojo acto. Kelioms
sekundėms įjunkite skalbyklę ir ją išjunkite, t. y. leiskite valymo priemonei
susimaišyti su vandeniu. Tuomet kelioms valandoms palikite įrangą ramiai
pastovėti. Praėjus numatytam laikui, įjunkite skalbimo mašiną ir leiskite jai
pabaigti skalbimo režimą. Skalbyklei pašalinus vandenį, drėgnu skudurėliu
išvalykite būgną ir dureles, ypatingą dėmesį skirkite guminiam durelių
apvadui – čia paprastai kaupiasi pelėsis.
Dar keli patarimai
Jei norite pailginti skalbyklės eksploatacijos laiką, nepamirškite laikytis
svarbiausių drabužių skalbimo taisyklių, t. y. išskalbtus drabužius išimkite
iškart mašinai baigus darbą. Jei paliksite drabužius bent kelioms valandoms,
jums gali tekti kovoti su pelėsiu, kuris ne tik skleidžia nemalonų kvapą, bet gali
tapti ir rimtesnio gedimo priežastimi. Siekdami išvengti pelėsio, išėmę drabužius, skalbykles dureles palikite atviras ir leiskite skalbimo būgnui išdžiūti..

MITYBA

7 produktai, kurie kasdien nuosekliai
padės valyti organizmą
Pastaruoju metu itin išpopuliarėjo įvairiausios dietos ir mitybos planai, padedantys pašalinti toksinus
iš organizmo.
Migdolai kepenims
Vos sauja migdolų per dieną gali padėti atsikratyti
kepenų šių riebalų ir pašalinti iš kepenų toksinus,
teigiama tyrime, kurį paskelbė „of the National
Cancer Institute“.
Baltoji arbata tirpdo pilvo riebalus
Bet kokia arbata padeda mums atsipalaiduoti, o
baltojoje arbatoje yra dar ir medžiagų, kurios tirpdo
pilvo riebalus.
Ciberžolė nuo skausmo
Galvos skausmą sumažinti padeda prie galvos pridėtas ledas. Tokį patį
priešuždegiminį poveikį visam kūnui turi ciberžolė. Joje yra kurkumino,
kuris puikiai mažina skausmą.
Smidrai nuo pagirių
Žurnale „Journal of Food Science“ paskelbtame tyrime rašoma, kad smidruose esančios aminorūgštys ir mineralai palengvina pagirių simptomus ir
apsaugo kepenų ląsteles nuo toksinų.
Lapiniai kopūstai mažina cholesterolį
Lapiniai kopūstai, ypač jei troškiname juos garuose, turi unikalią savybę
– jie padeda pašalinti cholesterolio perteklių iš kraujo.
Vanduo su citrina bendram organizmo detoksikavimui
Kas rytą išgerkite stiklinę vandens su citrinos skiltelėmis. Šiame citrusiniame vaisiuje gausu antioksidanto d-limoneno.
Lašiša valo kraujagysles
Tyrėjai išsiaiškino, kad maistas, kuriame gausu riebiųjų omega 3 rūgščių,
padeda įveikti arterijų sienelių sustandėjimą – tai dažnas šalutinis rūkymo
poveikis.
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SVEIKATA

STIKLINĖJE VANDENILIO PEROKSIDO – VISI
SVEIKATOS LOBIAI?
Kartą teko stebėti, kaip vyriškis
vaistinėje vienu ypu įsigijo apie
40 buteliukų vandenilio peroksido.
Iškilo klausimas – kam tiek daug?
Lyg patenkindamas stovėjusių eilėje smalsumą, vyriškis ramiu tonu
paatviravo: „Nėra geresnio vaisto
už vandenilio peroksidą. Nuo visų
ligų. Po stiklinę praskiesto tirpalo
kelis kartus per dieną“.
Vandenilio peroksidas (H2O2) –
bespalvis, bekvapis skystis. Vandenilio peroksido molekulė susideda
iš dviejų vandenilio ir dviejų deguonies atomų. Deguonies atomas,
pasirodo, atpalaiduojamas kaip
labai reaktyvus laisvasis deguonies
radikalas. Būtent laisvasis deguonies radikalas lemia įvairiose srityse
panaudojamas vandenilio peroksido
savybes.
Apie vandenilio peroksido naudą
gydant vėžį pradėta kalbėti taip pat
panašiu metu – apie 1930 metus. Vokiečių fiziologas medicinos mokslų
daktaras Otto Warburg tapo Nobe-

lio premijos laureatu dėl savo darbų,
susijusių su vėžio pažeistų ląstelių
metabolizmu ir kvėpavimu. Savo
darbuose O. Warburg daugiausia
kalbėjo apie tai, kad vėžio priežastis
yra deguonies stoka ląstelėse. O.
Warburgo darbai pakurstė susidomėjimą ozono ir vandenilio peroksido terapijomis. Nors praėjo kone
šimtas metų, įvairūs alternatyviosios
medicinos šalininkai, mokslininkai
visame pasaulyje vis dar kalba ir
bando įrodyti, jog geriamas arba
net leidžiamas į veną vandenilio
peroksidas – pigi panacėja nuo visų
ligų.pie vandenilio peroksidą, kaip
vaistą nuo visų ligų
Vandenilio peroksido, kaip vaisto
nuo visų ligų, teorijos šalininkai
teigia, jog geriamas ar net į veną
leidžiamas šis chemikalas aprūpina
audinius ir organus deguonimi.
Deguonies koncentracija, vartojant
vandenilio peroksidą į vidų, anot
šalininkų, padidėja žaibiškai.
Kodėl nereikėtų vartoti vandenilio

peroksido ne pagal paskirtį
Pakalbinome gydytoją toksikologą
Robertą Badarą. Anot jo, pirmiausia
vandenilio peroksido geriamieji
tirpalai gali sukelti pykinimą, vėmimą, virškinamojo trakto dirginimą,
erozijų ir opų atsiradimą.
Esant didesnei vandenilio peroksido koncentracijai ir medžiagai
patekus į kvėpavimo takus, galima
net plaučių aspiracija, tikėtinas
uždegimo atsiradimas injekcijos
vietoje, dujų embolija kraujagyslėse.
Ir blogiausia, kas gali nutikti
pavartojus didelės koncentracijos
vandenilio peroksido ne pagal paskirtį, – traukuliai, koma, cianozė,
insultas, infarktas.

PAŽINK SAVE

VERSLININKAS ATSKLEIDĖ, KAIP PER LABAI
TRUMPĄ LAIKĄ IŠMOKO KELETĄ UŽSIENIO
KALBŲ
Verslininkas Davidas Bayley‘s, jau
būdamas suaugęs, išmoko net kelias
užsienio kalbas. Susikalbėti prancūziškai, kaip teigia D. Bayley‘s, jam
pavyko išmokti vos per 17 dienų.
Kokia jo paslaptis?
2005 metų vasarą verslininkas
kartu su bičiule iš Prancūzijos buvo
apsistojęs viename Prancūzijos Božolė regiono kaimelyje, kur niekas
nekalbėjo angliškai, todėl jo draugė,
žinodama apie jo norą išmokti kalbą,
taip pat atsisakė su juo bendrauti
angliškai.
Kiekvieną rytą jis po 1,5-2 valandas perrašinėjo taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių lentelę. Per
dvi savaites jis prirašė pilną užrašų
sąsiuvinį. Verslininkas įsitikinęs –
perrašinėjimas ranka yra vienas iš
geriausių būdų įsiminti ir išmokti
konkrečią informaciją.
Verslininkas prisipažino klausęs
Michelio Thomaso kalbos pamokų

įrašo. Dėstytojas yra išleidęs ne vieną kompaktinį diską, skirtą prancūzų
ir kitų kalbų norintiems išmokti anglakalbiams. Tikrai smagu klausytis
kitų besimokančiųjų daromų klaidų,
iš kurių galima mokytis.
D. Bayley‘s, kol viešėjo Prancūzijoje, kiekvieną mielą popietę bėgiodavo, klausydamasis nuotaikingos
prancūziškos muzikos. Muzika
– vienas iš šauniausių būdų išmokti
užsienio kalbos intonacijų ir tarimo,
o, bandant dainuoti kartu, lavinami
veido raumenys.
Be to, kiekvieną mielą dieną verslininkas pietaudavo kartu su savo
drauge ir jos bičiuliais prancūzais.
Prie bendro stalo jie nesutiko kalbėti lėčiau, todėl jis neturėjo kito
pasirinkimo – tik dar labiau stengtis
išmokti prancūzų kalbą, nes teko
rinktis – prabilti arba mirti iš bado.
Po pietų verslininkas kartu su
bičiuliais prancūziškai skaitydavo

knygą „Čarlis ir šokolado fabrikas“.
Vaikams skirtų knygų skaitymas
užsienio kalba – puikūs būdas išmokti kalbą.
Kiekvieną dieną mažiausiai keturias valandas prancūzų kalbos besimokęs verslininkas rašė rašinėlius
prancūzų kalba. Bičiulė taisydavusi
klaidas.
Dar vienas puikus patarimas besimokantiems užsienio kalbos –
vadinamųjų užpildančių žodžių
mokymasis. Jie padeda išlošti laiko, geriau apgalvoti sakomus žodžius ir labiau savimi pasitikėti.
Po 17 dienų D. Bayley‘s išvyko į
Paryžių. Ten kavinėje sutiko merginą, susipažino, pradėjo kalbėtis.
Mergina sakė galinti prisiekti, kad jo
kalba skamba taip, tarsi jis šioje šalyje būtų praleidęs mažiausiai metus.
Straipsnio autorius tikisi, kad jo
patirtis padės ir kitiems, norintiems
išmokti užsienio kalbą.

TEMA

BLOGA ŽINIA ŽUVIES MĖGĖJAMS: SKANIAUSIOS
ŽUVIES REIKĖTŲ ATSISAKYTI PIRMIAUSIA
1950 metais Japonijos Kiūšiū salos
pajūrio Minamata miestelyje ėmė
dėtis keisti dalykai. Visų pirma vietos gyventojai pastebėjo neįprastą
gyvūnų elgesį. Katės stūgavo, jas
ištikdavo traukuliai, iš dangaus
tiesiog krito paukščiai, taip pat pasireiškė neįprastas žuvų aktyvumas.
O vėliau pastebėta, kad sutriko ir
žmonių sveikata. Pasirodo, kad visa
tai pasireiškė dėl sunkiųjų metalų
žuvyje, kurią visi valgė. GRYNAS.lt
aiškinasi, kokia šiandien yra žuvies,
kurią mes valgome, kokybė.
Rimtų tyrimų Minamata miestelyje
nesiimta, kol keistų simptomų nepradėjo jausti žmonės. Netrukus paaiškėjo, jog dėl visko kalta „Chisso
Korporacija“, chemijos pramone ir
plastiko gamyba užsiimanti kompanija, kuri dešimtmečius į jūrą leido
sunkiųjų metalų atliekas. Vienas iš
daugelio šių nuotekų elementų buvo
gyvsidabris. Oficialiai žvejyba Minamatoje uždrausta 1957 m., tačiau
tuomet jau buvo per vėlu – skai-

čiuojama, kad dėl apsinuodijimo
gyvsidabriu mirė 5000, ir nukentėjo
50 000 gyventojų. Nuo tada Japonijoje apsinuodijimas gyvsidabriu
vadinamas Minamatos liga, o štai
Lietuvoje kartais ir šiandien gyvsidabris žuvyje „nurašomas“ bobučių
pasakoms ar sąmokslo teorijoms.
Gera žinia tautiečiams – mūsų
mylimoje silkėje gyvsidabrio palyginus nėra daug. Bloga žinia
gurmanams ir sušio mėgėjams:
jeigu rūpinatės savo sveikata, teks
ne tik įsiminti daugiausiai gyvsidabrio savyje sukaupiančių žuvų
sąrašą, bet ir mėgautis jomis žymiai
rečiau. Dabar jau ir tradicinės vakarų medicinos specialistai sutinka: stambiomis žuvimis mėgautis
patartina nedažniau kaip kartą ar
du per mėnesį.
Klausite, kas jūroje daužo termometrus? Iš tiesų gyvisdabrio taršos
kilmė yra trijų rūšių: 10 proc. sudaro natūralios geoterminės nuotekos
(dažniausiai vulkaninės kilmės),

30 proc. yra tiesioginės žmonių
veiklos padarinys, ir net 60 proc.
priskiriama atliekų pakartotinei
emisijai. Didžiausią žmonių veikla
grįstą tiesioginę gyvsidabrio taršą
sukelia anglių deginimas, cemento gamyba, naftos perdirbimas,
aukso ir geležies kasyba, taip pat
vinilchlorido gamyba, sunkiųjų metalų lydymo pramonė, elektrinės,
krematoriumai.
Daugiausiai gyvsidabrio savyje
sukaupia šios žuvys: karalliška
skumbrė, kardžuvė, ryklys, tunas,
pūgžlys, jūrų ešerys, omaras, jūrinis
upėtakis.

2015 01 09 Nr. 1

15

RENAULT
p a r d u o d a

Senovines raudonas
dideles plytas (15 000
vnt.) ir grindinio taðytus akmenis (400 kv.
m), bordiûrus (200
vnt.), dolomità (50 t).
Tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà,
medienos atraiþas,
pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko
mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.
Uþkraunamà peèiø (2
metø senumo, gera
bûklë). Jurbarko r.,
Vieðvilë, tel. 8 616 93
114.
Vandens ðildytuvà (elektrinis, 100 l, prancûziðkas, 72,41 Eur/ 250
Lt). Jurbarkas, tel. 8
612 63 658.

Elektros gaminimo
stotá nuo 10 kW arba
generatoriø. Arkinio
sandëlio arkas.
Metalo apdirbimo
stakles. Tel. 8 672 72 Langus (23 vnt., med619.
iniai, nauji, geros
SENAS RELIGINES
kokybës), ðildymo
K N Y G A S ,
MALDAKNYGES, krosná (120 kv. m),
N U O T R A U K A S , tepalinius ðildymo raA P V A L I U S diatorius, ketaus raO V A L I U S diatorius. Jurbarkas,
G I N T A R I N I U S tel. 8 698 39 839.
KAROLIUS. Tel. 8
Metalo konstrukcijø
633 77 431.
sandëlio 12 m ploèio,
5 m aukðèio kolonas,
dviðlaites konstrukp a r d u o d a
cijas – 37,65 Eur/ 130
+Uosines lentas (50 Lt/m. El. gaminimo
mm storio, 3 m ilgio). stotá (60 kW, 2 461,77
Ðilalë, tel. 8 686 31 Eur/ 8 500 Lt). Tel. 8
079.
672 72 619.
El. gyvatukus (naudoti, ávairiø dydþiø ir Radiatorius (nauji,
dizaino, nuo 20 Eur buitiniai, ið Vokietijos).
iki 30 Eur). Tauragë, Jurbarkas, tel. 8 686
tel. 8 690 47 947.
89 896.

BMW
p a r d u o d a
BMW 525 (TDS, 1994
m., 2,5 l, dyzelinas,
105 kW, sidabrinë
spalva, sedanas, TA
2016-08, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3
(2008 m. pirktas
Kauno CITROEN
centre, rida 74 600,
serviso dokumentai,
vasariniø padangø
komplektas, 2 606,58
Eur/ 9 000 Lt). Tel. 8
620 94 986.
DAEWOO

p a r d u o d a
DAEWOO LANOS
(2003-09-30, 14, l,
benzinas, 55 kW, TA
iki 2016-11-13, þalia
spalva, Lietuvoje
AUDI
nevaþinëta, 2 durys,
p a r d u o d a
padangos M+S, R13,
AUDI A4 (2002 m., 700 Eur). Jurbarkas,
mëlyna spalva, TA, tel. 8 602 67 377.
draudimas, oda, visi
HONDA
privalumai, tvarkinga,
p a r d u o d a
automatinë pavarø
dëþë, kvatro, dyzeli- HONDA ACCORD
nas, 3 500 Eur). Tel. 8 AERODECK (1997
616 41 686.
m., 2000 cm3, benziAUDI A6 (1995 m., nas, dujos, 100 kW,
2800 cm3, benzinas, mechaninë, univerdujos, 128 kW, auto- salus, violetinë sp.,
matinë pavarø dëþë, 4/5, TA iki 2016universalus, þalia sp., 07, 1 158,48 Eur/ 4
4/5, TA iki 2016-08, 000 Lt, priþiûrëtas).
daug privalumø, 1 Jurbarkas, tel. 8 655
302,71 Eur/ 4 498 Lt). 39 524.
Tauragë, tel. 8 657 45
NISSAN
646.
p a r d u o d a
AUDI B4 (1992 m.,
benzinas, dujos, TA NISSAN ALMERA
iki 2016 07 29 d., TINO (2000 m., 2,2 l,
724,05 Eur/ 2 500 Lt, dyzelinas, 1 200 Eur).
sidabrinë sp.). Tel. 8 Tauragë, tel. 8 618 82
496.
634 26 652.

RENAULT 19 (1,7
l, benzinas, dujos, 54
kW, auksinë spalva,
heèbekas, TA iki
2017 m., 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
R E N A U L T
LAGUNA (2003 m.,
2,2 DCi, universalus,
automatinë pavarø
dëþë, TA 2 m., ið
Vokietijos, 1 737,72
Eur/ 6 000 Lt). Tel. 8
638 41 897.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW PASSAT (1990
m., 1,9 l, dyzelinas,
50 kW, universalas,
raudona spalva, TA
iki 2017 m., kablys,
ragai, tvarkingas, 640
Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.
VW PASSAT (1998
m., 1,9 l, dyz., 81 kW,
sidabrinë sp., universalus, TA iki 2016,
þieminës padangos,
lieti ratai, 1750 Eur).
Tauragë, tel. 8 600 06
497.
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 r i e k a b à
ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79
236.

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

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà MAZ8144 (gera bûklë, TA,
draudimas, 320 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653
78 779.

p a r d u o d a
Akumuliatoriø (naudotas, geros bûklës).
Jurbarkas, tel. 8 686
89 896.
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Netikėti faktai apie eurą, kurių
tikriausiai iki šiol nežinojote
Šiuo metu euro zoną sudaro 19 šalių.
Buvo planų euro naudojimo sritį išplėsti
net į kitus žemynus. Prieš porą metų galimybę įsivesti eurą su Vokietijos kanclere
Angela Merkel aptarė Panamos vadovai.
Svarstyta, kad euras galėtų tapti trečiąja
šios valstybės valiuta greta Panamos balboa ir JAV dolerio. Tačiau kol kas tokios
užmačios neįgyvendintos.
Vis dėlto nereikia ir tos Panamos, kad eurais būtų galima atsiskaityti
kituose žemynuose. Mat jie naudojami Ispanijai priklausančios Balearų,
Kanarų ir kitose salose, portugalų Azoruose ir Madeiroje. O ką ir kalbėti apie
prancūzų kolonijas: euras galioja nuo Pietų Amerikoje esančios Prancūzų
Gvianos iki Indijos vandenyno skalaujamo Reuniono.
Kuri iš dabartinių euro zonos šalių, kol nebuvo į ją įstojusi, turėjo seniausią
valiutą? Žinoma, Graikija. Drachmos istorija siekia antikos laikus, tokie
pinigai buvo naudojami dar Aleksandro Makedoniečio laikais. Tačiau apie
2600 metų skaičiuojančios valiutos istorija nutrūko 2002-ųjų pradžioje, kai
Graikija įsivedė eurą.
Svarbiausias euro išskirtinumas – jį įsivedusios šalys negali jų spausdintis
kada panorėjusios. Pinigų pritrūkusios euro zonos narės negali tiesiog paleisti spausdinimo mašinos, kaip, pavyzdžiui, JAV. Tad tokiu atveju tenka
ieškoti šalių, kurios galėtų paskolinti.
Mažai kas žino, kad euras trejus metus cirkuliavo tik elektroninėje
prekyboje. 1999 metų sausio 1 dieną euras pakeitė nacionalines valiutas
elektroniniuose pervedimuose vienuolikoje Europos valstybių. 2002 metų
sausio 1 dieną ES valstybėse jau pasirodė grynieji eurai.
Euro simbolis € yra kildinamas iš graikų abėcėlės raidės epsilon. Ženklas,
perbrauktas dvejomis linijomis, simbolizuojantis Europą ir euro stabilumą.
Skirtingi eurų banknotai simbolizuoja ir skirtingas architektūrų eras.
Pavyzdžiui, 50 eurų banknote atsispindi renesanso architektūros era, 10 –
romaninės architektūros periodas, 20 eurų banknotas reprezentuoja gotiką,
o štai 100 eurų banknotas simbolizuoja baroką ir rokoko architektūrą.
Suomija – vienintelė euro zonos šalis, kuri nusprendė nenaudoti 1 ir 2
centų monetų, nes tokio smulkaus nominalo monetų suomiai neturėjo ir
tada, kai šalyje cirkuliavo markės.
Eurų banknotų nupiešti tiltai tėra fikcija, realybėje neegzistavę statiniai.
Pinigų dailininkas nupiešė skirtingus, atspindinčius skirtingas Europos
epochas. Tačiau olandai nutarė – jei yra tiltai ant banknotų, reikia juos ir
pastatyti. Kaip tarė, taip padarė. Netoli Roterdamo, naujai pastatytame rajone
virš kanalo iškilo nedideli tiltai – kopijos tų, kurie yra nupiešti ant banknotų.
Daugelio šalių patirtis rodo, kad euro šalininkų padaugėja tuomet, kai
įsivedamas euras.

MIESTO NAUJIENOS

Modernios šiukšliavežės
Viena didžiausių aplinkos tvarkymo
įmonių Lietuvoje „Ecoservice“ antradienį mašinų parką papildė dar trim
moderniomis „Scania“ šiukšliavežėmis.
Jose įmontuoti inovatyvūs bunkeriai
su pertvaromis, leidžiantys vienu metu
surinkti trijų rūšių išrūšiuotas atliekas:
buitines ir antriniam perdirbimui skirtas
stiklo, popieriaus, plastiko atliekas.
Ši investicija į šiukšliavežių parko
atnaujinimą bendrovei kainavo beveik 0,5 mln. eurų. Anot „Ecoservice“
generalinio direktoriaus Arūno Makausko, minėta investicija jau pasitvirtino. Naujosios mašinos tvarkys Vilniaus ir Klaipėdos gyventojų atliekas.
„Pirmąją tokio tipo šiukšliavežę sostinės gyventojams pristatėme jau praėjusių metų kovo mėnesį. Mūsų tikslas buvo optimizuoti atliekų surinkimo
maršrutus, užtikrinti jų surinkimo ir išvežimo kontrolę, o gyventojams
sumažinti rūpesčių galvojant, kokį konteinerį ir kada reikia išstumti. Šis
sprendimas pasiteisino su kaupu, jau turime gerų atsiliepimų, todėl nusprendėme toliau judėti modernių sprendimų keliu“, – sakė A.Makauskas.
Automobilyje įdiegti itin pažangūs sprendimai – konteinerių identifikavimo sistema su elektroniniu žemėlapiu, leidžiančiu tiesiogiai iš dispečerinės stebėti ir kontroliuoti šiukšliavežės darbą. Sunkvežimiai pritaikyti
patogiam vairuotojo ir aptarnaujančio personalo darbui bei pasižymi tuo,
kad į aplinką išmeta labai nedidelį kiekį anglies dvideginio bei atitinka
Europos Komisijos patvirtintą „Euro 6“ standartą.
„Ecoservice“ ir jos antrinės bendrovės turės aštuonias tokio tipo mašinas,
kurios tvarkys Vilniaus, Klaipėdos, Lazdijų, Varėnos, Šilutės bei Šilalės
savivaldybių teritorijas.
„Dirbant su trijų sekcijų automobiliu aptarnaujama tris kartus daugiau
konteinerių per tą pačią darbo dieną. 3 kartus sumažėjo ir mūsų bendrovės
išlaidos remontui, nes dabar tenka remontuoti ne tris, o vieną automobilį,
taip pat daugiau nei dukart sumažinome kuro sąnaudas“, – komentavo
A.Makauskas.
2015 metais „Ecoservice“ planuoja atnaujinti parką dešimčia naujų
automobilių, iš kurių septyni – trisekcijinės šiukšliavežės. Planuojama
investicija į šiukšliavežių parko atnaujinimą bendrovei kainuos viso apie
1,7 mln. Eur
„Ecoservice“ įmonių grupės šiukšliavežės aptarnauja beveik 600 tūkst.
gyventojų 14-oje Lietuvos savivaldybių.
Per mėnesį „Ecoservice“ įmonių grupė surenka apie 15 tūkst. tonų
antrinių žaliavų, kurias surūšiuoja ir paruošia perdirbimui. Jas bendrovė
eksportuoja į Vokietiją, Latviją, Lenkiją, Čekiją bei kitas šalis.
Skaityti daugiau: Ekonomika.lt

KOVAI SU MIŠKO VAGIMIS PASITELKTOS
NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS
Tarptautinė miškininkystės paroda
„Baltijos miškai“ trejus metus dalyvius ir lankytojus svetingai priėmė
Bugenėlių miške, šalia Ukmergės.
Apie parodos reikalingumą ir svarbą kalbamės su aplinkos ministru
Kęstučiu Trečioku.
Kaip vertinate tokio pobūdžio
renginį šalyje?
Parodos, kuriose pristatoma įvairiausia miško veikla – nuo miško
sodinimo iki medienos perdirbimo
– vyksta tik keliose Europos šalyse.
Malonu, kad jau keletą metų tarp jų
yra ir Lietuva. Tiems, kurie negali
ar kuriems per brangu specialiai
vykti į užsienį, jau ketvirtus metus
organizuojama tarptautinė paroda
yra puiki proga susipažinti su šios
srities pasaulio naujovėmis ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis savo šalyje.
Kokia, Jūsų požiūriu, šios parodos nauda miškininkystės sektoriui bei visam kraštui?
Įvairi technika, įrenginiai, prietaisai, kurie pristatomi parodoje – visa,
be ko savo darbo neįsivaizduoja
miškų urėdijų, medienos verslo
bendrovių darbuotojai, privataus
miško savininkai, parkų, skverų,
kraštovaizdžio specialistai ir visi
kiti, prižiūrintys bent kiek didesnes
savo privačias valdas.
Įmonėms – parodos dalyvėms tai puiki galimybė pristatyti savo
siūlomą techniką, o lankytojams

– pasimokyti, kaip pažangiai šeimininkauti miške, ar netgi apsispręsti įsigyti ne vienus metus jiems
praversiantį pirkinį, įsitikinus jo
privalumais.
Parodoje kasmet būna ir pažintinė gamtosauginė programa,
pristatanti valstybinių miškų
priežiūrą bei apsaugą. Kaip vertinate šalies miškininkų darbą
šioje srityje?
Mūsų miškininkai daug pastangų
ir laiko skiria miškų apsaugai nuo
neteisėto kirtimo. Tokių pažeidimų
pastaruoju metu mažėja, nes labai
sugriežtėjo už neteisėtą kirtimą
taikomos sankcijos.
Administracinė bauda, atsižvelgiant į neteisėtai iškirstos medienos
kiekį, gali siekti iki 50 tūkst. litų. Be
to, pažeidėjas turi atlyginti aplinkai
padarytą žalą, kuri, atsižvelgiant į
miškų grupę, medyno amžių ir kitus
rodiklius, gali siekti nuo 500 iki 5
tūkst. litų už 1 kub. m medienos.
Gerų rezultatų davė šiemet aktyviai pradėtos taikyti prevencinės
priemonės, suaktyvėję reidai ir
budėjimas miškuose.
Pasiekta, kad visoje šalyje vidutiniškai per mėnesį nustatoma 10–15
neteisėto miško kirtimo atvejų, kai
vienu kartu vidutiniškai iškertama
tik apie 9 kub. m medienos. Tai
rodo, kaip veiksmingai sugeba
reaguoti miškų pareigūnai.
Šiandien miškų ir pagamintos

produkcijos apsaugai miškininkai
pasitelkia ir šiuolaikines technologijas – daug kur miškuose
sumontuojamos vaizdo stebėjimo
kameros, galinčios iš karto perduoti
užfiksuotą vaizdo medžiagą į kompiuterį ar net į mobilųjį telefoną.
Gerų rezultatų duoda ir miškų
pareigūnų mokymai, kvalifikacijos kėlimas, ypač teisinių žinių
stiprinimas. Pasiekėme, kad beveik 80 proc. nustatytų pažeidėjų
nubaudžiami ir nuo atsakomybės
neišsisuka, laimime daugelį teismo
procesų.
Modernios technologijos, sąžiningas bei principingas pareigūnų
darbas ir aktyvus visuomenės įsitraukimas padeda mums pasiekti
vienus geriausių rezultatų visoje
Europoje. Vidutinis miško gaisro
plotas 2014 m. buvo tik 0,2 ha. Šį
rezultatą kiek sumenkina šiemet
Kuršių nerijoje kilęs didžiulis,
tapęs stichine nelaime, gaisras, per
kurį išdegė beveik 132 ha miško.
Pagal Vilmos Kasperavičienės str.,
„Miškai“

TEMA

KAS NT RINKOS LAUKIA 2015-AISIAIS METAIS?
O ką būsto rinkai žada 2015-ieji
metai? Kaip sako Evaldas Narbuntovičius, nekilnojamojo turto skelbimų portalo Domoplius.lt projekto
vadovas, radikalių permainų nebus,
tačiau tikėtis stabilumo – būtų
neprotinga. Čia pateikiamos 5 nekilnojamojo turto rinkos prognozės
šiems metams.
1. Brangesnis naujas būstas.
Nekilnojamojo turto eksperto teigimu, šiais metais turėtų šiek tiek
pabrangti naujos statybos butai.
2. Perteklinės pasiūlos rizika.
Praeitų metų pabaigoje sostinėje
buvo apie 4 tūkst. neparduotų naujų butų. Šis skaičius – rekordinis.
Prognozuojama, kad šiais metas
neparduotų arba rezervuotų naujų
butų skaičius Vilniuje turėtų nemažėti, nes paklausa išliks panaši.
3. Senų butų kaina – augs.

Brangti turėtų ir senos statybos
būstas. Prognozuojama, kad šiais
metais senos statybos butų kainos
gali didėti apie 4 proc.
„Toks augimas nekilnojamojo turto rinkoje numatomas, jei
Lietuvoje nesikeis geopolitinė
situacija ir ekonomika toliau augs.
Būsto pardavėjai, kurie tikisi, jog
įsivedus eurą kainos augs stipriai,
turėtų nusivilti“, – sako Domoplius.
lt projekto vadovas.
4. Raudona šviesa B klasės
namas.
Kiti metai – paskutiniai, kada
Lietuvoje bus galima projektuoti
B klasės namus. Kaip sako nekilnojamojo turto ekspertas, statybų
bendrovės skubės įgyvendinti kuo
daugiau B klasės butų projektų,
kuriuos galės vykdyti jau 2016
metais. Būtent tais metais šalyje

įsigalios reikalavimas statyti tik
aukštesnės – A energinės klasės –
namus, kurių statybos kaina bus
10-15 proc. didesnė.
5. Nuomos fronte – nieko naujo.
Priežasčių, kodėl šiais metais
galėtų kilti nuomos kainos, būsto
rinko ekspertai nemato. „Vienintelis faktas, kuris gali lemti nežymų
kainų padidėjimą – įvestas euras.
Nuomotojai gali šiek tiek kilstelti
nuomos kainą, t.y. jei skaičius buvo
apvalus litais, jis gali būti apvalinamas ir eurais“, – sako Domoplius.lt
projekto vadovas.
Šalltinis: Verslosavaite.lt

NAUDINGA ŽINOTI

ŠUNS ŠALDYMAS BŪDOJE GALI BAIGTIS NET
KALĖJIMU
Pareigūnai perspėjo, kad tai yra
gyvūnų kankinimas, už kurį gali
tekti sėsti už grotų.
L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų
klinikos veterinarijos gydytoja
Jūratė Juodytė teigė, kad sveikas
gyvūnas dažniausiai lauke nesušąla,
tačiau šeimininkams reikia imtis
specialių priemonių.
Viskas priklauso nuo to, kokia yra
šuns kailio danga. Jeigu jis yra ilgaplaukis ir turi povilnę, jam papildomos apsaugos nereikėtų, svarbu, kad
kailis būtų nešlapias ir nedrėgnas.
Kol gyvūnas lauke bėgioja, juda,
tikrai nesušals.
Tačiau visai kas kita, jeigu yra
kažkokios mažos veislės atstovas,
trumpaplaukis, jam yra nemažas
pasirinkimas rūbelių. Tai nėra tik
mados dalykas. Rūbeliai padėtų
gyvūną apsaugoti šuo šalčio. Tie

gyvūnai, kurie gyvena butuose,
kambariuose, jie nėra adaptavęsi prie
šaltos temperatūros, todėl gal vertėtų
pamąstyti apie aprangą.
Mieste, kada barstoma druska,
vedžiojant šunis reikėtų pasisaugoti,
nes tai turi įtakos gyvūnų pėdutėms,
kurias gali pradėti skaudėti.
Kai nustatoma, kad gyvūnų laikymas neatitinka jų rūšies, amžiaus,
fiziologijos ir elgsenai reikalingų
minimalių sąlygų, gyvūnui neužtikrinamas pakankamas šėrimas
ar girdymas t.y. gyvūnų laikymo
sąlygos yra žalingos ir galinčios sukelti gyvūnų žūtį, skausmą, kančią,
pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei
– laikoma žiauriu elgesiu su gyvūnais ir jų kankinimu.
Dar viena ligų grupė žiemą – peršalimai. Anot veterinaro, kartais
atsiranda kosulys, temperatūra,

gyvūnas pasidaro vangus, nenori
judėti – tokie pagrindiniai simptomai
ir taip galima atpažinti ligą.
Šunimis, kurie nuolatos paliekami
lauke ir gyvena būdose, iš anksto
būtina specialiai pasirūpinti ir juos
apsaugoti nuo šalčio. Labai svarbu
pakankamas gyvūno girdymas.
Dažna problema žiemą – užšąlantis vanduo, todėl geriausia šėrimo
metu šuniui kartu duoti ir dubenėlį,
kuriame yra šiek tiek šilto vandens.
Šaltinis: Grynas.lt
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Atliekame visus vidaus apdailos darbus,
montuojame gipso
plokðtes, glaistome,
daþome, klijuojame
plyteles, klojame
grindis ir kt. Klaipëda,
tel. 8 625 27 097.

+ Ta i s o ð a l d y t u vus, skalbykles,
mikrobangø krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á
namus. Suteikia garantijà. Tauragë, M.
Valanèiaus g. 18, tel.:
8 686 32 976, 8 446 55
Daþytoja ieðko darbo. 899.
Jurbarkas, tel. 8 651 +Vandens græþiniai.
12 723.
Geoterminis ðildymas.
Galiu priþiûrëti neá- Darbai nuo A iki Z.
galø þmogø Jurbarko, Visoje Lietuvoje iðtiÐilutës, Tauragës ra- sus metus! Garantija,
aptarnavimas. El. p.
+Pieno ûkiui reika- jonuose. Turiu patwww.Melkerlita.lt,
l i n g i d a r b i n i n k a i . irties. Tel. 8 681 41
tel.: 8 686 83 265, 8
Tauragë, tel. 8 611 870.
616 08 020.
24 936.
Meistras ieðko vi- Atlieku smulkius vi+Reikalingas ratø
daus apdailos darbø. daus apdailos, sanmontuotojas arba iðnuomojama darbo vie- Tauragë, tel. 8 681 59 technikos ir elektros
darbus. Tel. 8 623 76
ta ratø montuotojui ir 415.
705.
kitai veiklai. Tauragë,
tel. 8 699 12 014.
Atliekame ávairius
+Reikalingi langø
vidaus apdailos darir durø montuotojai. + I L G A L A I K I S bus, gipso kartono
Tauragë, tel. 8 687 85
V O N I Ø R E S - montavimas, plyteliø
630.
klijavimas, glaistymas
TAURAVIMAS (ið
Reikalinga slaugë
ir daþymas. Tauragë,
senyvai, gulinèiai mo- austriðko akrilo, pagal tel. 8 637 00 382.
teriai, galinti gyventi technologijà „Vonia Brangiai perka ávairø
kartu. Jurbarko r., tel. vonioje“, tik per 2
miðkà. Tel. 8 651 39
8 652 05 748.
val. Garantija 5 m.
039.
Reikalingas auto- Tarnauja 15-20 metø).
mobilveþio vairuo- R e s t a u r u o j a m e i r Brangiai perkame
tojas (C, E kategor- prastai restauruotas miðkà visoje Lietuvoje,
dirbame operatyviai,
ijø) dirbti Europoje
vonias. MB „Voniø atsiskaitome ið karto.
iki 1,5 mën. arba
veþti automobilius meistras” www.voniu- Tel. 8 670 00 784.
ið Prancûzijos. Tel. meistras.lt, tel. 8 684 J u r b a r k o v e t e r i 20 151.
+370 699 94 302.
narija: kraujo tyriR e i k a l i n g a s t r a k - +Kertame miðkus, mai, echoskopija.
torininkas - melþëjas. veþame medienà savo Chirurginis ir teraTel. 8 685 30 887.
technika. Tauragë, pinis smulkiø gyvûnø
gydymas. Profesionali
tel. 8 607 45 949.
pagalba augintini+Santechnikas atlie- ams. Kauno g. 27,
40 m. vyras ieðko bet ka visus santechnikos Jurbarkas. Maloniai
kokio darbo. Jurbarko darbus. Tel. 8 673 03 laukiame. Jurbarkas,
r., tel. 8 628 84 878.
261.
tel. 8 647 11 163.

Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai.
Automobilis su liftu.
Jurbarkas, tel. 8 677
97 077.
MONTUOJAME
V I S Ø
T I P Ø
Þ I D I N I U S ,
Á D Ë K L U S ,
PRISTATOMUS
KAMINUS, PIRTIS.
P E R T V A R Ø
D A U Þ Y M A S .
ÐILDYMO KATILAI.
SANTECHNIKOS
PASLAUGOS.
Galima iðsimokëtinai. Tel. 8 685 58 545.
NUOLAT PERKAME
MIÐKUS VISOJE
LIETUVOJE. Tel. 8
641 07 661.
Nuomojame ðventines palapines, paviljonus. Apðvietimas,
grindys, stalai, suolai,
këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Perku brandþias
egles, puðis. Moku
iki 14 481 Eur/ 50 000
Lt uþ 1 hektarà. Taip
pat perku iðsikirtimui
(apvalià medienà).
Tel. 8 646 44 279.
Remontuojame stacionarius ir neðiojamuosius kompiuterius. Prekiaujame
naujais ir naudotais kompiuteriais.
Pristatymas visoje
Lietuvoje! Tel. 8 685
12 303.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome,
daþome, dedame
tinkà. Tel. 8 673 57
197.

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

.lt

Traktoriaus K-701
hidrauliná cilindrà,
priekabos 1PTS-9 linges ir tiltà, traktoriaus
JUMZ mëðlo ðakes,
tràðø barstytuvà (1
tonos, pakabinamas).
Tauragë, tel. 8 616 24
547.
Traktorius T-25, T-16,
JUMZ, T-40 (gali bûti
be dokumentø). Javø
kombainus (gali bûti
sugedæ). Traktorines
priekabas (gali bûti
be dokumentø). Tel.
8 673 10 530.
Traktoriø T-150K,
kombainà NIVA
SK-5,
presà
FORTSCHRITT,
cisternà nuo 2 iki 10
kub. m. Tauragë, tel.
8 613 15 940.
Tràðø barstyklæ (1
tonos), purkðtuvà (1
tonos) arba purkðtuvà
OP2000. Tauragës r.,
tel. 8 630 78 275.
Visà naudotà þemës
ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai
tvarkinga. Jurbarko
r., tel. 8 601 60 880.
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JURBARKAS

LIETUVOJE

Paštuose jau iškeista apie 5 mln.
eurų
Lietuvos pašto skyriuose penktadienį iki vidurdienio iškeista jau
5 mln. eurų (17,3 mln. litų). Pašto
tinklo tarnybos vadovė Inga Dundulienė sako, kad daugiausiai pinigų keičiama ten, kur nėra bankų.
„Gyventojų aktyvumas nėra
vienodas - kai kuriuose didžiųjų
miestų gyvenamuosiuose rajonuose yra labai didelis aktyvumas, kai kuriuose - nedidelis. Žinoma, didesnis
aktyvumas yra tuose miesteliuose, kur Lietuvos paštas yra vienintelė
keitimo vieta ir ten nėra bankų“, - sakė LRT radijui I.Dundulienė.
Paštas per tris dienas - iki penktadienio - atnaujino informacines sistemas, į darbą priėmė beveik 100 žmonių, kurie keičia litus į eurus. 330-yje
pašto skyrių neatlygintinai litai į eurus bus keičiami 60 kalendorinių dienų.
Vienos operacijos metu čia galima išsikeisti 1000 eurų (3,45 tūkst. litų).

2015-ieji – Tarptautiniai dirvožemio
metai
2015-uosius Jungtinės Tautos yra
paskelbusios Tarptautiniais dirvožemio
metais. Vienas svarbesnių žingsnių
mūsų šalyje išsaugant dirvožemį, pasak
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) direktoriaus
Jono Satkūno, – nustatyti ir tvarkyti
užterštas teritorijas. Jos tvarkomos pagal aplinkos ministro patvirtintą
2013–2020 m. planą.
LGT šiemet tęs pernai pradėtą ES finansuojamą projektą, skirtą įvertinti
užterštų teritorijų urbanizuotose vietovėse poveikį aplinkai. Pagrindinis jo
uždavinys – nustatyti cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo eiliškumą, saugiai sutvarkyti labiausiai užterštas teritorijas ir suteikti
reikalingą informaciją savivaldybėms. Šios, pasinaudodamos ta informacija, gali teikti paraiškas ES paramai gauti ir sutvarkyti užterštas teritorijas.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
pradėjo tyrimą dėl prekybos poveikiu per partiją „Tvarka ir teisingumas“
Kai Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo tyrimą dėl prekybos
poveikiu per partiją „Tvarka ir teisingumas“, „tvarkiečiai“ atsišaudė argumentais, esą keliama audra stiklinėje, ir tyčiojosi iš to, jog STT užkliuvo
Rolando Skaisgirio kompanijos prodiusuotas renginys „Pirk dramblį“.
Panašu, kad dramblys tik ką smarkiai padidėjo.
STT paskelbė, jog įtarimų sukėlė ir didžiulės vertės pirkimas, vertinamas daugiau nei 7,8 mln. eurų. DELFI duomenimis, šie pinigai turėjo
nukeliauti į tyrime jau figūruojančių asmenų kišenes.
Didžiausias STT sudominęs IRD pirkinys – Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas.
Čia konkurse triumfavo „NT Service“, pateikusi jungtinį pasiūlymą su
valstybės įmone „Infostruktūra“, taip pat pavaldžia VRM.

ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METUS PRADEDA
MAŽOJI LIETUVA
Šiuos 2015 regionų metus simboliškai pradeda sausio 15-ąją, prisimindama 1923 metais įvykusį Klaipėdos sukilimą. Po šių įvykių, nors ir nedidelis,
bet labai reikšmingas Mažosios Lietuvos istorinio regiono ruoželis aukščiau
Nemuno, nuo Smalininkų iki Nemirsetos, su jūros uostu Klaipėdoje, Kuršių
mariomis ir Kuršių nerija buvo prijungtas prie Lietuvos.
Renginiai Jurbarko rajone šiai datai paminėti
Sausio 15 d. 14.00 val. Smalininkuose Mažosios Lietuvos vėliavos pakėlimas prie seniūnijos.
Teatralizuota 15 min. programa. Dalyvauja Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos, Smalininkų verslo ir technologijų mokyklos
moksleiviai, Smalininkų skautai, seniūnijos darbuotojai, Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centro darbuotojai, miestelio gyventojai.
Sausio 17 d. 14.00 val. Vokalinių ansamblių festivalis „Vėtrungė 2015“, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto
kultūros centre Viešvilėje.

TAURAGĖ

PIRMĄJĮ SAVAITGALĮ TAURAGĖJE GIMĖ 9
KŪDIKIAI
Pirmasis šių metų kūdikis tauragiškių šeimoje gimė sausio 2-ąją. Pirmagimė
pavadinta Luknės vardu. Ankščiau laiko į pasaulį pasibeldusi mergaitė gimė 50
centimetrų ūgio ir 2860 gramų svorio. Tradiciškai pirmojo metų kūdikio vyko
pasveikinti rajono meras Pranas Petrošius, įamžinti suskubo ir žiniasklaidos
atstovai. Per pirmąjį metų savaitgalį Tauragės ligoninės gimdymo skyriuje
gimė jau 9 kūdikiai. Pernai sulaukta 439 naujagimių.
Tauragės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius jau suskaičiavo,
kad per praėjusius metus užregistravo 488 naujagimius – dviem daugiau nei
2013 metais. Iš jų 259 mergaitės, 229 berniukai. Dar 118 vaikų tauragiškiams
gimė užsienyje. Populiariausi vardai – Kamilė, Emilija, Gustė, Liepa ir Matas,
Nojus, Gustas, Kajus. Kamilės vardu pavadinta net penkiolika mergaičių. Ne daug atsilieka Emilijos ir Matai.
Jauniausia mama tapo 15 metų mergina, o tėtis – 17 metų vaikinas.

ŠILALĖ

SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
8.00 val. – Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (dešimčiai minučių
užgesinamos šviesos ir languose uždegamos atminties žvakutės).
8.00– 18.00 val. – Leidinių ir piešinių pardos, skirtos Sausio 13-ajai, Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.
15.00 val. – Dokumentinio filmo apie partizanus „Nematomas frontas“ peržiūra Šilalės
jaunimo centre „Pulsas“.
17.00 val. Šv. Mišios už Laisvės gynėjus Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.
Po šv. Mišių – koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

ŠILUTĖ

„ŠILUTĖS RAJONO „SIDABRINĖS NENDRĖS“
PREMIJA
Šilutės rajono tarybos sprendimu įsteigta rajono „Sidabrinės nendrės” premija. Premija
teikiama už ypatingus darbus ir nuopelnus garsinant Šilutės rajoną.
Premiją sudaro: vardinis diplomas, premijos dovana ir laureato ženklas, 5 MMA dydžio
piniginė premija.
Premija gali būti įteikta kiekvienam jos vertam asmeniui, kolektyvui, kurių veikla platesnė
nei tiesioginis darbas, nepriklausomai nuo veiklos vietos, pilietybės, kitų gautų premijų.
Kandidatūras apdovanoti gali pristatyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Sprendimą apie apdovanojimą premija priima „Sidabrinės nendrės“ komitetas.
„Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas apdovanojamas minint Kovo 11 –ąją, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Kviečiame rajono žmones, įstaigas bei organizacijas teikti siūlymus dėl premijos kandidatų
iki 2015 m. sausio 27 d. 17 val. savivaldybės Komunikacijos skyriuje

Prabangai skyrė milijonus
Tyrimui vadovavęs prokuroras Gedgaudas Norkūnas sakė, kad valstybei buvo padaryta virš 23 mln. Lt žala, kaltinimai pateikti ir keturiems
užsieniečiams, vienas jų iki šiol yra suimtas.
Grupuotės nusikaltimus pareigūnams padėjo atskleisti šiuo metu valstybės saugomas, bet teismo suimtas Latvijos pilietis Romanas Šnipkis.
Ypatingą prabangą mėgusių M. Taraškevičiaus ir V. Mačiulaičio
nusikalstama kontrabandininkų grupuote pareigūnai susidomėjo dar
2010-aisiais – ilgalaikio tyrimo metu pareigūnai per keletą kartų organizavo dešimčių vilkikų su cigarečių kontrabanda sulaikymus. Teigiama,
kad ši gauja nė iš tolo neprilygo šiuo metu teisiamo Viliaus Karaliaus
nusikalstamam susivienijimui. Grupuotė veikė iki 2011 m. lapkričio mėn.
veikė Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos Respublikose, Rusijos Federacijoje,
Nyderlandų Karalystėje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

Didėja ligos ir bedarbių pašalpos
Nuo sausio 1-osios didėja darželių auklėtojų atlyginimai, maksimali
nedarbo pašalpa ir ligos išmokos. Vyriausybės duomenimis, ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokestis turėtų padidėti
10 proc., arba vidutiniškai po 58 eurus (200 litų). Vyriausybė taip pat
padidino mokinio krepšelį ir numatė papildomą užmokestį didesnėse
klasėse dirbantiems mokytojams už darbų taisymą.
Šiemet iki 301,67 euro (1041 lito) didėja maksimali bedarbio pašalpa.
Išmokos vėl galės siekti iki 70 proc. Vyriausybės patvirtintų einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų. Maksimalią pašalpą 2013 metais gavo maždaug 9 tūkst. žmonių.
Nuo sausio į ikikrizinį lygį atstatytos ir „Sodros“ mokamos ligos pašalpos už 3-7-tą nedarbingumo dienas - jos sieks 80 proc. kompensuojamojo
darbo uždarbio.
Šaltinis: Delfi.lt

ŠIAULIAI

VIRGILIJA SILVESTRA ŠUFINSKIENĖ – TARP
GERIAUSIŲJŲ KŪRĖJŲ LIETUVOJE
Sausio 6-ąją, Trijų karalių dieną,Lietuvos nacionaliniame muziejujevyko
iškilminga jubiliejinio „Aukso vainiko“ konkurso laureatų apdovanojimo
ceremonija. Antroji vieta taikomosios dailės srityje atiteko Virgilijai Silvestrai Šufinskienei iš Kuršėnų. Tradiciniais raštais marginti audiniai, drožiniai,
keramika, tautiniai drabužiai, kryždirbystės meistrų darbai liudija mūsų šalies
išskirtinumą pasaulyje.„Aukso vainikų“ nominacijos – svarbiausias šalies
tautodailininkų įvertinimas, kurio atsiradimą 2005 m. inicijavoLietuvos
liaudies kultūros centras.
Kasmet apie 500 tautodailininkų pristato savo kūrinių kolekcijas visuomenei. Geriausi jų, įveikę savivaldybių ir regioninius turus, pasirodo
respublikinėje Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamoje parodoje
– kaskart vis kitoje Lietuvos vietoje. Šiais metais jubiliejinė, dešimtmetį
skaičiuojanti, liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ vėl grįžo į Vilnių.
Lietuvos nacionaliniame muziejujevyksiančioje parodojegalima pamatyti
kryždirbių drožtų kryžių, stogastulpių, koplytstulpių, koplytėlių ir kitų
tradicinių paminklų, vaizdinės liaudies dailės meistrų skulptūrų, karpinių,
tapybos ir grafikos darbų bei puikių taikomosios liaudies dailės kūrinių –
tekstilės, keramikos, kalvystės, juvelyrikos, medžio ir paprotinės dailės
dirbinių. Dešimtmečio proga nuspręsta kartu eksponuoti ir ankstesnių metų „Aukso vainiko“ laimėtojų kūrybą.
Paroda veiks iki šių metų vasario 1 dienos.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
SAUSIO 9 D. 17 VAL. Plungės kultūros centre fotoimprovizacijų parodos
,,Daiktai, šešėliai, atspindžiai, siluetai,
spalvos“ atidarymas.
SAUSIO 13 D. 19 VAL. Plungės
kultūros centre Lietuvos laisvės gynėjų
dienai paminėti skirti renginiai. Šventinis minėjimas – koncertas.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre „Domino“ teatro komedija
apie melą „Tiesa“.
SAUSIO 11 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre vakaronė. Groja „Reviu“.
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre „Domino“ teatro komedija
„Primadonos“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 9 D. 18 VAL. Kėdainių
kultūros centre komedija „Vyrų laiškai
elektrikui, tėvynei ir krepšiniui“ („Domino“ teatras).
SAUSIO 11 D. 15 VAL. Kėdainių
kultūros centre KARL JENKINS
„Requiem“, „Adiemus“, „Ave Verum“,
„Hymn“, „Palladio“.
SAUSIO 13 D. Lietuvos Laisvės
gynėjų diena.
17 VAL. Gėlių padėjimas ant Laisvės
gynėjų kėdainiečių kapų
Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje
18 VAL. Mišių auka už Laisvės
gynėjus
Po Mišių aukos
Kėdainių kultūros centro kamerinio
choro AVE MUSICA koncertas.
KRETINGOJE IR RAJONE
SAUSIO 11 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM
PER 40.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Kretingos
rajono kultūros centre literatūrinė-muzikinė kompozicija „Atmintis gyva“,
skirta Laisvės gynėjų dienos 24-osioms
metinėms paminėti.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas
„Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
SAUSIO 11 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Sudaužytas kiaušinis“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
PALANGOJE
SAUSIO 13 D. Laisvės gynėjų dienos
minėjimas. Palangos Švč. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų bažnyčia,
Vytauto g. 51, Palanga. Kurhauzo salė
Grafų Tiškevičių al.1, Palanga.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
SAUSIO 12 D. 18 VAL. Radviliškio

kultūros centre „Domino“ teatro komedija „Vyrų laiškai“.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Prie Radviliškio miesto kultūros centro literatūrinė
kompozicija „Prie atminties laužų“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 12 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Milašaičiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 11 D. 13 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Viduklėje Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas „Laisvės
šviesą saugokime širdimi“.
SAUSIO 11 D. 15 VAL. Pagojukų
seniūnijos salėje Laisvės gynėjų dienos
paminėjimas.
SAUSIO 12 D. 12 VAL. Verėduvos
bendruomenės namuose Laisvės gynėjų
dienos paminėjimas.
SAUSIO 12 D. 15 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Paliepiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. LAISVĖS GYNĖJŲ
DIENOS PAMINĖJIMAS RASEINIUOSE
7 - 8 VAL. Savarankiškai keliamos
valstybinės vėliavos.
8.30 VAL. Šv. Mišios Raseinių bažnyčioje.
Po Šv. Mišių padedamos gėlės ir uždegamos žvakutės Raseinių rajono atmintinose vietose žuvusiems už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę.
17.30 VAL. Filmas „Žodžiai – Lietuva
1989“ Raseinių rajono kultūros centre.
Keturių jaunuolių 1989 metų avantiūra
– filmas apie tų laikų Lietuvą „Žodžiai
– Lietuva 1989“.
SAUSIO 13 D. 8 VAL. Girkalnio pagrindinės mokyklos stadione Raseinių
rajono kultūros centro Girkalnyje ir
mokyklos bendradarbiavimo projektas,
skirtas Laisvės gynėjų dienai.
SAUSIO 13 D. 12 VAL. Betygalos
miestelio aikštėje Laisvės gynėjų dienos
paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 13 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Berteškiuose popietė,
skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.
SAUSIO 13 D. 13 VAL. Nemakščių
seniūnijos aikštėje Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 15 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Plikiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 15 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Kalnujuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 16 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Sujainiuose Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Gervinėje literatūrinis
– muzikinis vakaras „Sausio šerkšnas“.
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Ariogaloje Laisvės
gynėjų dienos paminėjimas.
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Laisvės gynėjų

dienos paminėjimas.
SAUSIO 15 D. IKI VASARIO 10 D.
Raseinių rajono kultūros centre Pramedžiavoje paroda, skirta etnografiniams
regionų metams „Mezgimo, nėrimo,
audimo raštai mūsų kraštuose“.
KAUNE
SAUSIO 10 D. 15 VAL. Paskaita
„Laisvės paradoksai: Laisvė ir atsakomybė“, skirta Sausio 13-ajai Kauno
tautinės kultūros centre (A.Jakšto g.
18).
SAUSIO 12 D. 16 VAL. paminint
tragiškus 1991m. Sausio 13-osios
įvykius Kauno miesto savivaldybė
organizuoja tradicinę istorinę pilietiškumo akciją „Sveika būk, Laisve!“
Vytauto Didžiojo karo muziejaus
sodelyje, prie Nežinomojo kario kapo
ir Laisvės paminklo.
SAUSIO 13 D. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Kauno Šv. Arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažnyčioje:
10 VAL. Šv. mišios;
10.40 VAL. koncertas „Vardan
Lietuvos“.
12 VAL. Kauno miesto vadovai ir
Kauno įgulos vadai padės gėles prie
Nežinomojo kario kapo ir Laisvės
paminklo, po to – Laisvės gynėjų kapų
lankymas.
15 VAL. renginys Laisvės gynėjų
dienai paminėti Kauno IX forto muziejuje (Žemaičių pl. 73).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
SAUSIO 12 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre „Domino“ teatro
komedija „Vyrų laiškai“.
SAUSIO 13 D. 17 VAL. Prie Radviliškio miesto kultūros centro literatūrinė kompozicija „Prie atminties laužų“.
JURBARKE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.
ŠILALĖJE IR RAJONE
SAUSIO 13 D. 18 VAL. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Koncertas,
skirtas Laisvės gynėjų dienai.

SAUSIO MĖN. REPERTUARAS
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 € (25 Lt).
11 d. sekmadienis 12 val.
Vienos dalies spektaklis vaikams MIKĖ. Režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
11 d. sekmadienis 18 val.
Henrikas Ibsenas NORA. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius Sigitas Račkys.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt),7,24 € (25 Lt), su nuolaida-4,34 €
(15 Lt).
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 SAUSIS
10 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Misteris X“ (Cirko princesė) . 2 dalių, 3 veiksmų operetė. Spektaklis viešai rodomas, įsigijus OCTAVA MUSIC AUSTRALIA
PTY LT licenciją.
Bilieto kaina – 37 Lt (10,72 €).
11 d., sekmadienis, 13.00 val.
PREMJERA Antanas Kučinskas „Makaronų opera“.
2 veiksmų opera vaikams.
Bilieto kaina – 20 Lt (5,79 €).
16 d., penktadienis, 18.30 val.
„Altorių šešėly“ 2 dalių šokio spektaklis pagal V. MykolaičioPutino romaną „Altorių šešėly“.
Iki sausio 5 d. bilieto kaina – 27 Lt (7,82 €), vėliau – 37 Lt
(10,72 €).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
SAUSIO 10 D. 14 ir 18 VAL. Marijampolės dramos teatre Kvartet-i.
VYRŲ LAIŠKAI (ELEKTRIKUI,
TĖVYNEI IR KREPŠINIUI)

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

2014 SAUSIS
Sausio 16 d. 18 val. PREMJERA! I.Vyrypajev „Girti“.
Rež. L.Vaskova. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Sausio 22 d. 18.30 val. GASTROLĖS Kretingoje!
P.Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“, 2-jų dalių
spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Kretingos kultūros centras, Kretinga.
Sausio 31 d. 18 val. Y.Reza „Po atsisveikinimo“,
2-jų dalių spektaklis (pašnekesiai Luaro dvare). Rež.
A.Vizgirda. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

