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Lietuva šuoliais vejasi Europą

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) šiemet augs 3,6
proc. Tokias optimistines mūsų ūkio augimo prognozes pateikia
„EY“ ir „Oxford Economics“ analitikai „Eurozone Economic
Forecast“ leidinyje.
2014 metais Lietuvos ūkio augimas sulėtėjo iki 2,9 proc. dėl
susitraukusių eksporto rinkų ir ekonomikos krizės Rusijoje,
tačiau tikimasi, kad šiemet eksportas į Europos Sąjungos šalis
įgaus pagreitį, ir todėl Lietuvos ekonomika augs 3,6 proc.
2016–2018 metais augimas bus dar greitesnis – mūsų ūkis augs
po 4,5–5 proc. per metus.
Euro zonos ekonomikos atsigavimą šiemet skatins atsigaunanti
darbo rinka. Iki pat 2018 metų Lietuva bus sparčiausiai auganti
euro zonos ekonomika. Šiemet euro zonai prognozuojamas vos
1,2 proc. augimas, o ir 2016–2018 metais jis nebus įspūdingas
– vos 1,6 proc.
Rūta Rodzko, Lietuvos banko valdybos pirmininko patarėja,
pabrėžė, kad euro įsivedimas buvo ilgos strateginės ekonominės
politikos rezultatas – litas su euru buvo susietas jau 2002 metais,
Lietuva 2004 metais tapo valiutų kurso mechanizmo nare ir
pradėjo siekti euro įsivedimo.
„Tam, kad įsivestų eurą, Lietuvos ekonomika turėjo padaryti
tam tikrą pažangą, atitikti tam tikrus kriterijus“, – sakė R.Rodzko.
Jonas Akelis, „EY“ vykdomasis partneris Baltijos šalyse,
pabrėžė, kad atlyginimai Lietuvoje yra gana maži, palyginti su
kitomis euro zonomis. Tačiau čia slypi ir didelis potencialas –
atlyginimai turės augti.
„Rinkos sąlygos jau ir dabar daro spaudimą kelti atlyginimus.
Tačiau turime realistiškai vertinti darbo užmokesčio ir produktyvumo augimo sąsajas. Jeigu atlyginimas augs greičiau nei
produktyvumas, tai mūsų konkurencinis pranašumas dings“,
– sakė J.Akelis.
Jo teigimu, efektyvumą galima didinti dviem būdais – sparčiau,
daugiau ir geriau dirbant ir keliant pridėtinę vertę.
Euro zonai teigiamą įtaką daro krintančios naftos kainos, žurnalistams ketvirtadienį sakė Tomas Rogersas, „Oxford Economics“
vyriausiasis ekonomikos patarėjas.
Pasak jo, jeigu naftos kaina šiemet laikysis ties 50 JAV dolerių
už barelį riba, euro zonos namų ūkių išlaidos energijai sumažės
10–15 proc.
Staigmena buvo OPEC sprendimas nesumažinti naftos gavybos
kvotų. T. Rogersas nedrįso prognozuoti, kur toliau judės naftos
kainos – jos gali ir kilti, ir kristi.
Pasak „EY“ ekspertų, kartu su BVP 2015 m. Lietuvoje augs ir
infliacija. Tačiau, skirtingai nei 2007 m., kuomet Lietuva pirmą
kartą pretendavo įsivesti eurą, infliacija bus kur kas nuosaikesnė.
Technologijos.lt
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JURBARKAS

LIETUVOJE

Degalų kainos Lietuvoje krinta
žemiau psichologinės 1 euro ribos
Nebe pirmą mėnesį pasaulyje pingant
naftai, skaičiai degalinių švieslentėse
vis labiau džiugina ir lietuvius.
Pirmadienį apie pietus šios kuro
rūšies litras automatinių degalinių tinkluose „Neste“ ir „Statoil 123“ Vilniuje
kainavo 99 euro centus (3,41 Lt). Tuo
metu tiek „Statoil“, tiek „Lukoil“ pilno
aptarnavimo degalinėse dyzelinas dar kainavo 1,01 eurą už litrą (apie 3,48
Lt). Benzinas yra keliais euro centais brangesnis.
Tiesa, tinklalapis degalukainos.lt skelbia, kad mažomis kainomis
garsėjančiame „Jozitos“ degalinių tinkle Kaune kainos – dar mažesnės:
dyzelinas kainuoja 91 euro centą (apie 3,14 Lt), o 95 markės benzinas
97 euro centus (apie 3,34 Lt).
Naftos perdirbimo gamyklos „Orlen Lietuva“ tinklalapyje skelbiama,
kad sudarant vienkartinius sandorius sausio 16 d. litras dyzelino kainavo
0,876 euro, 95 markės benzinas – 0.948 euro.
Per pusmetį nafta atpigo daugiau nei 50 proc., o degalai Lietuvoje – tik
apie 20-25 proc.

„JURBARKO GERIAUSIŲ ĮMONIŲ 2014“
APDOVANOJIMŲ VAKARAS
Sausio 16 d. JTVIC konferencijų salėje vyko „Jurbarko geriausių įmonių
2014“ apdovanojimų vakaras, kurio metu buvo apdovanotos dešimt įmonių,
aktyviai veikiančių Jurbarko rajone. Vakaro metu bovo pagerbtas Justinas
Stonys, Smalininkų senovinės technikos muziejaus įkūrėjas. Šiemet muziejus
mini dešimties metų įkūrimo jubiliejų. Organizatoriai džiaugiasi gausiu renginio
dalyvių skaičiumi ir maloniais atsiliepimais.
Renginio metu buvo apdovanotos šios įmonės:
UAB „Eurakras“ – apdovanoja Jurbarko rajono savivaldybė.
UAB „Jurbarko šviesa“ – apdovanoja Tauragės apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija.
A. Žilinskio ir ko UAB – apdovanoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius.
Manvesta, UAB ir UAB Ogiseta – apdovanoja Tauragės teritorinė darbo birža.
UAB „Viešvė“ – apdovanoja Jurbarko r. sav. Viešvilės seniūnija.
UAB „DK STATYBA“ ir UAB „EIKAS“ – apdovanoja Jurbarko krašto verslininkų sąjunga.
UAB „ZTS“ – apdovanoja LR seimo narys Bronius Pauža, apdovanojimą įteikė LR seimo nario padėjėja Ilona Pocienė.

TAURAGĖ

TAURAGĖJE DĖL MERO POSTO RUNGSIS
SEPTYNIESE

Atlyginimai mažiausiai
uždirbantiems didės kovą
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė Vyriausybei įteikė nutarimą, siūlantį didinti mažiausiai uždirbančių biudžetinių
įstaigų darbuotojų minimalių atlyginimų dydžius.
Vidutiniškai minimalūs atlyginimų koeficientai didės apie 5 proc., nors
ir ne visiems vienodai: specialisto su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu minimalus tarnybinio atlyginimo schemos koeficientas didės nuo
2,5 iki 9,2 proc., specialisto su aukštesniuoju išsilavinimu - 1,1-6,5 proc.,
tarnautojo - 3,8-4,7 proc.
Preliminariais skaičiavimais, koeficientų kėlimas iš valstybės biudžeto
šiemet per 10 mėnesių pareikalaus 24,6 mln. eurų.

Tarp norinčiųjų tapti merais – teisti
ir už vagystes, ir už važiavimą be
bilieto
Iki savivaldos ir tiesioginių
mero rinkimų liko kiek daugiau
nei mėnuo. Norinčiųjų eilė
juose dalyvauti – ganėtinai ilga.
Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, į savivaldybių
tarybas kandidatuoja apie 16
tūkst. asmenų, 23 partijos, 60
visuomeninių rinkimų komitetų, apie pusę tūkstančio politikų nori būti merais. Tiesa, tikslūs skaičiai
paaiškės tik sausio 30 d., kai VRK oficialiai įregistruos kandidatus, partijas ir rinkimų komitetus, surinkusius reikiamą kiekį juos palaikančių
rinkėjų parašų.
Komisijos pirmininkas sako, praktika rodo, kad didelių pasikeitimų
neturėtų būti – dažniausiai iš rinkėjų sąrašų išbraukiami tie asmenys,
kurie netinkamai deklaravo gyvenamą vietą ar anketoje nenurodė, kad
buvo teisti.
Vidaus reikalų ministerija jau perdavė duomenis apie 200 kandidatų
teistumą, tačiau tokių asmenų gali daugėti, nes duomenys dar tikslinami.

Leista suimti Panevėžio ligoninės
direktorių
Panevėžio apylinkės teismas sausio 21 dieną patenkino Panevėžio apygardos prokuratūros prašymą ir leido 1 mėnesiui suimti Respublikinės
Panevėžio ligoninės direktorių Ivaną Dorošą.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai ikiteisminį tyrimą pradėjo įtarę, kad Respublikinėje Panevėžio ligoninėje
vykdant viešuosius pirkimus, susijusius su statybos ir remonto darbais,
medicininės įrangos tiekimu, galėjo būti piktnaudžiaujama tarnybine
padėtimi.

A. Mazuronis: labai rimtai svarstau
galimybę trauktis iš politikos
„Tvarkiečių“ gretas palikęs Andrius Mazuronis sako rimtai svarstąs
galimybę apskritai trauktis iš politikos.
„Šiai dienai aš turiu du sprendimo variantus ant stalo: vienas yra likti
politikoje, kitas yra nelikti politikoje. (...) Tai tikrai nesimaivymas. Labai
rimtai svarstau galimybę nebedalyvauti aktyviame politikos gyvenime
ir be jokio užanty kažko turėjimo ir panašiai“, – pirmadienį LRT laidai
„Dėmesio centre“ sakė jis.
ELTA primena, kad A. Mazuronis sprendimą pasitraukti iš partijos sako
priėmęs sunkiai, po ilgų svarstymų ir skaudančia širdimi. A. Mazuronis
teigia, kad šioje partijoje pasigedo laisvo dialogo, konstruktyvių diskusijų
ir naujo požiūrio į valstybės, kaip vakarietiškos ir modernios šalies, ateitį.
Šaltinis: Delfi.lt

Kovo 1-ąją vykstantiems savivaldybių tarybų ir merų rinkimams duotas startas. Rinkimuose į Tauragės rajono savivaldybės tarybą dalyvaus 8 partijos.
Dėl mero posto Tauragėje rungsis 7 kandidatai – liberalas Sigitas Mičiulis,
dabartinis rajono meras, socialdemokratas Pranas Petrošius, konservatorius
Vytautas Navickas, Darbo partijos atstovas Vaidotas Globys, Tvarkos ir teisingumo partijos Tauragės skyriaus pirmininkas Silverijus Statkus, nepriklausomas
kandidatas Valius Grinius, taip pat visuomeninio rinkiminio komiteto, remiamo
N. Puteikio, iškeltas kandidatas skaudviliškis Zigmantas Grikšelis.
Kovo 1 d. Tauragėje balsuoti turėtų ateiti 39324 rinkėjai.

ŠILALĖ

JAUNIMO DĖMESIUI!
Kviečiame dalyvauti 2015 metų jaunimo konkursuose, kurie šiuo metu yra paskelbti
Lietuvoje:
Jei įgyvendinate ar neseniai įgyvendinote jaunimo projektą, skirtą europietiškoms
vertybėms, kuris skatino jaunimo aktyvumą politiniame ir visuomeniniame gyvenime,
bendradarbiavimą su kitų šalių atstovais, ar kitaip kalbėjote apie europietiškas vertybes,
tuomet suskubkite iki vasario 2 d. užpildyti paraišką gauti Karolio Didžiojo jaunimo
premiją. Geriausių projektų įgyvendintojai gaus piniginius prizus. Kiekvienos šalies
geriausi apsilankys apdovanojimo ceremonijoje Aachene. Europos Komisija paskelbė
rašinių konkursą, skirtą ES plėtrai. Vienas laimėtojas iš Lietuvos, kartu su laimėtojais
iš kitų šalių, bus pakviestas į trijų dienų mokomąją kelionę į Briuselį. Sėkmės!
Rašinio konkursas jaunimui „Tokios panašios, tokios skirtingos, tokios europietiškos“. Mėgstate fotografuoti?
Kas mėnesį siūlykite savo nuotraukas nurodyta tema. Geriausios nuotraukos bus paskelbtos Facebook tinkle ir
bus panaudotos kaip straipsnių iliustracijos Europos Parlamento tinklalapyje.

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.
„Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas apdovanojamas minint Kovo 11 –ąją, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną.

ŠAKIAI

ISPANŲ KALBOS, KULTŪROS IR VIRTUVĖS
PASLAPČIŲ MOKYMAI ŠAKIUOSE
Jose Miguel Puertas - Vytauto Didžiojo Universiteto Ispanų kalbos lektorius - nuo š. m.
vasario 7 dienos organizuoja Ispanų kalbos kursus Šakiuose. Tai ne tik paprasti kursai paremti
gramatinėmis taisyklėmis ir nuobodžiais tekstinių pratimų pildymais - dėstytojas remiasi
naujomis mokymo metodikomis, ispanų kalbą mokydamas per šio krašto kultūros pažinimą
bei virtuvės paslapčių atskleidimą.
Kursai vyktų šeštadieniais nuo vasario 7 d. iki gegužės 30 d., nuo 12 val. iki 14 val. Kursų
kaina 100 €. Daugiau informacijos: http://mpuertas.blogspot.com http://barcelonalt.weebly.com. Tel. nr. detalesnė
informacija: +370 606 28187

MARIJAMPOLĖ

REIDAS
Pirmadienio rytą Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, vykdydami netikėtą reidą Marijampolės mieste ir savivaldybėje, tikrino
visų transporto priemonių vairuotojų blaivumą. Per tris reido valandas jų buvo
patikrinta 190. Du vairuotojai vairavo lengvai apgirtę. Viena vairuotoja automobilį vairavo taip pat ne visiškai išblaivėjusi, bet alkotesteris parodė leistiną
(0,06 prom. alkoholio) normą, kuri neviršijo nustatytos leistinos. Labiausiai
nustebino tai, kad netikėto reido metu buvo sustabdyti du neblaivūs keleivinio
transporto vairuotojai. Pirmasis – įmonei priklausančio autobuso vairuotojas,
vežęs keleivius į darbą. Jam alkotesteriu nustatytas lengvas girtumo laipsnis
(1,05 prom. alkoholio). Kitas vairuotojas vairavo maršrutinį keleivinį autobusą
Lazdijai-Kaunas – jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,32 prom. alkoholio.
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RASEINIAI

ATVĖRĖ DURIS AJE
Raseiniuose duris atvėrė atvira jaunimo erdvė (AJE), skirta jauniems
žmonėms nuo 14 iki 29 metų. Į įkurtuvių šventę prigužėjo itin daug svečių:
meras Algimantas Mielinis, jo pavaduotoja Gitana Rašimienė, administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, jo pavaduotojas Alfredas Brauklys,
Seimo narys Darius Ulickas su savo komanda, žemės ūkio ministro patarėjas
Algirdas Gricius, Tarybos narys Valdemaras Jacikas ir kt. Į atidarymo šventę
gausiai susirinkęs jaunimas buvo nuramintas, kad kitomis dienomis tiek
daug brandžių dėdžių ir tetų jų erdvėje nebus.
AJE jauniems žmonėms žada labai turiningą laisvalaikį.

KAUNAS

KAUNE DURIS ATVERIA LAISVAI SAMDOMUS
PROFESIONALUS SUBŪRUSI ERDVĖ
Ateinantį pirmadienį Laisvės alėjoje oficialiai duris atvers pirmasis tarptautinio tinklo „Talent Garden“ padalinys Vidurio ir Rytų Europoje. Naujo
tipo darbo bei kūrybos erdvė suburs dešimtis įvairių sričių laisvai samdomų
profesionalų ir nedidelėse kūrybinių industrijų įmonėse dirbančių specialistų.
Greta Laisvės alėjos fontano esančio pastato trečiajame aukšte įsikūręs 370
kv. m ploto bendradarbystės centre be įprastų darbo vietų yra ir pasitarimų
bei poilsio erdvės. Darbo vietą „Talent Garden Kaunas“ galima išsinuomoti
vienai dienai ar mėnesiui. „Nors oficialiai mes duris atveriame tik pirmadienį,
visos darbo vietos jau yra rezervuotos“, - pasakojo A. Bulota.

KLAIPĖDA

MUZIKINIO TEATRO REKONSTRUKCIJOS IR
PLĖTROS PROJEKTAS ĮGAUNA PAGREITĮ
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekostrukcijos ir plėtros projektui
įgaunant vis didesnį pagreitį, vakar, sausio 14 d., Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro vadovas Ramūnas Kaubrys susitiko su Klaipėdos miesto
meru Vytautu Grubliausku. Vizito metu aptarta projekto esama situacija,
išanalizuoti projekto įgyvendinimo sėkmei svarbūs artimiausio laikotarpio
klausimai ir darbai.
Teatro atstovus Klaipėdos miesto meras V. Grubliauskas patikino, jog Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro projektas miestui yra prioritetinės svarbos klausimas.
Prioritetiniu susitikimo metu išskirtas skubus H. Manto g., Liepų g. ir Danės g. teritorijų detaliojo plano koncepcijos
parengimas ir patvirtinimas. Jis turėtų maksimaliai išplėsti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sklypo ribas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIEČIO PERGALĖ LIETUVOS SPORTININKŲ
APDOVANOJIMUOSE
Vilniuje, Kongresų rūmuose, sausio 19 d. vyko 2014-ųjų metų Lietuvos sporto
apdovanojimų vakaras.
Iš viso buvo 11 nominacijų.
Geriausius sportininkus rinko žurnalistai, sirgaliai ir specialistai.
Metų vyrų komanda – irkluotojai Saulius Ritteris ir Rolandas Maščinskas.
Metų moterų komanda – irkluotojos Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė.
Metų sportininkas su negalia – šiaulietis, lengvaatletis Mindaugas Bilius.
Metų sugrįžimas – plaukikas Giedrius Titenis.
Metų pergalė – jaunimo vasaros olimpinių žaidynių nugalėtoja tapusi Lietuvos vaikinų krepšinio 3 prieš 3 rinktinė.
Visiems nugalėtojams įteiktos auksu dengtos statulėlės.

PLUNGĖ

TV PROJEKTE „LIETUVOS SUPERMIESTAS“
SĖKMINGIAUSIAI STARTAVO PLUNGĖ
Sausio 18-ąją LNK eteryje startavo grandiozinis projektas „Lietuvos supermiestas“, kuriame
nugalėjo Plungė. Pirmojoje kovoje žemaičiams nedaug nusileido ir antroje vietoje liko Klaipėdos komanda, trečioje – Marijampolė, paskutinėje – Vilnius. Kalavijus jau galanda ir šio
sekmadienio kovai ruošiasi kitos keturios komandos ir jų kapitonai: Kaunas ir Natalija Bunkė,
Telšiai ir Deivydas Zvonkus, Alytus ir Asta Pilypaitė bei Vilnija, kuriai vadovauja Katažina
Zvonkuvienė. Kuri komanda iškovos pergalę – Alytus, Kaunas, Telšiai ar Vilnija – sužinosime
projekte „Lietuvos supermiestas“ jau šį sekmadienį, 19.30 val. per LNK.

TELŠIŲ R.

DIDELĖS BAIMĖS AKYS: VERSLININKAI GAMINS
TAI, KO KAIMO GYVENTOJAI BIJO
Poveikiu aplinkai ir sveikatai susirūpinę Kaunatavos bendruomenės atstovai atsiuntė
redakcijai laišką, kuriame išreiškė susirūpinimą provincijoje planuojama statyti nauja
plastiko granulių gamykla. Vietiniai nerimauja, kad visai šalia gyvenvietės planuojamas statinys kels jiems pavojų. Savo ruožtu aplinkosaugos specialistai ramina, kad
neigiamo poveikio aplinkai toks statinys nedaro, o pats gamyklos statytojas priduria,
kad nauja gamykla ne tik, kad veiks netaršiu būdu, bet ir sukurs bent 15 darbo vietų.
Skaitytoja Aušra redakcijai rašo, kad Kaunatavos kaime (Telšių rajone) šalia gyvenamųjų namų planuojama įrengti plastiko granulių įmonę. Jos teigimu, vietiniai
apie tokios įmonės įkūrimą sužinojo visiškai atsitiktinai.
Anot jos, dar baisiau tai, kad viskas daroma slapta, neviešinant. Ji tikina, kad kai šią problemą bendruomenė ėmė kelti
į viešumą, Telšių r. savivaldybės atstovai pradėjo ieškoti, iš kur sužinota apie tai ir kas iš bendruomenės aktyviausias.
Aplinkos apsaugos agentūros Šiaulių skyriaus vyr. specialistė Cilistina Bogušienė GRYNAS.lt patvirtino, kad pernai
lapkričio 9 dieną pateikta paraiška atrankai, ar statant tokio pobūdžio gamyklą reikalingas poveikio aplinkai vertinimas.
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Neįtikėtinas sprendimas: Rusijos
ekonomikos gaivinimui bus piginama
degtinė
Prastėjant ekonominei padėčiai, Rusijoje tuoj atpigs
degtinė. Alkoholio rinką
reguliuojanti valstybinė
agentūra sausį pranešė, kad
vasarį apie 16 proc. sumažins degtinės kainas,
informuoja money.cnn.com.
Šis žingsnis kertasi su rusų
valdžios pareigūnų siekiu užkirsti kelią besaikiam alkoholio vartojimui
pastaraisiais metais didinant mokesčius, draudžiant alkoholio reklamą
ir pateikiant naujas, griežtesnes nuostatas.
Šiuo metu Rusijoje – beveik 10 proc. infliacija, rublis nuvertėjo daugiau nei 40 proc., ekonomika prastėja, tad gal atpigusi degtinė padės
nuplauti liūdesį.
Naujausiais skaičiavimais, apie trečdalis degtinės Rusijoje perkama
juodojoje rinkoje.

JAV ir Kubos istorines derybos –
dėmesio centre
Kubos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pareigūnai Havanoje trečiadienį
pradėjo derybas, siekdami atsikratyti dešimtmečius trukusio šaltojo karo
priešiškumo ir atnaujinti diplomatinius santykius.
Šis susitikimas vyksta po gruodį JAV prezidento Baracko Obamos ir
Kubos lyderio Raulio Castro istorinio sprendimo siekti normalių diplomatinių santykių tarp šalių.
JAV ir Kubos ambasadų, kurios buvo uždarytos 1961 metais, nutrūkus
šalių diplomatiniams santykiams, atidarymo klausimas bus pagrindinis
ketvirtadienio susitikime, kuriame amerikiečių derybininkams vadovaus
JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Vakarų pusrutulio reikalams
Roberta Jacobson. Abi šalys jau žengė pirmuosius žingsnius, gerindamos
dešimtmečiais priešiškus santykius.

P. Porošenka: Ukrainoje yra
daugiau kaip 9 tūkst. rusų karių
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka trečiadienį pareiškė, kad šiuo
metu Ukrainos rytuose esama daugiau kaip 9 tūkstančiai Rusijos karių,
kurie remia prorusiškus separatistus.
„Turime daugiau kaip 9000 Rusijos Federacijos karių mūsų teritorijoje,
daugiau kaip 500 tankų ir sunkiosios artilerijos, šarvuočių“, – kalbėjo
P.Porošenka Pasaulio ekonomikos forume Davose.
Gegužės mėnesį prezidento rinkimus laimėjęs P.Porošenka, žadėjęs
atvesti savo šalį į NATO gynybinį bloką ir 28 narių Europos Sąjungos
bendriją, dar kartą paragino Vakarų galias aprūpinti Ukrainą moderniais
ginklais, kad galėtų atremti Rusijos ataką.

42 proc. prancūzų yra prieš pranašo
Mahometo karikatūrų skelbimą
Beveik pusė prancūzų yra prieš pranašo Mahometo karikatūrų skelbimą.
Atitinkamos apklausos metu 42 proc. respondentų nurodė, kad Mahometo
karikatūros, kurias daugelis musulmonų laiko įžeidžiančiomis, neturėtų
būti skelbiamos, praneša agentūra AFP. 57 proc. apklaustųjų sakė, kad
musulmonų protestai neturėtų užkirsti kelio karikatūrų viešinimui.
Apklausos rezultatus skelbia sekmadienio laikraštis „Sonntagszeitung
„Le Journal“.

Į popiežiaus mišias Filipinuose
susirinko rekordiniai šeši milijonai
žmonių
Šeši milijonai žmonių sekmadienį susirinko į popiežiaus Pranciškaus mišias
po atviru dangumi Filipinų
sostinėje, nurodė Manilos
planavimo agentūros vadovas. Toks skaičius reiškia
pasaulio rekordą kalbant
apie minias, susirenkančias į
popiežių renginius. „Turime
šešis milijonus“, – sakė Manilos plėtros administracijos vadovas Francis
Tolentino, kurio buvo paklausta apie minios dydį.
Prieš mišias Maniloje be perstojo lijo, bet filipiniečiai garsėja savo
aistringa katalikybės versija ir susirinko apimti pakilios nuotaikos.
Pontifikas, kuris buvo su vienkartiniu geltonu polietileniniu ponču, mojo
ir šypsojosi džiūgavusioms minioms. „Papamobilis“ buvo ne kartą sustojęs, kad Pranciškus galėtų pasilenkti per barjerus ir pabučiuoti kūdikius.
Filipinai yra Katalikų Bažnyčios bastionas Azijoje, šioje buvusioje
ispanų kolonijoje 80 proc. gyventojų išpažįsta katalikybę, o popiežius
yra labai gerbiama figūra.
Šaltinis: Delfi.lt
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Tarp dažniausių 2014 m. skolinimosi PASISTATĖ NAMĄ, Į KURĮ ŽIŪRĖDAMI DAUGELIS
priežasčių – refinansavimas
AIKČIOJA
Daugiau nei trečdalis – 35 proc. – vartojimo
paskolų banko „Bigbank“ klientų praėjusiais
metais skolinosi siekdami įsigyti įvairių
prekių ir paslaugų, beveik kas penktas (18
proc.) – tam, kad įsigytų arba atnaujintų
būstą, 10 proc. – norėdami refinansuoti kitus
įsiskolinimus. Lyginant su 2013 metais, gyventojų, ėmusių vartojimo paskolas prekėms
ar paslaugoms įsigyti, skaičius išliko toks pat.
Pernai labiausiai (10 proc.) išaugo vartojimo
paskolų, skirtų gyvenamajai vietai įsigyti ar
renovuoti, išdavimas, tačiau pastebima ir
nauja tendencija – vis daugiau gyventojų į
banką kreipiasi siekdami refinansuoti kitų
kredito įstaigų išduotas paskolas.
Tarp kitų pernai vartojimo paskolos ėmimą paskatinusių priežasčių minimos asmeninės reikmės (13 proc.), automobilio pirkimas arba remontas (6
proc.), kelionės, medicinos paslaugos, verslas, studijos. Lyginant su 2013
metais, 1 proc. išaugo besiskolinančiųjų studijoms ir kelionėms skaičius,
beveik 2 proc. – verslui. 2014 metais vartojimo paskolas banke „Bigbank“
kiek dažniau ėmė moterys (52,3 proc.) nei vyrai (47,7 proc.). Duomenys
rodo, kad pernai banke skolinosi vyresni gyventojai. Didžiąją klientų dalį (30
proc.) sudarė 25-34 m. amžiaus, 26 proc. – vyresni nei 35-44 m. amžiaus,
o 23 proc. – 45-54 m. amžiaus asmenys.
Aktyviausiai praėjusiais metais skolinosi Vilniaus (20 proc.), Kauno (15
proc.), Šiaulių (10 proc.) ir Klaipėdos (9 proc.) gyventojai.
Minėta apklausa atlikta 2014 m. sausio-gruodžio mėnesiais. Jos metu
apklausta 2740 banko „Bigbank“ klientų Lietuvoje.
Šaltinis: Ekonomika.lt

ARTI TOLI

Draudikai skaičiuoja slidininkams
išmokėtus tūkstančius už traumas
Bendrovės Seesam Insurance AS
Lietuvos filialo duomenimis, vidutinė pastarųjų 2 metų slidinėjimo
sezonų metu išmokama žala siekia
500 eurų. Daugiausia su slidinėjimo traumomis susijusių įvykių
užfiksuojama Austrijoje ir Italijoje,
šiose šalyse ir žalos vidurkis didesnis už vidutinį – jis siekia 611 eurų.
Slidininkai ir snieglentininkai dažniausiai patiria kelio ir peties sumušimus
ir išnirimus. Pakanka dėl kokių nors aplinkybių – sudėtingo prieinamumo
prie įvykio vietos ar kt. – iškviesti sraigtasparnį ir traumos kaina svečioje
šalyje išauga virš dešimties kartų. Patariama itin kruopščiai slidinėjimui
pasirengti pradedantiesiems: pasirūpinti specialia apranga, įranga ir apsaugomis, kasdien įvertinti padėtį kalnuose, oro sąlygas, matomumą trasoje,
saugoti save, ir vaikus.vaikuss trasoje. Taip pat patariama tinkamai pasirengti
fiziniam krūviui kalnuose:
Pradėkite sportuoti ne tik likus kelioms savaitėms iki planuojamų atostogų.
Kasdien prieš pradėdami dieną kalnuose padarykite mankštą bei atlikite tempimo pratimus. Tai užtikrins geresnę savijautą bei sumažins traumų riziką.
Aktyviai atostogauti vykstantiems žmonėms patariama papildomai pasirūpinti ir civilinės atsakomybės draudimu. Taip pat patariama atkreipti
dėmesį į aplinkybes, kuomet draudimas kalnuose negalioja. Tai – tyčiniai
veiksmai, nepagrįsta rizika, slidinėjimas ne turistams skirtose trasose, alkoholio, narkotinių, toksinių medžiagų vartojimas slidinėjimo metu. Sudarant
draudimo sutartį būtina informuoti, jog vykstama slidinėti.
Šaltinis: VersloSavaite.lt

Trakų rajone neįprastą namą pasistatęs Vilniaus universiteto (VU)
dėstytojas, kraštotvarkininkas ir
geografas Ričardas Skorupskas.
Ketverius metus – daugiausiai per
atostogas ir savaitgaliais - kantriai
plušo, kad galėtų įsikelti į namą,
pastatytą savo rankomis. Už namą
nereikia mokėti paskolų, o visas
šildymo sezonas, trunkantis iki
pusės metų, atsieina iki tūkstančio
litų. Maža to, tokiame name galima
džiaugtis puikiu mikroklimatu bei
gera psichologine savijauta – natūrali statybinės medžiagos spalva
ramina, akį džiugina neįprasto
reljefo sienos, ant kurių krentantys
šešėliai formuoja kaskart vis kitokį
paveikslą.
VU Gamtos mokslų fakulteto
lektorius, daktaro laipsnį turintis
R. Skorupskas sutiko papasakoti,
nuo ko viskas prasidėjo ir kokiais
molinuko teikiamais privalumais
gali mėgautis į šį namą pernai rudenį
persikėlusi mokslininko šeima.
- Kodėl ryžotės statyti molinį
namą?
- Nežinau, ar tai gyvenimo būdo, ar
zodiako ženklo įtaka, bet nemėgstu
gyvenime monotoniškumo – nemėgstu kartoti to pačio veiksmo
ilgą laiką, kartoti tai, kas jau kitų
padaryta. Tai, matyt, ir buvo pagrindinė priežastis, kad pabandžiau
tą patį darbą padaryti kitoniškai.
Aišku, supratau, kad tai truks ilgiau
ir bus sudėtingiau, bet susidūriau
ir su maloniais dalykais – tai yra
įdomi patirtis, kūrybinis procesas ir
rezultatas daug labiau džiuginantis
nei po įprastinės statybos.
- Iš kur gavote molio, pagrindinės
statybinės medžiagos savo namui?
- Penkių kilometrų spinduliu bet
kur Lietuvoje galima rasti molingos medžiagos, tinkamos statybai.
Daugeliu atvejų tiks tokia, kokia
guli žemėje, kitais atvejais – reikės
ją „paliesinti“: pridėti smėlio, žvyro,
arba „pariebinti“ - pridėti gryno
molio.
- Tai vis dėlto, kaip gi atrodo jūsų
molinis namas – kokias dar medžiagas jam naudojote?
- Lietuvoje statant būstą sunku
būtų apsieiti be medienos. Naudojau
medines konstrukcijas perdengimams tarp aukštų ir stogo konstrukcijoms, kai kuriems karkaso
elementams. Be stiklo taip pat būtų
sudėtinga. Metalo naudojau minimaliai – tik kai kuriems mediniams

elementams sujungti, suveržti.
Stogas – apželdintas, jo privalumas
– ilgaamžiškumas.
Pagrindinė statybinė medžiaga,
tiek pagal tūrį, tiek pagal svorį yra
smėlis, o tik po to molis.
- Molis irgi gamtinis išteklis, o
ištekliai riboti, ar ne taip?
- Tai tiesa. Molis yra gamtinis
ribotas išteklius, bet esmė tame, kad
mes jo cheminės sudėties ir struktūros nepakeičiame, tik suteikiame
norimą formą, jis lieka lygiai toks
pats tik užkonservuotas – sausame
būvyje.
- Koks jausmas yra gyventi moliniame name?
- Kadangi interjeras netradicinis
ir savas, jis emociškai tikrai geriau
nuteikia – patalpoje nėra būtinybės
kabinti papildomas sieną gražinančias priemones. Sienų paviršius
reljefingas, todėl prie skirtingo apšvietimo atsiranda plastiškų formų
kontūrai. Jausena yra maloni.
- Jūsų nuomone, kiek Lietuvoje
galime turėti molio namų?
- Lietuvoje labai daug buvo molinių pastatų tarpukario laikotarpiu.
Pagal molinių gyvenamųjų ir ūkinių
pastatų skaičių pirmavo tuometinės Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių
apskritys.
Faktas tas, kad dešimtys vienetų
molinių pastatų išlikę nuo XVIII
- XIX amžiaus dvarų sodybose,
dešimtys tūkstančių išlikę nuo tarpukario laikų.
- Kodėl? Brangu, ar nežinoma,
kaip statyti?
- Greičiausiai tai ne žinių reikalas, pagrindinės priežastys būtų
– nedegto molio visuotinis prieinamumas ir gaminių iš jo nebuvimas statybinių medžiagų rinkoje.
Lietuvoje nėra gamintojo, kuris
pateiktų platų spektrą produkcijos
iš nedegto molio. Viskas, kas yra
rinkoje, tai atvežtiniai Vokietijoje
gaminti, santykinai brangūs produktai. Taigi išeina kaip prabangos
dalykas. Tą patį galima būtų daryti
ir Lietuvoje savais resursais, bet
nieks nenori, o gal greičiau nedrįsta
investuoti, nežino atsipirkimo laiko, grąžos ir ar apskritai pavyks.
- Lietuviui, be abejo, labai smalsu,
kiek gali kainuoti molinis namas?
Dauguma įsivaizduoja, kad tai turėtų būti pigiau už įprastinį namą,
bet iš to, ką jūs pasakojate, kiek tai
laiko užima, ar neišeina brangiau?
- Žiūrint ką vertinsime. Medžiagą

namo statybai galime gauti labai
nebrangiai arba netgi nemokamai,
jeigu sklype jos yra - belieka tik
išsikasti ir pasiruošti. Kitas dalykas – darbas. Jeigu patys nenorime
to daryti ir samdome darbininkus,
techniką iš karto kaina šokteli labai
stipriai.
Jeigu mes statome stačiakampį
namą, sutikite, kad tai yra paprasčiau – klojinius padarai, sudedi ir bet
kam paaiškinęs su pigia darbo jėga
gali tą darbą padaryti. Jeigu statai
sudėtingos konfigūracijos pastatą,
reikia arba labai gerų ir brangiai
apmokamų specialistų brigados,
arba pačiam dalyvauti visame procese. Tai ir lemia kainą. Galite dėti
skardinį stogą – iškart kaina kris, apželdintą – kaina šoktels kelis kartus.
- Šiuo metu mūrinį namą galima
pasistatyti ne mažiau kaip už pusę
milijono. Jeigu statytume iš molio,
suma, ko gero, būtų ne mažesnė?
- Drąsiai galiu sakyti, kad labai
panašiai. Žmonės gali sutaupyti atsisakę žmogiškųjų ir techninių išteklių
ir išorės. Statant standartinį pastatą,
žmogiškieji ir techniniai ištekliai
sudaro maždaug pusę sumos – kita
pusė medžiagos. Jeigu pastatas
nestandartinis – žmogiškieji ir techniniai ištekliai sudaro du trečdalius
nuo visos pastato kainos.
- Žmogui, kuris norėtų ir ryžtųsi
statyti molinį namą, koks būtų jūsų
patarimas, nuo ko pradėti?
- Pirma, reikėtų pažinti visą tautos
architektūros raidos istoriją. Tada
nesunkiai atsikratoma visokių baimių, tarkime, kad statybos būdas
Lietuvoje naujas, neatrastas dalykas.
Kai nežinai, atrodo, kad esi vienintelis ir nepakartojamas, bet iš tiesų
statybos iš molio tradicijai Lietuvoje
yra mažiausiai 300 metų (daugiau
kaip prieš 5000 metų archeologų
rekonstruotas Samantonių būstas
taip pat buvo pastatytas naudojant
molingą gruntą). Pažinus istoriją,
tiesiog nebijoti iššūkių ir nuotaikingo gyvenimo.
ŠaltinisTechnologijos.lt

AKTUALIJA

NAUDINGA ŽINOTI

Ruošiasi bankų kodų kortelių
naikinimui
Lietuvoje populiarių elektroninės
bankininkystės kodų kortelių netrukus
liks kur kas mažiau.
Šių metų lapkričio 1-ąją įsigalios
Lietuvos banko rekomendacijos dėl
operacijų saugumo.
Lietuvos bankų asociacijos vadovas
Stasys Kropas DELFI sakė, kad iš
karto nebus atsisakoma visų kodų kortelių, tačiau bus nustatomos mokėjimo
su jomis ribos.
„Stengiamės, kad jų naudojimas nebūtų visiškai panaikintas, bet būtų sumažintas operacijų limitas. Nuo lapkričio 1 d. turbūt bus galima atlikti labai
nedideles operacijas naudojantis kodų kortelėmis. Galbūt gali būti naudojamos
kodų kortelės ir SMS žinutės kombinacijos“, - komentavo jis.
Asociacijos vadovas teigė, kad kol kas nėra galutinio sutarimo šiuo klausimu,
taigi ir nenustatyta tiksli suma, nuo kurios kodų kortele nebus galima naudotis
norint atlikti pavedimą. Esą tai gali būti 30 arba 50 eurų. Galbūt savo kartelę
galės nustatyti kiekvienas bankas atskirai.
„Norint atlikti didesnės vertės pavedimus, klientui reikės turėti kitokią identifikavimo priemonę: ateiti tai padaryti banke, turėti mobilųjį parašą, turėti
elektroninį parašą arba turėti kodų generatorių. , - teigė S. Kropas.
Šaltinis: Delfi.lt

LENKIJOJE - KONE DVIGUBAI PIGIAU: GRĮŽUS
IŠ TEN, KAINOS PAS MUS TIESIOG AKIS BADO
Pilni vežimėliai prekių, prie kasų
nusidriekusios eilės pirkėjų, sausakimšos automobilių stovėjimo aikštelės – toks vaizdas buvo matomas
savaitgalį, apsilankius Lenkijoje
esančiuose prekybos centruose, rašo
Alytusplius.lt. Pabūgę kainų eurais
Lietuvoje, žmonės graibsto lenkiškus
maisto produktus tikindami, kad
jie kur kas pigesni. O jie Lenkijoje
gerokai pigesni.
Alytusplius.lt rašo, kad Suvalkų
miesto parduotuvėse ypač vilioja
pieno produktų kainos, kurios daug
mažesnės nei Lietuvoje. 200 g grūdėtos varškės kainavo 0,34 euro centus,
Lietuvoje už tiek pat tenka pakloti
0,85. Lenkijoje už 275 g riebesnės
varškės teko sumokėti 0,66 euro centus, Lietuvoje mažesnis kiekis (180
g) liesos varškės kainuoja tiek pat.
400 g kokybiško jogurto galima
įsigyti už 0,40 euro centų, Lietuvoje

už 300 g 2 procentų riebumo jogurto
tenka mokėti 0,69 euro centus, už
didesnį kiekį – apie 1 eurą ir daugiau.
Įvairių rūšių sūriai Lenkijoje taip
pat pigesni. 1 kg fermentinio sūrio
kainuoja 3,88 euro, Lietuvoje tokios
pat rūšies sūrio kaina yra 6,95 eurai.
Grietinės Suvalkų mieste taip pat
galima nusipirkti žymiai pigiau.
400 g 18 procentų riebumo grietinės
kainavo 0,44 euro centus. Lietuvoje
už mažesnį kiekį (350 g) 15 procentų
riebumo grietinės teks sumokėti 1,16
euro, už 400 g 30 procentų riebumo
– 1,27-1,39 eurus.
Kilogramas aukščiausios rūšies
miltų Lenkijoje kainavo 0,32, Lietuvoje kainuoja 0,70 euro centų. 1
kilogramas cukraus didžiuosiuose
prekybos centruose Lietuvoje kainuoja 0,87-0,92 euro centus, Lenkijoje už tokį patį kiekį sumokėta 0,42
euro centai.

Saldumynai kaimyninėje šalyje taip
pat pigesni. Šokoladą su riešutais
galima įsigyti už 0,51 eurą, Lietuvoje
tenka pakloti 1 ir daugiau eurų.
Suvalkuose stebina ir gazuoto
mineralinio vandens kaina – 1,5
litro butelis ten kainavo 0,23 euro
centus, Lietuvoje kaina siekia 0,58
euro centus.
Lenkijoje sutaupyti galima ir perkant kavą, aliejų, rūkytus mėsos
gaminius.
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OŽKININKYSTĖ NEŽLUGS: KUO YPATINGAS Sigutė Ach apie ritualus: vienas jų –
OŽKOS PIENAS
pagal nuotaiką pasirinkti puodelį
Jau Hipokratas sakė, jog ožkos
pienas yra gydomasis eliksyras
nuo daugybės ligų. Senų senovėje Šveicarijos kalnuose ožkų
pienu, tyru šaltinio vandeniu ir
retu oru buvo gydomos sunkios
tuberkuliozės formos, taip pat
skrandžio, dvylikapirštės žarnos
ligos, įvairiausios alergijos. Visų
pirma ožkos pienas žmonėms yra
priimtinesnis, geriau įsisavinimas
negu karvės pienas.
Panašu, jog tik prasidėjus Ožkos
metams, buvo prisiminti ir ožkų
augintojai. Žemės ūkio ministerija yra numačiusi skirti išmokas
ožkininkystę propaguojantiems
ūkininkams.
Specialistai prognozuoja, jog
ožkininkystė ateityje vis labiau
plėsis. Palankių tendencijų įžvelgia ir patys ožkų augintojai: anot
jų, ožkininkystė pasaulyje tik
populiarės, o karvininkystė sąlygiškai mažės.
Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Dalia
Ėmužytė pastebi, jog ožkininkystė
mūsų šalyje pamažu skinasi kelią populiarumo link: „Žmones
pasiekia informacija apie ožkų
pieno ir mėsos savybes. Jų sveikatingumo savybės žinomos nuo
senų senovės.“
Bene prieš dešimtmetį Valdas
Kavaliauskas su žmona Rasa
Ilinauskaite paliko Vilnių, įsikūrė Varėnos rajone esančiuose
Dargužiuose ir pradėjo auginti
ožkeles, o iš jų pieno – slėgti
sūrius. „Stimulas buvo tas, jog
kaimuose, kur dažniausiai auginamos karvės, retai kas gamina sūrį
iš ožkos pieno. Mes pradėjome
veiklą, būtent orientuotą į sūrių
gamybą, - pradžių pradžią prisiminė V.Kavaliauskas, pirmąsias
ožkeles įsigijęs prieš devynerius
metus. – Skirtumas tarp karvės
ir ožkos pieno didžiulis. Netgi
gaminant tais pačiais metodais,
karvės ir ožkos sūriai skiriasi ne
tik skoniu, bet ir tekstūra“.
Pradėję nuo kelių ožkelių sutuoktiniai fermoje išaugino daugiau nei dvidešimt. Su prieaugiu
suskaičiuoja dvidešimt devynias.
Visai netrukus Dargužių ūkyje
ožkelės atsives jauniklių. Valdas
ir Rasa džiaugiasi, jog ožkos nėra
įnoringos.
„Tik tiek, jog Lietuvos klimatinėmis sąlygomis ožka nėra tas gyvūnas, kuris būtų stipriai adaptavęsis
šiose vietovėse – tai sauso klimato, kalnuotų vietovių gyvūnas.
Ožkos nelabai mėgsta drėgmę ir
šaltį. Dėl drėgnų pievų gali užsiveisti vidaus parazitai – reikia
atidžiai stebėti, jog gyvuliukai
neužsikrėstų kirminais.
Bendrai paėmus, ožka nėra išrankus gyvulys“, - pasakoja penkiasdešimtmetis vyras, stačia galva nėręs į ožkininkystę ir nesigailėjęs.
Sutuoktiniai neskirsto darbų į
vyriškus ir moteriškus: ir ožkas
melžia, ir sūrį slegia, ir į turgų
važiuoja pakaitomis.
„Bent jau šiandien didesnis
defi citas yra ožkos sūris, pagamintas Lietuvoje natūraliu būdu
iš nepasterizuoto pieno. Kadangi
kaimo vietovėse yra populiaresnės
karvės, savaime daugiau žmonių
gamina sūrius iš karvės pieno.
Taigi ožkos pieno produktų poreikis yra dar augantis. Kuriuo momentu jis sustos, sunku prognozuoti.
Kol kas nėra didelės problemos
parduodant sūrius“, - džiaugiasi į
vietinius vartotojus besiorientuo-

jantis vyras.
Ožka yra gurmanė: jos mitybos
racione suskaičiuojama daugiau
nei du šimtai augalų rūšių, tarp jų
- be galo daug naudingų, vaistingų
augalų. Žinoma, ožkos turi būti
nerišamos, kiek įmanoma laisvesnės, tuomet iš gamtos jos įsisavina
visas naudingas medžiagas“.
Moteris apgailestauja, jog ožkų
auginimui buvo skiriama per mažai dėmesio.
„Iki šiol ožkininkystės sritis išvis nebuvo puoselėjama, nebuvo
skiriamos jokios valstybinės paramos, tik pernai pradėtas svarstyti ir
patvirtintas rėmimas – dabar ožkų
augintojai gaus išmokas, - akcentuoja ožkų auginimo entuziastė. Be to, perkant ožkas bus skiriamos
kompensacijos, nes gyvuliai labai
brangūs – gali atsieiti ir tūkstantį
litų.
Mūsų asociacija įdėjo daug pastangų, populiarindama šią žemės
ūkio šaką.
Juolab labai daug žmonių pradėjo
keliauti po pasaulį, susipažino ir
įvertino ožkų produkciją.
Daug kas susidūrė su Amerikoje
vykstančiais tyrimais dėl karvių
pieno: yra nustatyta, kad karvių
pienas gali paveikti sąnarių uždegiminius procesus.
Savo ruožtu ožkų pienas neturi
įtakos uždegiminiams procesams,
kaip tik atvirkščiai, - teigia ožkų
augintoja.
Įgyvendinant Nacionalinę 20142020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programą, šiemet bus
pradedamos mokėtis susietosios
paramos išmokos už mėsinius
galvijus, mėsines avis, pieninių
veislių bulius ir pienines ožkas.
„Tvirtindami gyvulininkystės
plėtros programą 2014–2020
metams, numatėme papildomas
priemones būtent ožkininkystės
srityje.
Viena iš naujovių, kurios iki šiol
nebuvo, susieta su parama, kuri
startuos jau kitais metais, ožkininkystės sektoriui, - sako Žemės ūkio
ministerijos Žemės ūkio gamybos
ir maisto pramonės departamento
Gyvulininkystės skyriaus vedėjas
Vaidotas Prusevičius. - Kiekvienas augintojas, kuris turi ožkytę,
tenkindamas labai minimalius
reikalavimus – turi registruoti
žemės ūkio valdą ir gyvulius, gaus
išmokas.
Iki šiol parama buvo skiriama tik
už mėsinių galvijų, avių auginimą, kitais metais – ir už pienines
ožkytes. Tai didelė paskata, nes
sąlyginai ožkyčių nėra daug – daugiau nei dešimt tūkstančių. Taip
pat Ožkų augintojų asociacijai
kiekvienais metais yra skiriama
parama kilmės knygų vedimui.
Ožkininkystė yra labai specifinis
sektorius, sakykime, iš produkci-

jos labai didelių pinigėlių, turėdamas mažą ožkų bandą, neuždirbsi.
O kad augintum didelį kiekį ožkų,
reikalingos nemažos investicijos.
Tačiau ožkininkystė nėra išskirta iš bendro gyvulininkystės
sektoriaus: šia veikla užsiimantis
vienodomis sąlygomis gali gauti
paramą, kaip ir kiti šio sektoriaus
atstovai. Tikime, kad gyvulininkystės sektoriuje ožkininkystė
nežlugs, jos apimtys nemažės,
prisidedant priemonėms, kurias
esame numatę taikyti papildomai“,
- sako V.Prusevičius.
Pienines ožkas Lietuvoje augina
labai smulkūs ūkiai. ŽŪIKVC
duomenimis, 2014 metais Lietuvoje ožkų laikoma 10 922 vienetų.
(ožių - 1621; ožkų - 9301), o laikytojų skaičius – 3984.
Penkių vaikų mama smuikininkė
Raimonda Daunienė sako -šiemet
dar turėjome ožkelę, bet ir tą
pardavėme: vaikai jau užaugo,
pieno beveik negeria, taigi ir
ožkelę laikyti nebeturime tikslo.
Kaime ožkeles auginome jau seniai, kai dar buvo gyvas Vaidotas
(tragiško likimo poetas Vaidotas
Daunys, kuris žuvo skrisdamas oro
balionu – red. past.), o vaikučiai
buvo visai mažiukai.
Gydytoja dietologė Edita Saukaitytė:
- Maistinių medžiagų kiekis ir
karvės, ir ožkos piene skiriasi priklausomai nuo veislės, metų laiko,
gyvulio mitybos ir laikymo sąlygų.
Laktozės – pieno cukraus – kiekis ožkų piene yra šiek tiek mažesnis nei karvės piene, bet toks
skirtumas dažnai nėra reikšmingas žmonėms, netoleruojantiems
laktozės.
Baltymų kiekis panašus. Ožkų
pieno baltymai, kaip ir riebalai,
lengviau virškinami nei karvės
pieno – geriau toleruoja ir daugiau
įsisavina turintys virškinimo sutrikimų, sergantys, seni, sveikstantys
po ligos žmonės. Taip pat ožkos
pieno baltymai rečiau sukelia
alergijas.
Ožkų piene daugiau kalcio,
fosforo, magnio ir kalio, bet mažiau seleno, vitaminų C ir B12,
būtino raudonųjų kraujo kūneliui
gamybai.
Ožkų piene šiek tiek daugiau
kalorijų (apie 168, karvių piene
149 kcal), tačiau gramu mažiau
cukraus (11 g ir 12 g) ir gramu
daugiau baltymų (9 g ir 8 g). Tiek
ožkos, tiek karvės pienas tinka
ir lieknėjantiems. Tačiau, reikia
prisiminti, jog pienas yra maistas,
ne gėrimas, ir juo malšinti troškulį
nereikėtų.
Tokiu atveju patarčiau rinktis
fermentuotus pieno produktus –
jogurtą, kefyrą bei sūrius.
Šaltinis: Lietuvos sveikata

Kavos ar arbatos mėgėjai sutiks,
kad svarbu ne tik koks ir kaip
paruoštas, bet ir į kokį indą pilamas gėrimas. Dailininkei Sigutei
Ach, neseniai pristačiusiai savo
autorinių puodelių kolekciją,
tai ir kolekcionavimo objektas,
filosofija bei nuolatinis palydovas
darbuose.
- Nuo ko viskas prasidėjo? Kodėl būtent puodeliai?
- Mano pažintis su menu prasidėjo nuo molio, nuo indo. Tai labai gražiai
persipynė su rytais kvepiančia filosofija apie tai, kad žmogus taip pat yra
indas ir kad jo valioje keisti ir taurinti savy nešiojamą turinį. Tokius apmąstymus puikiai papildė susižavėjimas kinų arbatos ceremonija ir taip
žingsnis po žingsnio, metai po metų ir mano namai tapo pilni arbatai skirtų
indų – pialų, puodelių...
- Turite savo mylimiausią puodelį?
- Puodeliai man visad buvo tarsi žmonės – vieni atviri, kiti uždari, vieni trapūs,
kiti kapitališki, stiprūs, o kiti elegantiški, lyg nosį, truputį užrietę rankenėlę...
Kas buvojo pas mane svečiuose – žino, puodelį siūlysiu pasirinkti pagal
nuotaiką ir ant mano stalo nebus servizo, visi puodeliai – asmenybės...
- Turbūt kolekcija pildoma ir puodeliais iš įvairių šalių? Iš kur toliausiai
yra atkeliavęs?
- Turiu puodelių iš Japonijos, nors vienus iš jų pirkau Floridoje, o kitus
Sankt Peterburge. Turiu tikrai didelę pialų kolekciją iš Kinijos. O kinų kaulo
porcelianas, žinia, „labai lipnus“ – moterys supras, ką turiu omenyje. Nebūna
nei vienos kelionės, kad neparsivežčiau gyventojo, pasižyminčio trapumu.
- Mėgstate arbata mėgautis viena? O gal kiekvienas gėrimas turi savus
ritualus? Kava su draugais, arbata vienumoje?
- Arbata Lietuvoje ir visoje šiaurės Europoje jau seniai tapo nedaloma
bendravimo dalimi, o atkeliavo iš Rytų… pirmą kartą jos galią pajutau Samarkande dar studentė. Iki to laiko mėgau uogienės arbatą, uogienės močiutė
išvirdavo daug… O Samarkande paragavau žalią ir susižavėjau. Ir skoniu,
ir būdu ją gerti. Gal todėl pokalbio be puodelio su kuo nors garuojančiu ir
aromatingu net neįsivaizduoju.
O apie ritualus, tai vienas jų – pagal nuotaiką pasirinkti puodelį.
- „Kas nors skanaus“ prie arbatos ar kavos – būtinybė, ar kaip tik nereikalingas priedas, užgožiantis pasimėgavimą gėrimu?
- Tas kas nors skanaus tikrai nereikalingas prie geros kavos ar puikios
arbatos, tik tų dviejų malonumų stengiuosi nemaišyti – saldumynus mieliau
užsigeriu vandeniu.
- Dabar labai madingos kavinukės su kava išsinešti – popieriniuose puodeliuose. Ar Jūs šitaip geriate kavą? Ir ką apskritai manote apie tokį reiškinį?
- Aš kaip ir visi – lakstau į kelias puses vienu metu. Net jei ir niekur neskubu – užsisvajoju, o po to – krosiukas. Laimei, dabar nespėtą išgerti kavą
perpilu į žavingą ir talpų puodelį išsinešti.
- Kaip gimė puodelių kolekcijos idėja?
- Visad norėjau pamatyti, kaip atrodys puodeliai su mano piešiniais, siekiau, kad piešiniai ant puodelio sienelių būtų pridegti profesionaliai, tikrai
kokybiškai. O ir pačius puodelius rinkausi išrankiai.
Šaltinis: Delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

Senolių išmintis

• Sniegas laukus tręšia, arba daug sniego laukuose – daug grūdų aruoduose.
• Jei žiemą miškas tolumoj atrodo
mėlynas – prieš atodrėkį.
• Kuo skaistesnė saulė, tuo šaltis
stipresnis.
• Tik kai akmenys dengiasi šerkšnu
ir garsiai rėkauja kuosos, gali laukti
atšilimo.
• Jei naktį šerkšnas, diena bus graži.
• Perkūnija žiemą – blogas ženklas.
• Debesys plaukia žemai – lauk šalčio.
• Jei ryto aušra ryški – prieš šaltį.
• Jei žiemos naktį šerkšnas – dieną
sniego nelauk.
• Dūmai kyla aukštyn – lauk giedros.
• Jei dūmai stulpu kyla aukštyn –
smarkiai šals.
• Varnos medžių viršūnėse pranašauja
didelį šaltį.
• Jei žiemą Saulė leidžiasi raudona
– šals.
• Raudona aušra – prieš šaltį.
• Prieš pūgą aplink mėnulį būna rausvas ratas.
• Jei prieš mėnulį matyti stulpas – lauk

didelių speigų.
• Šerkšnas ant medžių – prieš šalčius,
rūkas – prieš atodrėkį.
• Jei katė žiemą drasko medį, šals.
• Vanduo šulinyje kyla – bus šalčio.
• Jei miške pelėda rėkia – bus dargana.
• Šaltas sausis – vėlyvo pavasario
lauk; jei sausis miglotas, bus šlapi
metai.
• Koks sausis – tokia liepa.
• Jei sausio pradžia ir pabaiga graži,
lauk gerų metų.
• Sausio mėnesio šiaurės vėjai gerą
derlių atpučia.
• Jei sausis šiltas, negreit bus pavasaris, o vasara lietinga.
• Jei zylė iš pat ryto tupi šešėlyje, naktį
lauk šalčio.
• Lapė peliaut išėjo – sniegas atodrėkiu pakvipo.
• Medžiai miške braška – stiprų šaltį
pranašauja.
• Jei katės ypač stropiai prausiasi, lauk
blogo oro.
• Jei aplink mėnulį susidaro blausus
žiedas, bus šalta.
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Avinžirnių ir sezamo pastos paštetas - GERIAUSIOS 2015 M. DIETOS IR MITYBOS
„Hummus“
SISTEMOS
200 g sausų avinžirnių, užmerktų vandenyje prieš parą;
¼ šaukštelio asafetidos (nebūtinai)
2 šaukštų sezamo sėklų pastos („Tahini“), (galima patiems
susimalti pamirkytas sezamo
seklas)
pusės citrinos sulčių;
nubraukto šaukštelio druskos; 150 ml avinžirnių nuoviro;
3 šaukštų alyvuogių aliejaus;
1,5 šaukštelio skrudinto ir kavamale sumalto kmyninio kumino (galima
pakeisti lietuvišku kmynu), alyvuogių aliejaus, skrudintų kedro riešutų
(nebūtinai) ir saldžiosios paprikos miltelių užtepui puošti.
Ruošimo eiga
Nupilkite vandenį, kuriame mirko avinžirniai, avinžirnius perplaukite.
Sudėkite į greitpuodį, užpilkite vandeniu, kad apsemtų, pasūdykite, įdėkite
gabaliuką žalios bulvės arba ¼ pomidoro ir virkite nuo greitpuodžio šnypštimo pradžios 25 minutes. Bulvė ar pomidoras padeda suvirti avinžirnių
odelei. Jei neturite greitpuodžio, virkite puode, tačiau tuomet tai užtruks
apie 1 valandą. Išvirusius avinžirnius nukoškite ir ataušinkite, tačiau nuoviro neišpilkite, jo reikės reguliuojant pašteto konsistenciją. Sudėkite visus
išvardintus produktus į virtuvinį kombainą ir sutrinkite iki vientisos masės.
Patiekite inde, pabarstytą raudonosios paprikos milteliais ir kedro riešutais,
aplietą alyvuogių aliejumi ir papuoštą pomidoro skiltelėmis ar žalumynais
su plokščiosiomis rytietiškomis duonomis, skrudinta balta duona, „falafel“,
traškučiais, šviežiomis daržovėmis ar salotų lapais.

AUGALININKYTĖ

Orchidėjos interjere: kur kokios
tinka, kaip prižiūrėti
Orchidėjos – stulbinamo
grožio ir švelnumo gėlės. Šiuo
metu orchidėjos – vienos madingiausių gėlių, jomis dažnai
puošiami namai ir biurai.
Tačiau viena – tinkamai įkomponuoti orchidėją į interjerą,
kitas – nesunaikinti augalo.
Kur statyti orchidėjas?
Orchidėjoms reikia saulės
šviesos. Saulės perteklius orchidėjoms irgi kenkia.
Patarimas – orchidėją galima palyginti su gražia karalaite, kuri giriasi savo
išvaizda. Ideali vieta jai – vidury kambario, kur visi ją matys, o šviesos
bus ne per daug ir ne per mažai, tiek, kiek reikia.
Kad suprastumėte, ar šviesos tiek, kiek reikia, atkreipkite dėmesį į lapelius
ir žiedlapius – jei jie tamsūs, mažai šviesos, jei gelsvi – šviesos per daug.
Orchidėjoms taip pat reikalingas grynas oras, todėl patalpa turi būti vėdinama. Žinoma, ne tiek, kad skersvėjis žiedlapius nupūstų.
Orchidėjos būna įvairių spalvų: geltonos, baltos, alyvinės. Labai gražiai
atrodo šių spalvų deriniai. Arba galima pastatyti vienos rūšies orchidėjų.
Rinkitės gėles pagal interjero spalvų gamą.
Viešbučio kambario centre orchidėjos taps dėmesio centru. Gražiai ir
romantiškai atrodys alyvinės orchidėjos, šalia jų – kokia nors alyvinės
spalvos detalė. Baltos ar geltonos orchidėjos padarys interjerą ryškesnį,
pozityvesnį.
Pastaraisiais metais tapo madinga statyti orchidėjas miegamajame. Jos
įkūnija švelnumą, todėl tikrai puikiai tiks miegamajam.
Geriausiai miegamajame atrodys geltonos ir baltos orchidėjos.
Ne mažiau madinga statyti orchidėjas virtuvėje. Čia geriausiai tiks baltos
gėlės.
Patarimas – jei statote orchidėjas virtuvėje, nestatykite arti viryklės, nes
aukšta temperatūra joms kenkia. Jei norite statyti vazonėlį ant palangės,
uždenkite langą, jei jis – į saulėtą pusę. Galima pakabinti ant lango vitražą.
Klasikiniame interjere orchidėja harmoningai derės su viskuo. Madingose
pakraipose bus kuriamas kontrastas tarp orchidėjos ir stiliaus, orchidėja
taps interjero brangakmeniu.
Šiuolaikiniuose stiliuose orchidėja lengvai ras sau vietą, nes sušvelnins
interjero griežtumą, papuoš jį spalvomis ir gyvybe.
Kaip tinkamai prižiūrėti orchidėjas?
Orchidėjoms patinka saulės šviesa, todėl reikia joms parinkti gerai apšviestą vietą, tačiau būtina apsaugoti gėles nuo tiesioginių saulės spindulių.
Ideali oro temperatūra orchidėjoms – 18–22 laipsniai. Orchidėjoms nepatinka skersvėjai. Nestatykite jų arti šildymo sistemų – gali perdžiūti šaknys.
Priešingai, nei manoma, orchidėjoms reikia nedaug vandens. Pakanka
palieti gėlę kartą per savaitę kambario temperatūros vandeniu. Vandenį
reikia pilti tik ant žemių, neužpilti ant augalo.
Paliejus lėkštelėje susikaupusį vandens perteklių reikia nupilti, nes orchidėjos šaknys labai jautrios vandens pertekliui. Kai kurių rūšių orchidėjas,
kaip antai, „Cimbidium“, „Miltonia“, „Wanda“, rekomenduojama laistyti,
kelioms minutėms įmerkiant vazonėlį į vandenį. Paskui reikia leisti vandeniui nutekėti ir įstatyti gėlę į išorinį vazonėlį.
Maždaug kartą per mėnesį orchidėją reikia patręšti – įdėti į vandenį
laistymui specialių trąšų šiems augalams. Orchidėjos šaknims daug erdvės
nereikia. Persodinti augalą reikia tik tada, jei iš tiesų nebetelpa į vazonėlį.
Na, o persodinti reikia labai atsargiai, kad nepažeistumėte jautrių augalo
šaknų. Kad orchidėja ilgiau žydėtų, nestatykite jos arti vaisių. Vaisiai
išskiria dujas, nuo kurių greitai nubyra žiedlapiai.“
Info: Delfi.lt

„U.S. News“ kartu su mitybos
ekspertų ir sveikatos specialistų
komanda palygino ir įvertino 35
žinomiausias dietas. Aukščiausiu
balu įvertintos dietos, kurių lengva
laikytis, kurios užtikrina pakankamą maistinių medžiagų kiekį, yra
saugios, mažina diabeto ir širdies
ligų riziką ir veiksmingai padeda
numesti svorio.
Aukščiausią vietą užėmė hipertenzijos (padidėjusio kraujospūdžio)
mažinimo dieta, vadinamoji DASH
(Dietary Approaches to Stop Hypertension) dieta
1. DASH Diet
DASH sukurta siekiant sumažinti
padidėjusį kraujospūdį, tai nėra
universali dieta. Tačiau ekspertų
komanda ją vienareikšmiškai išrinko pačia geriausia. Aukščiausi
balai jai skirti už tai, kad ji užtikrina
visavertę mitybą, yra saugi, užkerta
kelią diabetui ar jį kontroliuoja,
gerina širdies sveikatą. Būtent todėl
jai pavyko įveikti daugelį kitų geriau
žinomų dietų.
DASH dieta
JAV mitybos specialistai, diabetologai, širdies ligų gydytojai,
psichologai sudarė sveikiausių dietų
sąrašą, kurio pirmąją vietą užėmė

hipertenziją gydanti DASH dieta.
Pagal šią dietą reikia vartoti daug
šviežių produktų, mažinti riebalų bei
druskos kiekį.
DASH dieta šifruojama, kaip dietinės mitybos planas, sergantiems
hipertenzija (angl. dietary approaches
to stop hypertension). Dieta ne tik
reguliuoja aukštą kraujo spaudimą,
bet ir padeda numesti svorio. Gydytojai taip pat dietą rekomenduoja,
sergantiems diabetu ar inkstų ligomis
bei vidutinio amžiaus ir vyresniems
žmonėms.
Ši dieta padeda sumažinti aukštą
kraujo spaudimą. Rekomenduojama
valgyti daug vaisių, daržovių, neriebių pieno produktų. Vengti maisto
produktų, kuriuose yra daug riebalų,
trans-riebalų rūgščių ir cholesterolio.
Į kasdieninę mitybą įtraukti daugiau
neskaldytų grūdų produktų, žuvies,
paukštienos ir riešutų, tačiau vengti
raudonos mėsos ir apdorotų mėsos
gaminių, saldumynų. Vartoti maisto
produktus, kuriuose yra gausu magnio, kalcio ir kalio.
Pagal DASH dietą rekomenduojama sumažinti druskos kiekį. Pradedant laikytis dietos galima su maistu
suvartoti šaukštą druskos (2400 mg),
paskui sumažinti iki 2/3 šaukšto

(1500 mg). Į šį kiekį įeina ir druska,
esanti produktų sudėtyje.
Per dieną suvartoti:
7 – 8 porcijas grūdų,
4 – 5 porcijas daržovių,
4 – 5 porcijas vaisių,
2 – 3 porcijas neriebaus pieno
produktų,
2 arba mažiau porcijų mėsos,
paukštienos ar žuvies,
2 – 3 porcijas riebalų ir aliejaus,
Iki penkių porcijų saldumynų per
savaitę.
Porcija:
Pusė puodelio virtų ryžių ar makaronų
Riekelė duonos
Puodelis šviežių daržovių ar vaisių
Pusė puodelio virtų daržovių ar vaisų
240 ml pieno
Šaukštas alyvuogių aliejaus
85 g virtos mėsos
85 g tofu varškės
Šaltinis: Delfi.lt ir PrieKavos.lt

PAŽINK SAVE

KIEK KARTŲ PER DIENĄ REIKIA APKABINTI
VAIKĄ, KAD UŽAUGTŲ LAIMINGAS
Mažyliui labai patinka glamonės
ir jis jų nuolat laukia bei tikisi iš
tėvų. Garsus amerikiečių chirurgas
Robertas P. Mackas apskaičiavo, kad
vaikui išgyventi reikia 4 apkabinimų
per dieną, o normaliai vystytis būtina
būti apkabintam ir pamyluotam mažiausiai 12 kartų per dieną.
Tėvų paskatinimas vaikui nubrėžia
ribas ir leidžia suvokti, kaip elgtis.
Jei tėvai dažnai skatina savo vaiką,
tuomet beveik nieko nebereikia
drausti. Tėvai turėtų pastebėti viską,
kas vaikui sekasi, ir stengtis nepastebėti to, kas nepavyksta. Nepatariama
daryti apibendrinamųjų, abstrakčių
išvadų ir jokiu būdu nesakyti: „Tu
amžinai...“, „Tu niekada...“ Mažylio
raidą tokie žodžiai tarsi paralyžiuoja.
Jie suerzina vaiką ir skatina agresiją.
Vaikai labai jautriai reaguoja į suaugusiųjų jausmus ir emocijas. Jei tėvai
nejaučia džiaugsmo bendraudami
su mažyliu ir tik stengiasi jį ko nors
išmokyti, jie turėtų žinoti, kad bergždžiai stengiasi. Vaikas tik išmoks
pergudrauti tėvus ir vengs bendrų
užsiėmimų. Ypač svarbu, kad tėvai

emociškai įsitrauktų į bendrą veiklą.
Manoma, kad eilinių gabumų,
tačiau drąsus ir sugebantis priimti
sprendimus žmogus gali konkuruoti
su bet kuriuo talentingu, bet droviu
žmogumi. Reiktų žinoti, kad atkaklumas ir ryžtas – irgi savotiškas
talentas.
Gyvenamoji aplinka ir sąlygos gali
arba padėti atsiskleisti vaiko gabumams, arba juos blokuoti. Labai svarbu, kad tėvai savo autoritetu negniuždytų vaiko. Atsižvelgdami į vaiko
interesus, jie turėtų sukurti tokią terpę
ir sąlygas, kad jis galėtų maksimaliai
vystyti savo gabumus ir talentus.
Tėvams reikėtų būti nuosekliems
ir susitarti su kitais artimais giminaičiais dėl auklėjimo principų. Vaikams
sunku suprasti, kodėl, pavyzdžiui,
šiandien ką nors galima daryti, o
rytoj jau nevalia. Arba kodėl tėtis tai
leidžia, o mama draudžia.
Nepatartina vaiko mokyti tiesmukai. Puikiausia tėvų auklėjimo
gudrybė – pasitraukti į antrą planą.
Išmintingi tėvai sukuria tokias sąlygas ir aplinką, kurioje vaikas savo

iniciatyva susiranda tai, ko jam
reikia tobulėjimui. Svarbiausia, kad
mažylis visą laiką jaustų tėvų meilę
ir palaikymą.
Senovės Kinijoje būdavo sakoma:
„Jei esi nepatenkintas savimi – tobulinkis. Jei esi nepatenkintas kitais
– irgi tobulinkis, bet netobulink kitų.“
Kiekviena motina savo vaiką myli
savaip, tačiau ne kiekviena moka
parodyti savo jausmus. Vaikams
būtina matyti, girdėti, jausti mamos
meilę kasdien. Nebijokite permylėti
savo kūdikio.
Vaikui nesvarbu, kiek laiko tėvai
praleidžia su juo. Kur kas svarbiau,
kaip patys brangiausi žmonės su juo
bendrauja.

NAUDINGA ŽINOTI

AROMATINGOJI ASAFETIDA – KARALIŠKASIS
PRIESKONIS
Devyndrekio sakai (ferula asafoetida) – labai aromatingi milžiniškųjų pankolių sakai, kurie kaip sula
varvinami iš stiebo, išgaunami iš
šaknų. Dažniausiai jie maišomi su
maltais ryžiais ar ožrage, kad įgautų
miltelių arba granulių pavidalą.
Skonis primena česnaką ir svogūną,
kuriuos žymiai pranoksta devyndrekio sakų gydomosios savybės.
Plinijus pasakoja, kad tai viena iš
brangiausių gamtos dovanų žmogui. Tais laikais asafetidos svoris
buvo vertinamas tokiu pat kiekiu
sidabro.
Asafetida daugiausia auginama
Irane ir Afganistane, iš ten eksportuojama į kitas pasaulio šalis. Indi-

joje ji auginama Kašmyre. Derva
yra renkama nuo šaknų prieš augalams pražystant pavasarį ar vasaros
pradžioje.
Asafetida kartais nešiojama ant
kaklo kaip amuletas, saugantis nuo
peršalimo ir karštligės.
Devyndrekio sakai yra vienas
iš natūralių pesticidų. Asafetidos
sieros junginiai atbaido vabzdžius,
panašiai kaip medetkos ir nasturtės.
Asafetida ištepti vaismedžiai atbaido elnius ir kiškius. Sumaišius 1
dalį asafetidos su 3 dalimis sirupo
ar uogienės – gaunama vabzdžių
gaudyklė soduose.
Devyndrekio sakai yra karališkas
košių, troškinių, sriubų, bulvių

patiekalų prieskonis. Jie naudojami
daugybėje vegetariškų patiekalų.
Ypač tinka su ankštiniais – žirniais,
lęšiais, pupelėmis, pupomis.
Populiariame Vorčesterio padažo
sudėtyje asafetida yra vienas pagrindinių ingredentų.
Prieš dedant į patiekalą, galima
maišyti ir pakepinti su kitais prieskoniaise. Dedama raugiant agurkus.
Šaltinis: Vlmedicina.lt
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AUTONAUJIENOS

LABIAUSIAI LAUKIAMOS 2015-ŲJŲ
AUTOMOBILIŲ NAUJIENOS

Išmanioji rankinė įkraus mobilius
įrenginius ir turės USB jungtį

Šiais metais Europos rinkoje pasirodys daugybė naujų ir atnaujintų
automobilių modelių. Automobilių gamintojai toliau veržiasi į vis dar
nemažėjančiu populiarumu pasižyminčią padidinto pravažumo automobilių rinką, ir būtent šioje klasėje laukiama daugiausiai premjerų.
Šiais metais pasirodys visiškai naujas „Audi Q7“, „Volvo XC90“, naują kompaktinės klasės visureigį ruošia „Renault“, jis bus gaminamas,
pasinaudojus „Nissan Qashqai“ agregatais, savo visureigius atnaujina
„Kia“ ir „Hyundai“, kompaktiškus padidinto pravažumo modelius
atnaujins BMW ir „Mercedes-Benz“. Taigi, tiems, kas galvoja apie
visiškai naują modelį, galbūt bus naudinga informacija, kada ir koks
automobilis bus pristatomas Europos rinkoje. Pateikiame sąrašą modelių, kurie debiutuos šiais metais:
„Alfa Romeo“ kovo mėnesį pradės prekiauti sportiniu „4C Spider“ kabrioletu.
„Audi“ kovą pradės prekybą nauju TT kabrioletu, liepą salonuose pasirodys visiškai naujas Q7, o lapkritį – A4
modelis.
BMW jau kitą mėnesį pradės prekiauti 2-serijos kabrioletu, gegužę
numatyta „2 Grand Tourer“ prekybos pradžia, spalį debiutuos naujas
septintukas, o lapkritį – naujas X1.
Vasarą debiutuos naujas „Ferrari“ kupė. Pavadinimas dar neskelbiamas, bet šis modelis pakeis 458-ą.
„Fiat“ kovą pradės prekiauti savo padidinto pravažumo 500X
modeliu.
„Ford“ gegužę turės naują „S-Max“ vienatūrį, birželį Europą
pasieks naujas „Mustangas“, o rugsėjį prasidės prekyba naujos
kartos „Galaxy“.
„Honda“ stovykloje liepą pasirodys naujas „Jazz“, o rugpjūtį – po keleto metų pertraukos vėl prasidės nedidelio
visureigio H-RV prekyba.
„Hyundai“ jau šį mėnesį pradės prekiauti nauju i20 hečbeku su penkerių durų kėbulu, prie jo balandį prisijungs
tridurė versija, o greičiausiai rugsėjį pasirodys ir naujos kartos ix35 visureigis.
„Infiniti“ lapkritį į Europą atveš Q30.
„Jaguar“ gegužę pradės mažiausio savo modelio XE prekybą, o lapkritį pasirodys atnaujintas XF.
„Kia“ jau vasarį pradės prekiauti naujos kartos „Sorento“. Rugsėjį
pasirodys naujos kartos „Optima“, o gruodį debiutuos atnaujintas
populiariausias Europoje „Kia“ modelis „Sportage“.
„Land Rover“ nuo vasario pradės prekiauti „Discovery Sport“, „Lamborghini“ rugsėjį pirkėjams pasiūlys „Huracan Spyder“ kabrioletą.
„Lexus“ stovykloje gruodį bus pradėta RC-300H prekyba.
„Mazda“ vasarį pradės savo mažylio 2 pardavimus, liepą rinkoje
debiutuos CX-3 krosoveris, o rugpjūtį bus pradėta prekiauti naujos
kartos MX-5 kabrioletu.
„McLaren“ spalį turės naują sportinį modelį, kurio tikslus pavadinimas nuo visuomenės dar slepiamas.
„Mercedes-Benz“ jau kovą pradės prekiauti kompaktinės klasės
CLA modeliu universalo kėbulu, jis vadinsis „Shooting Brake“.
Balandį prekyboje pasirodys sportinis AMG GT, liepą debiutuos
visureigio ir kupė hibridas „GLE Coupe“, o rugsėjį visureigį GLK
pakeis naujas, pavadintas GLC.
„Mini“ gruodį visuomenei parodys naują „Clubman“ versiją.
„Opel“ gegužę pradės prekiauti pigiausiu modeliu savo gamoje
– „Karl“, o spalį debiutuos naujos kartos „Astra“.
„Renault“ balandį turės naujos kartos „Espace“, o birželį prasidės prekyba visiškai nauju kompaktinės klasės visureigiu, kurio
pavadinimo prancūzai kol kas neatskleidžia. Jis bus sukurtas pagal „Nissan Qashqai“.
„Škoda“ jau vasarį pradės prekiauti „Fabia“ universalo kėbulu, gegužę debiutuos naujos kartos „Superb“, o spalį
pasirodys ir „Superb“ universalo kėbulu.
„Smart“ gruodį prekybos salonuose turės mažylio „ForTwo“ kabrioletą.
„Toyota“ nuo rugpjūčio prekiaus nauju vandeniliniu „Mirai“, be to japonai šiemet žada pristatyti visiškai naują
kompaktinį visureigį, kuris bus mažesnis už „RAV 4“. Tiesa, nei pavadinimo, nei datos japonai kol kas nesako.
„Volvo“ stovykloje prekybos salonus kovą pasieks pirmieji ilgai laukti naujos kartos „XC90“.
„Volkswagen“ šiemet turėtų pradėti naujų „Touran“ ir „Tiguan“ prekybą.

„Leoht“ rankinėje ne tik lengvai tilps planšetinis kompiuteris ir išmanusis telefonas, bet
esant poreikiui, ji galės taip pat
juos įkrauti.
Rankinukas aprūpintas nuo
6000 mAh iki 10 000 mAh
talpos akumuliatoriumi, kurio dėka galima įkrauti išmaniuosius telefonus ar
planšetinius kompiuterius bet kurioje vietoje. Tarp kitko, rankinė turi USB
jungtį. Šiuo metu įrenginys yra prototipo fazėje – iki rudenį numatytos premjeros kūrėjai dar nori sumažinti jo svorį. Rankinukas rinkoje pasirodys trijų
skirtingų modelių ir kainuos apie 300-350 dolerių.

Info: Delfi.lt

TEMA

KODĖL ŠALTĄ RYTĄ TIKRAI VERTA PAŠILDYTI
AUTOMOBILIO VARIKLĮ?
Pastaraisiais metais nežinia iš kur
ir kodėl paplito mitas, kad šaltą žiemos rytą variklių šildyti nebereikia.
Neva tai – nereikalingas degalų
eikvojimas, oro tarša ir pan. Neva
moderniems automobiliams su
pažangiausiomis degalų įpurškimo
sistemomis viso to nereikia – sėdi
ir važiuoji. Apskritai kažkiek tiesos
aukščiau išvardintuose argumentuose yra – modernių automobilių
kompiuteriai puikiai apskaičiuoja,
kaip varikliui dirbti, kad jis būtų
efektyvus ir šaltyje. Tačiau tai – tik
viena medalio pusė. Kai užklumpa
šalčiai, dera prisiminti, kad yra ir
antroji. Juk net ir tie, kurie agituoja
nešildyti automobilių variklio šaltyje, nesiginčija, kad nieko baisaus
neatsitiks, jei šaltyje užvestas variklis laisva eiga padirbės nuo kelių
sekundžių iki pusės minutės. Vis
dėlto pašildyti jį rekomenduotina
net ir keletą minučių. Ir štai kodėl.

Visai ne dėl degalų ar noro pateršti
atmosferą. Jei jūsų automobilis šaltyje praleido visą naktį ar net visą
savaitgalį, visa variklio alyva, kurios
luobelė turėtų dengti svarbiausias
judančias variklio dalis, būna nuslūgusi į karterį. O ten tas tepalas
dėl didelio šalčio būna sutirštėjęs,
klampesnis, tąsesnis. Tad užvedus
šaltą variklį, jis kurį laiką veikia,
galima sakyti, beveik be tepimo.
Jei tokios būklės variklį pavaišinsite
darbinėmis apkrovomis, variklio detalės mažų mažiausiai greičiau dils.
Vos užvestas didžiuliame šaltyje,
jis nebūna pasiruošęs dirbti tą pačią
akimirką. Leiskite varikliui minutę,
kitą pašildyti sustingusį tepalą ir
susitepti vidines detales – cilindrus,
stūmoklius ir visa kita.
Tie maži sprogimai cilindruose
šildo ne tik variklį, bet ir aušinimo
skystį, o šis savo ruožtu šildo į
saloną pučiamą ventiliatoriaus orą.

Todėl oras automobilio salone įšyla,
ir jei negailėsite kelių minučių pašildymui, prie vairo sėdės ir į kelią
išvažiuos ne apšalusi ledo skulptūra,
o šiltai ir patogiai besijaučiantis
vairuotojas ar vairuotoja. Mūsų
automobiliai – pagalbininkai, kurie
į darbą mūsų sėdimąsias veža net ir
speiguotą, šaltą rytą. Ko gero, jei
su jais elgsimės gražiai, neengsime
per šalčius ir apšilimui paaukosime
kelias minutes savo laiko ir keliasdešimt mililitrų degalų, jie irgi
elgsis bei tarnaus gražiai, neengdami
mūsų.
Technologijos.lt

Įspūdingi Škotijos pasiekimai: 98
proc. elektros į škotų namus „pripūtė“
vėjas
41 proc. elektros Škotijoje suvartoja namų ūkiai, o pramonė – likusius
59 proc. Tikėtina, kad iki 2022 metų
Škotija visą reikalingą energiją pasigamins iš atsinaujinančių šaltinių.
Vokietijoje atsinaujinantys energijos
šaltiniai (vėjas, saulė, vanduo ir biomasė) pirmą kartą pasiekė 25,8 proc.
visos šalyje pagamintos energijos ir tapo didžiausiais elektros gamintojais,
aplenkdami rausvąją anglį.
Japonija per pastaruosius dvejus metus po Fukušimos atominės elektrinės
uždarymo pastatė 11 GW galios vėjo jėgainių. Šalis planuoja sparčiai plėsti
saulės energetiką – didžioji dalis iš suplanuotų 71 GW galios naujų gamybos
pajėgumų yra saulės jėgainės.

Verbatim užsiims „amžinų“ diskų
gamyba
Kompanija Verbatim ir firma Millenniata pasirašė susitarimą, kuris numato,
jog abi kurs ir populiarins duomenų
archyvavimui skirtą technologiją bei
jos pagrindu sukurtus optinius diskus
M-Disc.
Technologija M-Disc, kompanijos
Millenniata teigimu, gali duomenis saugoti iki 1 000 metų. Nuo šiol Verbatim ir
jos dukterinė kompanija Mitsubishi Kagaku Media (MKM) pradės platinti
DVD ir Blu-Ray diskus, kurie bus pažymėti „M-Disc“.

Prekyboje pasirodė milžiniškas
robotizuotas tranformerio kostiumas,
galintis priešus apšaudyti... rutuliukais
Prieš keletą metų išradingieji japonai pasauliui pristatė robotizuotą
tranformerių personažą primenančio
milžinišką kario kostiumą, pavadinimu Kuratas. Jo viduje sėdintis žmogus gali apšaudyti jus BB rutuliukų
kruša vien nusišypsojęs.
Be šypsena valdomų BB rutuliukais šaudančių automatų, robokostiumas taip pat ginkluotais ir
vandens užtaisų raketsvaidžiais.
Sėdėdami jo viduje galėsite važiuoti iki 8 kilometrų per valandą greičiu. automatai, į pagrindinį roboto komplektą neįtraukti, todėl juos teks įsigyti atskirai.

Po mikroskopu: pasigrožėkite, kokia
gyvybė klesti ant mobiliųjų telefonų
paviršiaus
Pagalvokite apie savo rankas –
kur jas po paskutinio nusiprausimo
galėjote įkišti ir kokių bakterijų
galėjote pasigauti. O tuomet pagalvokite, kaip dažnai tomis rankomis
imate savo telefoną.
Naujausias tyrimas nusprendė
nepalikti vietos vaizduotei ir nustatyti, kiek bakterijų yra ant telefono.
Surėjaus universiteto (Jungtinė Karalystė) studentų grupė savo telefonus
trumpam padėjo ant bakterijų auginimo terpės petri lėkštelėse ir stebėjo, kaip
šie mikroskopiniai sutvėrimai suklestėjo. Iš visų Surėjaus universitete ištirtų
telefonų padaryta išvada: daugiausiai bakterijų „nusėda“ ant „namų“ mygtuko.
Info:Technologijos.lt

PIRMADIENIS, SAUSIO 26

D.

SEKMADIENIS,, SAUSIO 25

D.

ÐEÐTADIENIS,, SAUSIO 24 D.

Sausio 24 d. - sausio 30 d.

05:30 Gimtoji þemë. (k.)
06:00 LR himnas
06:05 Tikri vyrai. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
HD (k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Dþeronimas.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Inspektorius Luisas 2.
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 Uþsispyrusi blondinë
2.
00:15 Senis.
01:15 Þingsnis po þingsnio.
(k.)
01:30 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
Trembita. (k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora. (k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Kultûra +. (k.)
14:30 Pasaulio biatlono
taurë.
15:20 Koncertuoja
"Hiperbolë".
16:30 Pasaulio biatlono
taurë.
17:15 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
18:00 Þinios. Orai.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
21:15 Drakonas.
22:45 Panorama. (k.)
23:15 Ðarûno Barto filmø
retrospektyva.
00:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
01:00 Programos pabaiga.

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 Buèiuotis, vesti,
vengti?
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.
21:00 NemaRUS kinas.
Dartanjanas ir trys
muðkietininkai.
22:25 Atpildas.
00:35 Vieðbutis "Grand
Hotel".

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Katino Leopoldo
pasivaikðèiojimas.
08:25 Leopoldo gimimo
diena.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Na, palauk!
09:45 Na, palauk!
10:00 Vëþliuko Semio
nuotykiai 2.
11:50 Èarlio angelai
13:45 Mano puikioji
auklë.
14:15 Mano puikioji
auklë.
14:50 Didingasis amþius.
16:55 Ðventæ ðvæsti.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Uþkerëtoji.
21:00 Seni vilkai.
22:40 Tikras teisingumas.
Juodas kerðtas.
00:25 Karo kelias.
02:05 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Redakajus.
07:25 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.
12:00 Serþantas Bilko.
13:50 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 Ir èia priëjo Poli.
23:50 Purvini ðokiai.
01:45 Perþengta riba.
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 Rumunijoje.
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 PREMJERA
Dainuok mano dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Mirtinas smûgis.
22:50 AÐTRUS KINAS
Internetinis þudikas.
00:00 Spartakas.
Prakeiktøjø karas.
01:00 Prokurorø
patikrinimas.
02:05 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 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.
19:05 Greitis.
21:30 Byvis ir Teðlagalvis.
22:00 Po kupolu.
22:55 Gamtos ðëlsmas.
Tornadas.
00:45 Pamylëk mane, jei
gali.
02:15 Anarchijos vaikai.
03:30 Programos pabaiga.

05:05 Spàstai tëèiui.
06:45 „Iðgyventi Afrikoje
“. Dokumentinis
serialas. JAV.".
07:40 Programa.
07:44 TV parduotuvë.
08:00 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 Kitoks pokalbis.
10:00 Taip gyvena
þvaigþdës!
11:00 Spàstai tëèiui.
13:00 „Jermolovai.
Giminës prakeiksmas“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Genijai ið
prigimties“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Netikæs
auklëjimas“.
22:40 „Kruvina þinutë“.
00:25 „Pasiklydæ
meilëje“.
02:10 „Kruvina þinutë“.
03:35 „Pasiklydæ
meilëje“.

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 Radiofobija.
15:30 Tautos balsas. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Pasvalio
"Pieno þvaigþdës" Utenos "Juventus"
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
21:50 "Auksinës bitës
2014".
23:20 Alisa.
02:15 Puaro 12.
03:45 Pasaulio panorama.
(k.)
04:15 Savaitë. (k.)
04:40 Giminës. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Dainø sûpynës.
"Kotita" ir draugai. 2
d.
09:40 Purpurinis vakaras.
(k.)
10:30 ORA ET LABORA.
11:00 Kasdienybës aitvarai
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio
mintys.
14:30 Dþiuzepë Verdis.
17:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Nacionalinës
kultûros ir meno
premijos laureatai.
20:45 Linija, spalva,
forma. (k.)
21:30 Visu garsu. (k.)
22:15 ... formatas. (k.)
22:30 Panorama. HD (k.)
22:52 Sportas. (k.)
22:55 Orai. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras. Festivalis
"Vilnius Mama Jazz
2014".
00:00 Ðiaurietiðkas bûdas.
00:30 Grupës "Tabasco".
02:05 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 Buèiuotis, vesti,
vengti?
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 Korio gyvûnijos
pasaulis.
11:00 Korio gyvûnijos
pasaulis.
11:30 Gyvûnai. Faktai ir
ádomybës.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Svajoniø sodai.
14:00 Superauklë.
15:00 Magijos meistrai.
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 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS Niro
Vulfo máslës.
Skambutis á duris.
23:00 Pandorum.
00:20 Agentai.
01:10 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Katino Leopoldo
vasara.
08:20 Interviu su katinu
Leopoldu.
08:25 Katino Leopoldo
automobilis.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Princas ir að. Karaliðkas
medaus mënuo.
11:45 Gyvenimas ant ratø.
13:45 Mano puikioji auklë.
14:15 Mano puikioji auklë.
14:50 Didingasis amþius.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 Lietuvos
supermiestas.
22:00 PREMJERA
Uþkratas.
00:05 Skaistuolë
amerikietë.
01:40 Èarlio angelai.
03:20 Programos pabaiga

06:45 Teleparduotuvë.

08:45 Teleparduotuvë.

02:15 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 Sveikatos kodas.
11:52 Nacionalinë
loterija.
12:00 Arèiau namø.
13:00 Melagiø þaidimas.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Bosas.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Emilija Richards.
Praeities pëdsakai.
21:00 Bordþijos.
22:00 Bordþijos.
23:00 Matrica. Perkrauta.
00:30 Senosios Kristinos
nutikimai.
00:55 Senosios Kristinos
nutikimai.
01:20 Senosios Kristinos
nutikimai.
01:45 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:10 Bamba TV.

05:00 „Nebylus
liudijimas“.
05:55 Miestai ir þmonës.
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.
„Egzorcizmas.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „24/7“.
22:30 „Nebylus
liudijimas“.
23:30 „Daþasvydis“.
Siaubo filmas.
01:15 „24/7“.
01:55 „Nebylus
liudijimas“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 3.
10:40 Pasaulio panorama.
(k.)
11:10 Savaitë. (k.)
11:40 Radiofobija.
12:40 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
13:10 Istorijos detektyvai.
(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 Premjera. Akis uþ aká
3.
18:15 Ðiandien.
18:45 Premjera.
Muðkietininkai.
19:30 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:20 Sportas.
21:25 Orai.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.
23:35 Sportas.
23:40 Muðkietininkai.
00:35 Senis.
01:35 Laba diena, Lietuva.
(k.)

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 Koncertas. Grupës
"Tabasco" jubiliejinis
koncertas. (k.)
15:00 Gimtoji þemë.
15:30 Giriø horizontai.
16:00 Dþeronimas.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Laiko þenklai. (k.)
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Kauno
"Þalgiris" - Maþeikiø
"Maþeikiai".
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Uþsispyrusi
blondinë 2.
23:00 Kultûros savanoriai.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Dëmesio centre.
(k.)
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
02:05 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 Mano puikioji
auklë.
07:20 Mano puikioji
auklë.
07:45 Burbulø ðou.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Avataras.
09:30 Þmogus juodu
apsiaustu.
10:15 Duok letenà!
10:45 Karadajus.
11:40 Grieþèiausi tëvai.
12:40 Audra.
13:35 Pavogtas
gyvenimas.
14:30 Bûrëja.
15:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
15:30 Grieþèiausi tëvai.
16:40 Burbulø ðou.
17:10 Mano puikioji
auklë.
17:40 Mano puikioji
auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 Blondinë eina á
karà.
22:55 Mafijos daktarë.
23:45 Begëdis.
00:55 Agentai.
01:45 Programos pabaiga.

06:30 Dienos programa.
06:35 Smalsutë Dora.
07:00 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
07:25 Keista ðeimynëlë.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Seni vilkai.
10:35 Uþkerëtoji.
12:45 Oplia!
13:15 Maþieji Tomas ir
Dþeris III.
13:40 Keista ðeimynëlë.
14:05 Na, palauk!
14:20 Ugnis ir Ledas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:25 Nuo... Iki...
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Gelbëtojas.
00:50 Taikinys.
01:45 Detektyvë
Dþonson.
02:40 Detektyvë
Dþonson.
03:35 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:50 Gydytojos
dienoraðtis.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos .
11:00 Ledynmetis 3.
12:55 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
13:30 Legenda apie Korà.
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 Privati praktika.
00:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
01:10 Daugiau nei
draugai.
01:35 Naujokë.
02:00 Skandalas.
02:50 Vilfredas.
03:20 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Mistinës istorijos.
09:00 Bosas.
10:00 Bosas.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Komisaras Aleksas.
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 Profas.
23:10 Persekiotojai.
01:30 Senosios Kristinos
nutikimai.
01:55 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:20 Senosios Kristinos
nutikimai.
02:45 Bamba TV.

09:30 Teleparduotuvë.
09:45 Universitetai.lt
10:15 Porininkai.
11:10 Viskas teisëta.
12:05 Pelkë.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Viskas teisëta.
17:00 Porininkai.
18:00 Pelkë.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Fizrukas.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:30 6 kadrai.
23:00 Atskirti.
01:00 Sekso sàmokslas
Karibuose.
02:20 Programos pabaiga.

07:00 Redakajus.
07:30 Bidamanø turnyras.
08:00 Maþyliø nuotykiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø sodai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
12:00 Pelës medþioklë.
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 Tûkstantis þodþiø.
21:15 Pasauliø karas.
23:45 Ledi.

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 Þuvis vakarienei su
Dþeimiu Oliveriu.
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 Greitis 2.
21:30 Byvis ir Teðlagalvis.
22:00 Po kupolu.
22:55 Iðsisukinëjimai.
00:40 Gamtos ðëlsmas.
Tornadas.
02:30 Programos pabaiga.

05:45 Lietuva tiesiogiai.
06:10 „Laukinis pasaulis".
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".
14:35 TV parduotuvë.
14:50 „Miestelio
patruliai".
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 „Iðgyventi Afrikoje".
18:00 Reporteris.
18:45 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Albanas".
20:25 „Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:20 Vakar.
23:50 „Netikæs
auklëjimas".
00:20 „Albanas".
01:20 Reporteris.
01:55 Lietuva tiesiogiai.
02:20 „Praeities ðeðëliai".
03:05 Reporteris.
03:40 Lietuva tiesiogiai.
04:05 „Laukinis pasaulis ".
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1 k. butà prie did. Maxima
(I a., 8 978,22 Eur/ 31 000
Lt). Jurbarkas, tel. 8 618
26 299.
1,5 k. butà M. Valanèiaus g.
(37 kv. m, laukiama renovacija, plastikiniai langai,
reikalingas remontas, 10
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
618 18 246.
2 k. butà (II a., po kapitalinio remonto). Jurbarkas, tel.:
8 699 19 579, 8 685 00 647.
2 k. butà Algirdo g. 12 ðalia
did. Maxima (V a., 11 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 674
39 990.
2 k. butà Lauko g. (medinis
namas, I a., tvarkingas, plastikiniai langai, yra garaþas,
10 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 613 61 544.
2 k. butà Mokyklos g. 20,
Vieðvilëje (su patogumais,
centralinis ðildymas, reikalingas viso buto remontas, 5
300 Eur). Tel. 8 618 15 442.
2 k. butà Smalininkø centre
(daliniai patogumai, pagalbiniai pastatai). Jurbarko
r., tel.: 8 699 19 579, 8 685
00 647.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (IV a., 51,90 kv. m,
plastikiniai langai, dvejos
medinës durys, virtuvës
remontas, 20 273,40 Eur/
70 000 Lt). Jurbarkas, tel.:
+353876942799, +370 644
76 494.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
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 Kæstuèio g.
35 (kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 685 58
336.
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, 11 624,19 Eur/ 40 136
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.

reklama.pliusas@
reklama.pliusa
s@gmail.com,
gmail.com,
pliusassilute@
pliusassil
ute@gmail
gmail.com
.com
pliu
pli
usorekla
soreklama@gmail
ma@gmail.com
.com

1 k. butà, Kæstuèio g. 20
(I a., 33 kv. m, renovuotas
namas, maþi mokesèiai,
ðiltas butas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, 13
528,15 Eur/ 46 710 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 699 10
454.

3 k. butà Lauko g. (II
a., tvarkingas, 16 000
Eur). SKUBIAI ir
NEBRANGIAI. Jurbarkas,
tel. 8 611 57 692.
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 (2 balkonai, vaizdas á Nemunà). Jurbarkas,
tel.: 8 699 19 579, 8 685 00
647.
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.
Namà Jurbarke (70 000
Eur). Tel. 8 616 53 900.
Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 44 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko rajone
(Vajotai, 115 kv. m, 2
aukðtø, mûrinis, 40a.
Þemës, 12 025,02 Eur/ 41
520 Lt). Reikalingas remontas. Jurbarkas, tel. 8
699 17 184.
Namà miesto centre
(mûrinis, gera vieta, su
ûkiniais pastatais, yra 6
arai þemës, 21 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.

Parduodame sausas, kapotas malkas;
Betono skaldą, žvyrą, akmenukus;
Teikiame pervežimo, kasimo, lyginimo paslaugas;
Išvežame betono laužą, šiukšles;
Esant reikalui paliekame konteinerį statybinėms atliekoms mesti.
Tauragė, Pramonės g.18 E, UAB „Tauragės Agrotechnika“,
tel.: 8 646 15 883, 8 655 44 736.

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

Namà miesto centre
(mûrinis, 100 kv. m, þemë,
kanalizacija, vandentiekis,
24 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 688 21 000.
Namà Pilies g. (senas, 8
arø sklypas, 15 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 30
887.
Namà Skirsnemunëje
(2 a., mûrinis, yra ûkiniai pastatai, garaþas, 30
arø þemës, 45 000 Eur).
Galima derëtis. Tel.: 8 682
36 067, 8 447 51 080.
Pasodybiná 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 medinio gyvenamojo namo ant Smalininkø
uosto kranto (plotas 103
kv. m). Tel.: 8 625 61 753,
8 629 06 617.
Pusæ namo Vytauto
Didþiojo g. (rami vieta).
Jurbarkas, tel. 8 623 50
088.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko
(30 arø, 8 700 Eur/ 30
000 Lt). Galima derëtis.
Skubiai! Jurbarkas, tel. 8
686 70 469 (skambinti po
18 val.).

Sklypà prie III vid. m-klos
(8,9 arai, visos komunikacijos, 15 350 Eur/ 53 000 Lt).
Galima derëtis. Skubiai!
Jurbarkas, tel. 8 686 70 469
(skambinti po 18 val.).
Sodà Greièiuose (6 arai,
mûrinis namelis, vasarinë,
ðulinys, gerai sutvarkytas).
Jurbarkas, tel. 8 602 63 354.
Sodà Panemunës soduose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas,
6 arai, 7 299 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Sodà Smukuèiuose (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 8
arai, vaismedþiai, darþas,
ðiltnamis, 3 475,44 Eur/ 12
000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
698 31 165.
Sodybà netoli Erþvilko (4,4
ha þemës, 62 000 Lt/ 13 925
Eur). Tel. 8 616 07 187.
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.
Þemës sklypà A. Giedriaus
- Giedraièio g. (7,11 aro,
graþi vieta, vaizdas á
Nemunà). Jurbarkas, tel. 8
686 74 243.
Þemës sklypà Jurbarkø
gyvenvietëje (17 a.). Tel. 8
616 57 614.
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Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
+Iðnuomoja garaþà
Bernotiðkës g. Tauragë,
tel. 8 655 55 856.
+Parduoda arba iðnuomoja sandëliavimo ir
gamybines patalpas plëtoti
verslui 5 km nuo Tauragës
(asfaltuota teritorija, geras
privaþiavimas, elektra).
Tauragë, tel.: 8 655 49 294,
8 620 73 143.
1 k. butà (I a., visi patogumai, vietinis ðildymas, atskiras áëjimas, yra þemës).
Tauragë, tel. 8 670 04 207.

Þemës sklypus Linø g.,
Jurbarkø sen. (þemës ûkio
paskirties ir namø valda).
Tel. 8 612 63 658.

p e r k a
Perku miðko, þemës gràþinimo dokumentus, brandø
miðkà. Moku brangiai.
Jurbarkas, tel. 8 605 45 773.

k e i è i a
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.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
Sodà Karciupio k. (11km
nuo Kauno, ðalia yra eþeras,
miðkas, graþi aplinka,
komunikacijos, 27 513,90
Eur/ 95 000 Lt). Kaunas,
tel. 8 610 13 132.

Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a
Dalá namo Kelmës r., Lioliø
sen. (3,15 ha þemës, ûkiniai
pastatai, kaina sutartinë).
Tel. 8 675 34 861.

Kituose miestuose ir
rajonuose
p a r d u o d a
2 k. butà Gedimino g. 2a-9
(vidurinis butas, plastikiniai langai, ðarvo durys,
rakinama laiptinë, 7 124,65
Eur/ 24 600). Tel.: 8 617 25
675, 8 613 70 058.

p e r k a
BRANGIAI PERKA
ÁVAIRØ MIÐKÀ 8 651 39
039.
NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE
LIETUVOJE 8 641 07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Nebrangiai 1,5 kambario butà Priestoèio g.,
Klaipëdoje (30 kv.m, plytinis, 2 a./2 aukðtø name,
aukðte tik po 1 butà, uþdaras, didelis kiemas, 35 000
Eur). Savininkas. Klaipëda,
tel. 8 605 20 509.

Nebrangiai du þemës
sklypus (greta, 5,37 ha ir
3,71 ha, uþ Priekulës, link
Drevernos, ant Vilhelmo
kanalo kranto, 35 000 Eur).
Savininkas. Klaipëda, tel. 8
605 20 509.
Þemës sklypus netoli
Klaipëdos (þemës ûkio
paskirties, 1,1 ha, 30 arø,
prie Karklës kelio). Þemæ
Bruzdëlyno mstl. (55 arai,
asfaltuotas privaþiavimas,
kelio apðvietimas, elektra,
kanalizacija). Klaipëda, tel.
8 675 11 551.

Pasvalyje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Talaèkoniø gyv.,
Lëvens g. 10 (1987 m.
statybos, mûrinis, apðiltintas, gyvenamas, su ûkiniais
pastatais, 3 garaþai, 26
arai þemës). Pasvalio r.,
tel.: 8 687 75 365, 8 655
96 675.

Raseiniuose ir rajone
p a r d u o d a
4 k. butà (V a., 74 kv.
m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, nedideli mokesèiai, patogi
vieta, kodinë laiptinë,
19,741,08 Eur/ 68 162 Lt).
SKUBIAI! Raseiniai, tel.
8 679 32 703.
Sodybà 5 km nuo Raseiniø
(1,25 ha þemës, 9 000
Eur). Tel. 8 605 52 052.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Namà Gelgaudiðkyje (19
a sklypas, ûkiniai pastatai,
garaþas, trifazis, 26 000
Eur). Ðakiø r., tel. 8 641
27 755.
Sandëliavimo, gamybines
patalpas netoli Kiduliø
(130 kv.m, buvusios svarstyklës, 8 398,98 Eur29
000 Lt, arba iðnuomojamos). Tel. 8 611 59 331.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Ðilutës raj.
Saugose. Tel. 8 631 87 284.

1 k. butà (V a., mûrinis namas, 29 kv.m, prie IKI parduotuvës, geroje vietoje).
Tauragë, tel. 8 670 97 101.
1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (su patogumais, 7 500
Eur). Tauragë, tel. 8 654
49 012.
1 k. butà Respublikos g.
(II a., bendrabutyje, su
buitine technika ir baldais).
Tauragë, tel.: 8 603 46 131,
8 643 81 443.
1 k. butà Tauragës dvare (I
a., tvarkingas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, ðildomas kietu kuru, radiatoriai,
boileris), arba keièia á 1 k.
butà Tauragës mieste su
priemoka. Tauragë, tel. 8
618 20 617.
2 k. butà (IIa. 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 Gedimino g.37
(IV a., 51 kv. m, IX aukðtø
name, blokinis, 21 043,79
Eur/ 72 660 Lt). Tauragë,
tel. 8 698 20 984.
2 k. butà netoli Tauragës,
Gurkliø k. (56,3 kv.m, 5
500 Eur). Tel. 8 657 50 638.
2 k. butà Þalgiriø mikrorajone (V a., vidurinë laiptinë, su visu inventoriumi).
Tauragë, tel. 8 658 61 209.

2 k. butà, M.Maþvydo g.
49 (I a., 55 kv. m, V aukðtø
name, tinkamas komercinei veiklai, 27 577,33 Eur/
95 219 Lt). Kita informacija
telefonu . Tauragë, tel. 8
646 76 755.
3 k. butà (I a., geroje vietoje, bute atliktas graþus
Euro remontas, viskas naujai pakeista). Tauragë, tel. 8
615 94 130.
3 k. butà (I a., gera vieta,
tinka komercinei veiklai,
kieme parduotuvë, netoli
prekybos centrai). Tauragë,
tel. 8 636 16 117.
3 k. butà 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 Ateities takas 5
(IV a., reikalingas remontas, vidinis, nebrangiai).
SKUBIAI! Tauragë, tel. 8
652 04 735.
3 k. butà Vasario 16-osios
g. 10 (IV a., miesto centre
54 kv. m, atliktas dalinis
remontas, pavasará namas
bus renovuojamas, 22 000
Eur) arba keièia á butà
Klaipëdoje. Tel. 8 638 54
618.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis, atskiras áëjimas,
uþdaras kiemas, garaþas,
þemë, gera vieta, 34 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600
15 381.
Garaþà “Jovaro” bendrijoje (yra duobë, trifazis,
2 612,37 Eur/ 9 020 Lt).
Tauragë, tel. 8 626 74 637.
Garaþà Jaunimo g. (be duobës, 2 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 653 88 915.

2 kamb. butas Tauragėjė, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv. m,
renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 43 443 Eur).
2 kamb. butas Vytauto g. 76 (4 a., 38 kv.m, bendrabučio tipo,
~ 14 480 Eur).
1 kamb. butas Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. (19 kv. m, 2
a., miesto centre, ~ 10 426 Eur ).
2 kamb. butą Skaudvilėje (52 kv. m, 1a., 1967m. statybos,
11 700 Eur).
2 kamb. butą Tauragėje, Laisvės g. 28 (39 kv.m, 1 a., 11 700
Eur).
Namą Tauragėje, T. Ivanausko 63 g. (80 kv. m, 2 aukštų, 1960
m. statybos, sklypo plotas – 3,5 a, ~ 30 700 Eur).
Namą Tauragėje, Beržės g. (227 kv. m, 3 aukštų, 2004 m.
statybos, ~ 133 225 Eur)
Namą Tauragės r., Pilsūdų k. ( 174,74 kv.m, 2 aukštų, 1989
m. statybos, 5 kamb., 3 ha pievos. 33 306 Eur)
Namą Tauragės r., Skaudvilės gyv., Pievų g. ( 50,31 kv.m, 1
aukštas, 1934 m. statybos, 3 kamb., ~ 14 191 Eur)
Sodybą Tauragės r., Baltrušaičiuose, Liepų g. (tinkamas
komercinei veiklai, 1992 m. statybos, renovuotas. ~ 60 820 Eur ).
Komercines patalpas Tauragėje, Laisvės
g. 85 (3 aukštai, 500 kv m, 11 a žemės, ~
75 301 Eur).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

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

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Komercinës paskirties
þemës sklypà su gyvenamuoju namu Gedimino
g. (ðiuo metu netinkamas
gyventi, miesto centre, 50
000 Eur). Tauragë, tel.: 8
686 20 135, 8 686 75 514.
Metaliná garaþà (surenkamas, geros bûklës, 492,35
Eur/ 1 700 Lt). Tauragë,
tel.: 8 670 90 759.
Mûrinio namo dalá (II
a., 60 kv. m, 3 kambariai,
virtuvë, WC, vonia, miesto
vanduo ir kanalizacija,
atskiras áëjimas ir ávaþiavimas, didelis mûrinis ûkinis
pastatas, su garaþu, 80 kv.
m, 40 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 638 54 618.
Mûrinio namo su visais
patogumais pirmà aukðtà
(netoli miesto centro,
atskirai garaþas, malkinë, stiklinis ðiltnamis, 4
arai þemës, 35 000 Eur).
Galimas keitimas á namà
mieste arba priemiestyje.
Tauragë, tel. 8 691 72 749.
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 (be vidaus árangos,
ðarvo durys, plastikiniai
langai, automatiniai garaþo vartai, trifazis ávadas,
vandens græþinys, valymo
árenginys, 43 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 26 708.
Namà Natkiðkiuose (25 km
nuo Tauragës, 2-jø aukðtø,
mûrinis, plastikiniai langai, ðarvo durys, mûriniai
ûkiniai pastatai ir garaþas,
kieme tvenkinys, 30 arø, 52
000 Eur). Tauragës r., tel. 8
609 06 322.
Namà D. Poðkos g. 4 (visos
komunikacijos, vanduo,
kanalizacija, ðiluma, garaþas, ûkinis pastatas, 5 arai
þemës). Tauragë, tel. 8 654
40 476.
Namà Dariaus ir Girëno
g. (nebrangiai, reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8
633 89 782.
Namà Skaudvilëje (graþi vieta, netoli uþtvanka, netoli
kultûros namai, mokykla,
netoli miestelio centro).
Tauragës r., tel. 8 670 28
404.
Namà Papuðinyje (2jø aukðtø, mûrinis, greta
medelynas, uþdara teritorija, atskiri áëjimai, gali
gyventi 2 ðeimos, 2 þidiniai, sauna, balkonai, ûkinis su 2 garaþais, 13,5 aro
þemës, saugi, rami vieta).
SKUBIAI! Tauragë, tel. 8
613 43 321.
Namo dalá Taurø rajone
(II a., 100 kv. m, II aukðtø
name, 13 027,11 Eur/ 44 980
Lt). Reikalingas kapitalinis
remontas, kad bûtø galima
gyventi. Netoli Taurø parko.
Tauragë, tel. 8 643 06 542.
Namo dalá Jovaruose (II a.,
56 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 15 031,28 Eur/ 51
900 Lt). Tauragë, tel. 8 610
39208.
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.
Pastatà ðalia Taurø nuotykiø parko (380 kv. m,
prieðkariniø raudonø plytø,
18,6 aro þemës, 30 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 657 95 886,
8 657 99 145.
Sodà Joniðkëje, bendrijoje “Dobilas” (6a þemës,
2 aukðtø namelis, rûsys, 98
kv.m, namas neárengtas,
10 020,85 Eur/ 34 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 655 03 703.

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

Sodybà 9 km nuo Tauragës,
ðalia Maþonø k. (sena, labai
graþi, rami vieta, per sodybà
teka upelis, bendras plotas
5,6 ha, ið jø pusë miðkas,
geras privaþiavimas, pastoviai valomas net þiemà, 17
400 Eurt). Tel. 8 650 67 560.

Sodybà Maþonø gyvenvietës centre (medinis namas, su mûriniais ûkiniais
pastatais, yra lauko virtuvë,
yra 70 arø þemës, 28 000
Eur). Tauragës r., tel.: 8
612 41 953, 8 656 44 401, 8
685 80 957.
Þemës sklypà (0,5 ha,
miesto ribose, prie miðko),
galima dalimis. Tauragë,
tel. 8 446 55 625.
Þemës sklypà namo statybai (yra elektra, ávestas
vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 66 816.
Þemës sklypà Bernotiðkës
sodø bendrijoje (ðalia
eþeras). PIGIAI! Tauragë,
tel. 8 620 17 227.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (1 ha, 6 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 654 32
759.
Þemës sklypà T. Ivanausko
g.148 A (23,58 aro, visos
komunikacijos, ðalia miðko,
15 000 Eur). SKUBIAI!
PIGIAI! Tauragë, tel.: 8
686 20 135, 8 686 75 514.
Þemës sklypà Ðemetos
g. 44 (namo statybai, su
praeinanèiom komunikacijom, graþi, rami vieta, arti
MAXIMA, NORFA, 9
arai, 16 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 13 160.
Þemës sklypai Joniðkës,
„Keramikos“ ir“ Dobilo“
bendrijose (komunikacijos,
trifazë elektra, geodezija,
tvenkinys, uþ 1 a.- 347,54
Eur/ 1 200 Lt). Tauragë, tel.
8 642 59 742.
Þemës sklypus 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, þemës
gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà.
Tauragës rajone tel. 8 699
82 177.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà
Eièiø k. Laukësoje (II a.).
Tauragë, tel. 8 600 27 279.
+Iðnuomoja 1 kambará su
virtuve Jovaruose (II a.,
su patogumais ir baldais),
vieniðoms moterims arba
vyrams. Tauragë, tel. 8 653
26 135.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. TumoVaiþganto g. 120-26 (55
kv. m). Tauragë, tel. 8 656
60 987.

p a r d u o d a
+Malkas (alksninës, sukapotos, dþiovintos 3 m.).
Tauragë, tel. 8 655 19 876.
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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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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.
PIGIAI parduodu skaldytas, sausas miðrios medienos malkas (10 Eur - 3m,
plius atveþimas). Tauragë,
tel. 8 655 44 937.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Namø soliariumas
„Philips“. 8 698 75 628.

Vaikiðkà vaikðtynæ ir
vaikiðkà lovytæ Tauragë,
tel. 8 614 38 868.

Ðaldiklis “Bauknecht” (308
ltr., aukðtis 178 cm, plotis
70cm, storis 70cm, labai
taupus, garantija 1m, 350
Eur). Tel. 8 611 59 331.
Ðaldytuvà (2 durø) ir maþà
ðaldytuvà (maþai naudotas). Tauragë, tel. 8 690
99 661.
Ðaldytuvà „ Whirlpool“
(veikiantis). Tauragë, tel. 8
699 65 456.
Ðaldytuvà „Snaigë-10“ ir
„Snaigë - 117-2“ (vnt. - 18
Eur) ir 2 buitinius dujø
balionus (vnt. - 18 Eur).
Tauragë, tel. 8 698 72 883.

d o v a n o j a

Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus, skaldytas
malkas, granules. Atveþa.
Tel. 8 686 09 222.

Televizoriø LG ir kompiuteriná stalà (geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 687 87 289.

p e r k a
SAMSUNG S4 ( 144 Eur).
Tel. 8 638 07 777.

p a r d u o d a
+Ðvieþià mësiniø merinosø veislës ërienos mësà,
galite pirkti puse arba visà
(5,50 Eur/kg). Tauragë, tel.
8 650 29 050.
11 m. darbine kumelinga
kumele. Kaina - 1000 Eur.
Tel. 8 616 92 316.
2 karves ir telyèià (verðiuosis vasará ir balandá, 800
Eur). Tauragë, tel.8 637
30 461.
2 telyèias pienines (verðiuosis 05/06 mën). Tauragë,
tel. 8 618 21 996.
Avienos skerdienà.
Nebrangiai (3,47 Eur/kg.
arba 12 Lt/kg). Jurbarkas,
tel. 8 650 12 077.
Grynaveislá anglø kokerspanieliø veislës 7 mën
patinëlá su dokumentais,
300 Lt. Ðilalë, tel. 8 690
09 492.
Karves (2 vnt.), pieno ðaldytuvà (500 l). Jurbarko r.,
tel. 8 686 93 105.
Karves (15 vnt., galima
rinktis). Tauragë, tel. 8 699
03 547.
Karves (2 vnt., 2 ir 3 verðiø).
Tauragë, tel.: 8 613 92 981,
8 694 54 543.

p a r d u o d a

Kûginæ malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 627 91 769.

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

Nebrangiai parduodame
ávairiø rûðiø malkas (didelis pasirinkimas, Tauragë,
Pagëgiai, Skaudvilë,
Jurbarkas, Ðilale, Kelmë).
Tauragë, tel. 8 657 70 869.

Funkcinë lova reguliuojama pultelio pagalba (mediniai galai, pasikeliantys
ðonai, pakabinama ásikibimo ir pasikëlimo rankena,
1 314,80 Lt). Jurbarkas, tel.
8 625 97 112.

Briketai! Kokybiðki.
Pjuvenø. Atveþame.
Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.

Sofà-lovà (130 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 88 736.

Stalines græþimo stakles „Þalgiris“, medþio
ðakø kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui ið þemës
traukti), malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.

Stacionarø kompiuterá
(100 Eur). Tauragë, tel. 8
685 19 599.

+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglá,
baltarusiðkus durpiø briketus. Atveþame. Tel. 8 622
29 083.

Sekcijas (2 vnt., naudotos, po 100 Eur) ir maþà
minkðtà kampà (100 Eur),
lovà (1,5 gulë, nauja, Kauno
baldø g-bos, su èiuþiniu,
450 Eur). Tauragë, tel. 8
685 19 599.

Spintelæ (prie lovos),
uþuolaidas (kakavos,
naktinës), medþiaga
uþuolaidoms (kakavos sp.),
lininius siûlus, pagalves (2
vnt.), Tauragë, tel. 8 446
72 033.

Prekyba nauja ir naudota garso aparatûra.
Pristatymas visoje
Lietuvoje! Tel. 8 685 12
303.

+Malkas (sausos, lapuoèiø).
Tauragë, tel. 8 600 02 679.

Prieðkambario komplektà.
Tauragë, tel. 8 652 04 735.

Karves (5 vnt.). Tauragë,
tel. 8 682 24 545.
Karvæ (5 verðiø, baltnugarë, pieninga). Tauragë,
tel. 8 638 40 397.
Karvæ (pieninga, pirmaverðë), verðingà telyèià
(verðiuosis vasario mën.).
Tauragë, tel. 8 675 33 517.
Lietuviðkas obuoliø
sultis (5 l, vakuuminëse
pakuotëse, 4,50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 698 72
452.
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Diagnozavus kataraktą padės tik operacija
Katarakta – akies lęšiuko sudrumstėjimas,
galintis sukelti visišką
apakimą. Tai viena iš
ypač sparčiai plintančių
akių ligų, kuri tampa
vis dažnesne visuomenės sveikatos problema.
Pagrindinis kataraktos rizikos veiksnys
– amžius.
Kataraktos išsivystymą gali įtakoti žalingi aplinkos veiksniai, sisteminės ligos, lęšiuko fizinės savybės,
žalingi gyvenimo įpročiai, netinkama mityba, paveldimumas, tačiau pagrindinis ligos rizikos faktorius
yra amžius. Bėgant metams lęšiukas storėja, formuojasi nauji žieviniai sluoksniai, kinta lęšiuko baltymų
cheminė struktūra, todėl mažėja lęšiuko skaidrumas, regėjimas silpsta.
Ligos požymiai.
Regėjimui palaipsniui silpstant daiktai tampa neryškūs, matomi kaip pro rūką ar nešvarius akinius.
Sergančiajam dažnai dvejinasi akyse, atsiranda jautrumas šviesai, blizgesiui, spalvos tampa blankios,
išplaukusios, viskas tarsi „paskęsta“ rūke. Katarakta sergančiam žmogui darosi sunku skaityti, sudėtinga
vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai užsiimant įprasta veikla, nebetinka anksčiau nešioti akiniai. Ligai
progresuojant “rūkas akyse“ vis didėja, išlieka šviesos jutimas, galiausiai regėjimas išnyksta.
Padėti gali tik operacija.
Vienintelis efektyvus kataraktos gydymo būdas – drumsto lęšiuko pašalinimas chirurginiu būdu. Medikamentinio ligos gydymo nėra. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos vietiškai nujautrinant
akį, todėl operacijos metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo. Naudojant
modernią oftalmologinę chirurginę įrangą akyje padaromas mikro pjūvis, kuris itin mažai traumuoja akį.
Per jį specialiu ultragarsiniu aparatu – fakoemulsifikatoriumi, susmulkinamas bei pašalinamas drumstas
lęšiukas ir implantuojamas dirbtinis. Kadangi pjūvis labai mažas, jo siūti nereikia. Kataraktos operacija
neskausminga, trunka apie 30min., po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas.
Gyvenimas po operacijos.
Ištobulėjus oftalmologinei įrangai bei dirbtinių lęšiukų savybėms, kataraktos operacija tapo labai efektyvi. Jeigu nėra kitų akies, sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus regėjimo pagerėjimas
pastebimas iškart po operacijos, tačiau visiškas išgijimas gali užtrukti ir keletą mėnesių. Po kataraktos
operacijos žmogus gali užsiimti įprastine veikla, išlieka aktyvus bei nepriklausomas nuo kitų asmenų.
Delsti pavojinga.
Jeigu lęšiukas jau yra pradėjęs drumstėti – negalima delsti. Kuo labiau lęšiukas susidrumstęs, tuo
sunkiau jį išvalyti – operacija užtrunka ilgiau, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, ilgai neoperuojant gali padidėti akispūdis, galima susirgti nepagydoma akių liga – glaukoma.
Operuoja gydytojai profesionalai.
A.Klinikos akių chirurgijos centre operacijas atlieka gydytojai profesionalai – savo srities specialistai,
atlikę tūkstančius kataraktos operacijų. Operacijoms naudojamos naujos technologijos ir kokybiškos
priemonės. Kataraktos operacijos atliekamos fakoemulsifikacijos būdu – labiausiai paplitusiu kataraktos
pašalinimo metodu Europoje, JAV ir Japonijoje. Svarbiausia nedelsti, neleisti kataraktai progresuoti iki
aklumo. Kuo anksčiau atliekama operacija, tuo geresnių pooperaciniai rezultatų galima tikėtis.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
„Akių chirurgijos centras“, Savanorių pr. 66, Kaunas. Registruokitės
telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

PR

„Tele2” klientams – „Samsung“ išmanusis
už 1 eurą

„Tele2“ pakvietė savo
klientus naujus metus
pradėti išbandant išmaniųjų telefonų galimybes.
Išmaniuosius „Samsung
Galaxy Young 2“ jie galės
įsigyti už simbolinę 1 Eur
kainą, be jokių telefono
mėnesio mokesčių.
Pasiūlymas galioja pasirinkus „Tele2“ siūlomus
mokėjimo planus nuo
7,24 Eur/mėn. ir sudarius
24 mėn. sutartį.
Daugiau galimybių be papildomų išlaidų
„Išmanieji telefonai atveria daug daugiau galimybių nei mygtukiniai. Jie praverčia ir mėgstantiems
daug bendrauti, ir norintiems įdomaus laisvalaikio – išmaniajame telefone galima skaityti knygas,
žiūrėti filmus, klausytis muzikos, žaisti žaidimus. Be to, juos paprasta naudoti, nes telefoną galima
pritaikyti pradedančiajam vartotojui. Visa tai mūsų klientai dabar galės išbandyti vos už 1 eurą“, –
pasakojo Daiva Matukienė, „Tele2“ prekinio ženklo vadovė.
Didelis išmaniojo telefono privalumas – galimybė naudotis „Google“ žemėlapiais ar atsisiųsti nemokamą navigacijos programą „Here“.
Žemėlapius jai galima atsiųsti iš anksto ir tam nenaudoti mobiliojo interneto duomenų. Programėlė
veiks ir neprisijungus prie interneto, su ja nepaklysi nepažįstamose vietose Lietuvoje ir užsienyje, o
artimieji galės sužinoti telefono turėtojo buvimo vietą. Tai ypač aktualu vaikams ir vyresnio amžiaus
žmonėms.
Didelis mokėjimo planų pasirinkimas
„Tele2“ siūlomų mokėjimo planų pasirinkimas – didelis, tad tinkamą variantą ras ir senas, ir jaunas.
Vyresniems žmonėms turėtų patikti planas „800 min“. Pasirinkę jį už 7,24 Eur/mėn. gaus 800 min.
pokalbiams į visus Lietuvos tinklus, 10 000 SMS ir 1 Gb duomenų naršymui.
Norintys dar daugiau bendravimo laisvės gali rinktis planą „Pigiau“ su 1 GB duomenų. Su šiuo planu
tiek skambučiai, tiek SMS žinutės į visus Lietuvos tinklus bus neriboti. Plano mokestis – 8,4 Eur/mėn.
Geras pasirinkimas jaunimui – planas „Deezer“. Jį pasirinkę už 8,4 Eur/mėn. gaus 300 min. pokalbių
į visus Lietuvos tinklus, 1000 SMS žinučių, 1 Gb duomenų naršymui ir „Deezer Premium“ narystę su
35 mln. dainų lobynu ir neapmokestinamu duomenų kiekiu muzikos klausymui.
„Samsung Galaxy Young“ – draugiškas pradedantiesiems
Išmanusis telefonas „Samsung Galaxy Young 2“ specialiai pritaikytas pradedantiesiems vartotojams.
Kompaktiškas, tačiau visomis reikalingomis funkcijomis aprūpintas telefonas turi vieno branduolio
1,0 GHz procesorių, 8,9 cm įstrižainės ekraną ir 3 MP kamerą.
Telefonas tiks tiek jaunesniems, tiek vyresniems vartotojams, jo naudojimas – labai paprastas ir
patogus. Be to, jis traukia akį patraukliu dizainu – juodos arba baltos spalvos „Samsung Galaxy Young
2“ nugarėlė yra apvilkta stilinga odos imitacija.
Daugiau apie „Tele2“ paslaugas galima sužinoti bendrovės prekybos salonuose visoje Lietuvoje
ir svetainėje internete www.tele2.lt.
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Paðarines bulves (maiðas
- 3,5 Eur). Tauragë, tel. 8
638 39 277.
Pirmaverðes karves (viena
þala kita baltmargë) ir telyèià (apsiverðiavusi, juodmargë). Jurbarko r., tel.:
8 698 00 593, 8 618 30 519.
Runkelius po 3 Eurus. 8
638 17 512.
Septyniø verðiø karvæ.
Tauragës raj. Tel. 8 674
01 521.
Ðuniukus (pinèeriø veislës,
6 savaièiø). Jurbarko r., tel.
8 636 88 526.
Ðuniukus (vokieèiø aviganiø veislës, 4 mën., 45
Eur) ir ðuná (vokieèiø aviganiø veislës, 2 m., 45 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 84 900.
Telyèià, apsëklinta.
Jurbarkas, tel. 8 650 73 006.
Telyèià (ves balandþio 19
d., geros karvës, nebrangiai). Jurbarko r., tel. 8 637
99 477.
Telyèias (2 vnt., pieniniø veislës, verðingos).
Pagëgiai, tel. 8 616 11 844.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
verðiuosis viena vasario 23
d., antra kovo 20 d., treèia
balandþio mën. pradþioje).
Tauragë, tel. 8 637 64 752.
Telyèià (verðinga). Tauragë,
tel. 8 650 60 537.
Telyèià (verðinga, verðiuosis kovo 16 d.). Tauragë, tel.
8 652 71 030.
Telyèià (verðiuosis kovo 10
d., 700 Eur). Tauragë, tel. 8
676 94 299.
Triuðius veisimui (patelës,
patinai kalifornijos, zelandø). Tauragë, tel.: 8 686
01 461, 8 686 70 621.
Verðingas telyèias (4 vnt., 2
000-2 500 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
Ðienainá, ðienà, grûdus,
dideles bulves. Tel. 8 601
43 526.

Oro kondicionieriø (ðildo
ir ðaldo, 350 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 97 742.

Ûkininkas perka karves,
telyèias, bulius ir prieauglá
auginimui (moka brangiai).
Raseiniai, tel. 8 685 61 158.

d o v a n o j a
Kalytæ (prancûzø buldogø
veislës, smëlio sp., 3 m.).
Tauragë, tel. 8 600 39 020.

p a r d u o d a
Elektros gaminimo generatoriø 12 KW su valdymu-810,94 Eur/ 2 800
Lt. Naujus brezento tentus-3,48 Eur/ 12 Lt/m. Tel.
8 672 72 619.
Elektros gaminimo stotá
nuo 10 KW, arba generatoriø, arkinio sandëlio
arkas, metalo apdirbimo
stakles. 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.

p a r d u o d a

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, neáprastus akmenis.
Tel. 8 612 76 988.
PERKU
SENAS
RELIGINES KNYGAS,
MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS,
APVALIUS OVALIUS
G I N T A R I N I U S
KAROLIUS. Tel, 8 633
77 431.

Neágaliojo veþimëlá LAND
LEX (2012 m., elektrinis, 2
x12V, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 690 47 947.

Pamesti 3 raktai su 2 pakabukais. Radusiam atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 657
93 138.

Vietinæ signalizacijà,
tinklus nuo paukðèiø ir
ðiltnamiams dengti, klausos aparatà ir naujà prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams naikinti. Tel 8 670 99
923.

Pamesti 5 raktai su 2 pakabukais. Radusiam atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 652
70 752.
Priimu gyventi senyvo
amþiaus vyriðká, turintá
vairuotojo teises. Tel. 8 688
56 284.

Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys
puikiomis dengimo, spalvos
parinkimo savybëmis, tinka
aikðteliø, fasadø, patalpø,
kur daug tranzito, garaþø
daþymui, baltos sp. 40 kg100 Eur, geltonos sp. 30 kg
-75 Eur). Tauragë, tel. 8 673
02 428.
Eglës ràstus 5 kub., 300,63
Eur/ 1 038 Lt. Ðilalë, tel. 8
686 24 756.
El. gyvatukus (naudoti,
ávairiø dydþiø ir dizaino, nuo
20 Eur iki 30 Eur). Tauragë,
tel. 8 690 47 947.
El. kaloriferá (16 kW), el.
krosná (10,5 kW), ðaldytuvo
vitrinos kompresoriø (naujas), el. variklá (15 kW 1500
aps./min., 1,5 kW 1500 aps./
min., 2,2 kW 3000 aps./min.,
1,1 kW 1400 aps./min.).
Tauragë, tel. 8 687 75 365
El. variklius (5,5 ir 7,5 kW,
1500 aps./min.), reduktoriø.
Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Kieto kuro katilà, skirtà
apðiltinti iki 200kv patalpai
(naudotas 5 metus, gerame
stovyje, 250,52 Eur/ 865 Lt).
Tauragë, tel. 8 641 66 881.
Metalo konstrukcijø
sandëlio 12m ploèio, 5 m
aukðèio kolonas, dviðlaites
konstrukcijas-37,65 Eur/
130 Lt/m. El. gaminimo
stotá 60KW-8 500 Lt.Tel. 8
672 72 619.

Plastikinius langus (vokieèiø g-bos, aukðtos kokybës, aukðtis 1,4 m, plotis
1,1 m, ) ir plastikines duris
(plotis 0,86 m, aukðtis 1,91
m). Tauragë, tel. 8 620 17
227.
Senovines raudonas dideles plytas (15 000 vnt), ir
grindinio taðytus akmenis
(400 kv. m), bordiûrus (200
vnt), dolomito (50 t). Tel. 8
699 99 395.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste
pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Vandens ðildytuvà (elektrinis, 100 l, prancûziðkas, 72,41 Eur/ 250 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 612 63 658.

p e r k a
Medþio obliavimo stakles
arba diskiná pjûklà, gali
bûti neveikiantys. Tauragë,
tel. 8 622 92 138.

AUDI 100 (1988 m., 1,8 l,
variklio defektas, TA, iki
2016 m., 230 Eur, visà arba
dalimis). Tauragë, tel. 8 686
90 239.
AUDI A3 (2001 m., dyzelinas, 96 kW, mechaninë,
heèbekas, sidabrinë, 4/5,
230 000 km, TA iki 2015-11,
1.9TDI 6 pavaros, signalizacija, Lietuvoje 3 metai, tvarkinga, priþiûrëta, 2 906,05
Eur/ 10 034 Lt). Tauragë,
tel. 8 608 65 868.
AUDI A6 (1995 m., 2,8 l,
benzinas, dujos, 128 kW, automatinë, universalus, þalia,
4/5, TA iki 2016-08, daug
privalumø, 1 302,71 Eur/
4 498 Lt). GERAS AUTO
,viskas veikia nereikalauja
jokiø investicijø. Tauragë,
tel. +37065745 646.
AUDI B4 (1993 m., benzinas, 1,9 l, universalas, TA,
724 Eur). Jurbarkas, tel. 8
645 17 051.

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.

AUDI

CITROEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a

AUDI 100 (1987 m.,
benzinas, dujos, 66 kW,
mechaninë, sedanas, sidabrinë, 4/5, TA iki 2016-07, 1
211 Lt). Variklio skyriuje
nudegæ laidai. Ðilalë, tel. 8
620 35 030.

Citroen c3 (2008 m. pirktas
Kauno „Citroen““ centre,
rida 74 600 km, serviso
dokumentai, vasariniø padangø komplektas, 2 606,58
Eur/ 9 000 Lt). Tel. 8 620
94 986.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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R E N A U LT L A G U N A
(2003m., 2.2 DCI, universalas, automatas, TA 2 m.,
ið Vokietijos, 1 737,72 Eur/
6 000 Lt). Tel. 8 638 41 897.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m.,
2,0 l, dyzelians, 74 kW,
universlaas, sidabrinë
spalva, TA iki 2017-01, ið
Prancûzijos, 1 400 Eur).
Tel. 8 612 36 349.
OPEL ASTRA (2002 m.,
2 l, TDi, geros bûklës, TA,
iki 2016 m., signalizacija, 1
300 Eur). Tauragë, tel.: 8
616 10 21, 8 616 10 015, 8
630 98 129.
OPEL ZAFIRA (2000 m.,
1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas, veliûras, el. paketas,
centrinis, el. stoglangis,
kablys, tamsinti langai, CD
grotuvas, TA, 1 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
OPEL ZAFIRA (2002 m.,
2,2 l, dyzelinas, juoda spalva, ið Prancûzijos, 1 850
Eur). Tel. 8 612 36 349.

PEUGEOT
CITROEN

XSARA

PICASSO (2001 m.,
1 ,6 l, benzinas, 70 kW,
mechaninë, raudona, 4/5,
TA iki 2017-01, 1 503,13
Eur/ 5 190Lt). Jurbarkas,
tel. 8 650 10 397.

DAEWOO
p a r d u o d a
DAEWOO LANOS (200309-30, 14, l, benzinas, 55
kW, TA iki 2016-11-13,
þalia spalva, Lietuvoje
nevaþinëta, 2 durys, padangos M+S, R13, 700 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 602 67 377.

FIAT
p a r d u o d a
FIAT BRAVO (1999 m.,
1,9 l, TD, TA, 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 44 286.

FORD
p a r d u o d a
FORD FOCUS (2000 m.,
1,8 l, dyzelinas, universalas,
sidabrinë spalva, TA, 650
Eur). Tel. 8 612 36 349.

GAZ

p a r d u o d a

p a r d u o d a

PEUGEOT 406 (1996 m.,
benzinas, mechaninë, sedanas, sidabrinë, TA iki
2015-05, 463,39 Eur/ 1 600
Lt). Tauragë, tel. 8 606 74
126.

GAZ 21,31 (baltos sp., benzinas, dujos, vaþiuojanti, 1
013,67 Eur/ 3 500 Lt), GAZ
53 (nauja kabina), GAZ
67B. Tel. 8 675 11 551.

HONDA
p a r d u o d a
HONDA ACCORD (1997
m., 2 l, benzinas, dujos, 100
kW, mechaninë, universalus, violetinë, 4/5, TA iki
2016-07, 1 158,48 Eur/ 4 000
Lt). Priþiûrëta HONDA
ACCORD AERODECK
(1997m., benzinas-dujos,
variklis). Jurbarkas, tel. 8
655 39 524.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB 309 (visà arba dalimis).
Jurbarkas, tel. 8 685 05 835.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA
(1997m., 1,6 l, dujos, benzinas, po kapotu sutirpæ
laidai, 300 Lt). Visa arba
dalimis. Pagëgiai, tel. 8 633
49 094.

PEUGEOT 406 (2000 m.,
2 l, HDi, TA, draudimas,
650 Eur). Tauragë, tel. 8
630 10 292.
PEUGEOT 407 (2005 m.,
20, l, dyzelinas, 100 kW,
juoda spalva, ið Prancûzijos,
2 900 Eur). Tel. 8 612 36
349.

RENAULT
p a r d u o d a
R E N A U LT 1 9 ( 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 LT L A G U N A
(1998 m., 1,9 l, dyzelinas,
heèbekas, TA, 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 09 725.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, mëlynas perlamutras, veliûras,
kondicionierius, rida 239
000 km, keistas pagrindinis
dirþas prie 217 000 km,
signalizacija, centrinis, el.
langai, TA, 1 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
SEAT TOLEDO (2002 m.,
1,9 l, TDi, 81 kW, rudos sp.,
TA, 2 050 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 24 028.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 m.
06 mën., 1,8 t benzinas, sedanas, veliûras, el. paketas,
klimato kontrolë, ðildomos
sëdynës, autopilotas, borto
kompiuteris, ksenon, lieti
ratai, þalias perlamutras,
originali rida 99 000 km,
serviso knygos, TA, 4 349
Eur). Jurbarkas,tel.8 611
47 150.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1999 m., 1,8 l,
benzinas, dujos, mëlynos sp.
perlamutras). VW JETTA
(1999 m., 1,8 l, benzinas,
juodos sp.). PIGIAI! Tel. 8
675 11 551
VW GOLF II (benzinas,
TA, iki 2016 m., 200 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 674 95
391.
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
dyzelis, 81kw, sidabrinis
universalas, TA iki 2016
þieminës padangos, lieti
ratai, 1 750 Eur). Tauragë,
tel. 8 600 06 497.
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VW PASSAT Combi (2003
m., “pliusas”, 1,6 l, benz.,
originali rida 160 000 km,
keistas pagrindinis dirþas
prie 140 000 km, tamsiai
mëlynas perlamutras, kondicionierius, centrinis, signalizacija, juodas vidus, variklio defektas, 1 550 Eur).
Jurbarkas, tel.8 611 47 150.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio
priekabà MAZ-8144 (gera
bûklë, TA, draudimas, 320
Eur). Jurbarkas, tel. 8 653
78 779.

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.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet
kur Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus. Automobilis gali bûti
dauþtas (su defektu) arba
visiðkai tvarkingas. Gali bûti
be draudimo, be technikinës
apþiûros. Pasirûpinsime
perveþimu. Skambinkite
bet kuriuo metu. Tel. 8 622
25 997.
+ 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.
+Vaþiuojanèius automobilius, gali bûti be TA, iki
300 Eur. Tauragë, tel. 8 653
11 297.

Automobilius (pigius
vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
Dyzeliná automobilá su
galiojanèia TA, gali bûti su
defektu, tinkamas ardymui.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Perku senus automobilius,
kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 678 11 002.
Superkame brangiai ávairiø markiø automobilius (868,86 Eur/ 3
000 Lt). Jurbarkas, tel.
+37061828295.

p a r d u o d a
AUDI C4 (1992 m., sedanas, AVANT, 2,0, 2,5,
2,6, 2,8 l, benzininës ir
dyzelinës), AUDI A6
AVANT, sedanas (2,5,
2,6, 2,8 l). Tauragë, tel. 8
630 12 397.
FORD FOCUS priekabai
kablá (2003 m., dyzelinas).
Tauragë, tel. 8 650 75 484.
FORD MONDEO (1999
m.,1,8 l, dyzelinas),
PEUGEOT 806 (1998 m.,
1,9 l, dyzelinas), VLADA
NIVA (1993 m., 1,6 l, benzinas) dalimis. Tauragë, tel.
8 630 10 292.
GAZ-53 priekiná tiltà.
MAZ sankabà (viskas
nauja), ZIL galines linges
(naujos) Tauragë, tel. 8 686
90 239.
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Kompresoriø (2 cilindrø,
trifazis, geros bûklës, 120
Eur). Tauragë, tel. 8 658
05 441.
OPEL ASTRA (1997 m.,
1,7 l, dyzelinas, karavanas)
dalimis. Tauragë, tel. 8 653
11 297.
OPEL ASTRA dalimis.
Tauragë, tel. 8 681 64 704.
Padangas (195/65/R15,
205/55/R16, 215/70/R16C),
lietus ratlankius (R15, R16,
tinka VW Sharan, Seat
Alhambra, Ford Galaxy,
Audi A6, C4, 5 skyliø),
R16 skardinius (tinka VW
Sharan, Audi, Alhambra),
Subaru Legacy (R15).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Padangas R13/R14/R15/
R16/R17 (þieminës ir
vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l,
dyzelinas), RENAULT
LAGUNA (1999 m., 2,2 l,
TD), MAZDA 626 (1995
m., 2 l, dyzelinas) dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
SEAT ALHAMBRA (1,9
l, TDi), AUDI A6 (1997
m., 2,5 l, TDi), CITROEN
AVASION (1,9 l. TD),
NISSAN TERANNO
(1994 m. 2,4 l, benzinas,
IVECO 35 (1994 m.2,5 l,
TD), SCENIC (1997 m.,
1,9 l, TD), PEUGEOT
406 (1,9 l, 2,1 TD dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
VW SHARAN (1998 m.,
benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel. 8 652
06 558.
Þiemines padangas (naudotos, R14, R15, R16,
R16C, R17). Tauragë, tel.
8 610 60 588.
Þiemines padangas (R14,
R15, R16, R17). Tel. 8 677
97 077.
Þiemines padangas
„Dunlop“ (215/65, R15, 4
vnt., 100 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 76 142.
Þiemines padangas
SAVA (R14C/195, 4 vnt.).
Tauragë, tel. 8 600 91 464.

p e r k a
+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu
pats. Dokumentai tvarkomi
vietoje. Atsiskaitymas ið
karto. Tel. 8 677 66409.

p a r d u o d a
Motociklo IÞ ratus (2 vnt.).
Tel. 8 654 36 785.
Motociklus DNIEPR MT10, EMKA (originaliai
suremontuoti). Tel. 8 675
11 551.

p a r d u o d a
R E N A U LT M A S T E R
(2001 m., 2,2 l, TDi, TA,
iki 2016 m., kablys, privalumai, ið Vokietijos, 2 000
Eur). Raseiniai, tel. 8 604
52 102.

p a r d u o d a
Aliuminæ 5 kubø cisternà
(nuo kariðko benzoveþio,
1 903 Lt). Tauragë, tel. 8
652 14 680.
Arklines: ðienapjoves, grëblá-vartytuvà, roges (ðlajos)
ir kt. Tel. 8 675 11 551
Bulviø sodinamàjà, mëðlo
kratytuvà, srutoveþá, plûgà,
ðienapjovæ, purkðtuvà,
frezà, kultivatoriø, T-25,
MTZ-80. Jurbarko r., tel.
8 612 78 366.
Cisternà 10 kub. m, 520
Eur, atveþu. Tel. 8 676 92
708.
Cisternà 10 kub. m, 550
Eur, atveþu. Tel. 8 676 92
708.
Grëblá-vartytuvà, cisternà
(aliuminë, ant ratø), buldozerá prie traktoriaus
T-25, el. telferá (0,5 tonos),
nerûdijanèio plieno kubilus
(400-500 l talpos), baèkas alui (30-40 l talpos).
Tauragë, tel. 8 687 75 365
Grûdø sëjamàjà (diskinë,
rusø g-bos, 750 Eur), vienos aðies traktoriaus
priekabà (250 Eur). Tel. 8
646 39 686.
Karpatø greiferinius
kauðus 130, ðakes 100,
kauðus runkeliams 100,
JUMZ kasimo kauðà 130,
priekabà 2 PTS-4 (ant
traukiø) dalimis. Tel. 8
618 61 633.
Kombainà Niva SK5 dalimis. Jurbarkas, tel. 8 685
30 887.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines
jø detales. Tauragës r., tel.:
8 685 26 204, 8 639 07 345.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus, suteikiame
garantijà ir atliekame jø
remontà, galimas pristatymas, 246,18 Eur/ 850 Lt).
Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Metalines cisternas, srutoveþá, þolës smulkintuvà
(mulèerá), mëðlo pakrovëjà,
mëðlo kratytuvà-priekabà,
pieno auðintuvà, vienaaðæ verèiamà priekabà..
Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Puspriekabæ prie T-25 (savos gamybos, neverèiama,
su dokumentais, 500 Eur),
T-16 (1988m., gale hidraulas, 1 900 Eur), T-40
variklá dalimis. Tel. 8 631
33 229.
Traktoriaus T-150 stiklus,
DT-75 stiklus. Tauragë, tel.
8 686 90 239.
Traktoriø MTZ-82UK
(tvarkingas, 8 100 Eur),
traktoriø T-25 (be variklio, 1 500 Eur), traktoriø
JUMZ (transporteris, 1
400 Eur), traktoriø MTZ50 (su MTZ-80 varikliu, 2
200 Eur). Tel. 8 691 42 740.
Traktoriø MTZ-50 (1979
m., su MTZ-80 varikliu,
TA, iki 2016 m., 2 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 87 711.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: medicinos vadybininkas, vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo
transporto priemonėmis vairuotojas, šaltkalvis
suvirintojas, virėjas, pardavimo vadybininkas,
barmenas-padavėjas, statybos projektų vadovas,
oro linijų eksploatavimo elektromontuotojas, ekskavatorininkas, brigadininkas elektromontuotojas, statybos statinio vadovas, stalius-dailidė, pardavėjas kasininkas, nekvalifikuotas darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, buhalteris, degalinės operatorius, gyvulininkystės specialistas,
kasininkas, plataus profilio statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilinio krautuvo vairuotojas, barmenai padavėjai, degalinės
operatorius, drabužių siuvėjas, kineziterapeutas,
lietuvių kalbos mokytojas, medienos ruošos darbuotojas, medinių baldų lakuotojas, pagalbinis
darbininkas, sandėlininkas, tinkuotojas, vairuotojai ekspeditoriai, virėjai.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi staliai, dailidės, klojinių
montuotojai, dažytojai, mūrininkai, stogdengiai,
baseinų montuotojai, 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, žuvies perdirbimo operatoriai.
Lenkijoje reikalingas transporto dispečeris
logistikos įmonėje.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai
(animatoriai).
Latvijos įmonė Eurocos Ltd darbui Vilniuje
ieško rinkodaros vadybininko.
Graikijoje reikalingi viešbučių Graikijoje ir
Kipre pramogų vadovai, restorano darbuotojai,
kūrybiniai darbuotojai, dainininkai, šokėjai,
sporto treneriai.
Švedijoje reikalingi braškių skynėjai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, nekilnojamojo turto agentas, apskaitininkas,
kvalifikuotas medelyno darbininkas, laborantas,
nekilnojamojo turto agentas, gamybos darbų
brigadininkas, medienos apdirbimo staklių operatorius, miškų ūkio darbininkas, pardavėjas kasininkas, ričių užmovėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], virėjas, žiniasklaidos reporteris,
žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, apdailininkas,
apskaitininkas, automatikos įrangos elektrotechnikas, barmenas padavėjas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, elektrikas, išmėsinėtojas, krovikas,
kvalifikuotas medelyno darbininkas, lažybų tarpininkas kasininkas, logistas, medienos apdirbimo
staklių operatorius, nekilnojamojo turto agentas,
nekilnojamojo turto pardavėjas, nekvalifikuotas
apdirbimo pramonės darbininkas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], siuvėjas, skerdikas, stalius montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technologijų inžinierius,
tiekimo sandėlio krovikas, traktorininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius,
automobilio vairuotojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, buhalteris, dailidė, fizikas, gyvulių
šėrikas, išnešiotojas, kvalifikuotas miškų ūkio
darbininkas, logistikos specialistas [vadybininkas], medienos pjaustytojas, metalų apdirbimo
technologas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas
kasininkas, plataus profilio statybininkas, siuvėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tiekimo agentas [vadybininkas], vairuotojas ekspeditorius, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: gyvulininkystės specialistas, kompiuterių sistemų specialistas, laiškininkas, masažuotojas, mechanikas remontininkas, medienos
apdirbimo staklių operatorius, nekvalifikuotas
mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio
darbininkas, pardavėjas kasininkas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, darbų mokytojas, gydytojas kardiologas, logistikos specialistas [vadybininkas], medicinos gydytojas,
nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo turto
pardavėjas, psichologas, siuvėjas, stalius dailidė,
visuomenės sveikatos specialistas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius
referentas, agentūros vadovas, apdailininkas,
apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas], asmens priežiūros namuose darbuotojas,
automatikos įrangos derintojas, automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas,
automobilių šaltkalvis, baldų dizaineris, barmenas,
barmenas padavėjas, baseino prižiūrėtojas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, betonuotojas, bibliotekininkas,
budintysis elektrikas, dailės mokytojas, dailininkas, darbų mokytojas, darbų saugos organizatorius,
darbų vadovas, dezinfekuotojas, dizaineris maketuotojas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas
[vadybininkas], duomenų įvesties operatorius,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektromonteris, elektronikos inžinierius, elektroninės garso ir
vaizdo įrangos montuotojas, elektroninės įrangos
taisymo meistras, elektros įrangos techninės
priežiūros elektrikas, filologas, gaisrinės saugos
specialistas, gamybos meistras, gatvių valytojas,
geodezijos inžinierius, gyvulininkystės specialistas, grafikos dizaineris, interjero dizaineris,
izoliuotojas, įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas,
įmonės įrenginių techninės priežiūros padalinio
mechanikas, jūreivis, kasininkas, kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas, kepėjas,
kineziterapeutas, kirpėjas, klientų informavimo
tarnautojas, konditeris, kosmetologas, krovikas,
krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas medelyno darbininkas, laiškininkas, laivavedys, laivo kapitonas,
laivo mechanikas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba)
durų montuotojas, lentpjūvės operatorius, lietuvių
kalbos mokytojas, logistas, logistikos specialistas
[vadybininkas], lopšelio-darželio auklėtojas,
masažuotojas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mechanikos inžinierius, medicinos
gydytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, muzikos mokytojas, nekilnojamojo turto
agentas, nekilnojamojo turto pardavėjas, padalinio
vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
personalo specialistas [vadybininkas], plytelių
klojėjas, plytų mūrininkas, prekių fasuotojas,
prekybos padalinio vadovas, prekybos salės
vadybininkas, privatus dainavimo mokytojas, programuotojas, projekto vadovas, restorano virėjas,
sandėlininkas, sanitarijos specialistas, santechnikas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skardininkas,
socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, statybos inžinierius,
statybos projekto vadovas, statybvietės darbų
meistras, stiklo apdirbėjas, stogdengys, suvirinimo
darbų inžinierius, suvirintojas, suvirintojas elektra,
šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas,
traktorininkas, transporto įmonės vadovas, transporto priemonių valytojas, turizmo vadybininkas,
turto vertintojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis), variklinės transporto
priemonės elektrikas, vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo konsultantas, vidaus santechnikos
tinklų ir įrenginių santechnikas, viešbučio klientų
priėmimo ir aptarnavimo tarnautojas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus
namų virtuvę), žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, automobilių
šaltkalvis, buhalteris, gyvulininkystės specialistas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivų
statybos technikas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, padangų keitimo ir atnaujinimo darbininkas, plataus profilio statybininkas,
pradinio ugdymo mokytojas, režisieriaus asistentas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų
technikas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, automatinių
linijų derintojas, kepėjas, kosmetologas, krovikas,
kvalifikuotas medelyno darbininkas, nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo turto pardavėjas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], viešosios nuomonės
apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: valytojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automobilių
šaltkalvis, konditerijos kepėjas, laiškininkas, mėsininkas, nekilnojamojo turto agentas, padavėjas,
pardavėjas, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: agentūros vadovas, kambarinė, kvalifikuotas medelyno darbininkas, nekilnojamojo
turto agentas, nekilnojamojo turto pardavėjas,
siuvėjas sukirpėjas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, buhalteris, floristas
- gėlių pardavėjas, mūrininkas, NT agentas-brokeris (-ė), NT pardavimų vadovas (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), pardavėjas kasininkas,
skardininkas, sodybos darbuotojas, vadybininkas,
virėjas kepėjas.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius-ūkvedys, apklausų
atlikėjas (-a), automobilių šaltkalvis, NT agentas-brokeris (-ė), NT pardavimų vadovas (-ė),
NT specialistas-konsultantas (-ė), santechnikassuvirintojas, šaltkalvis, vairavimo instruktorius,
vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, darbas su
NT sistema iš namų, dietistas, kalėdinių eglučių
plantacijos darbuotojas, pardavėjas, vairuotojasekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: grybų skynėjas, kalėdinių eglučių
plantacijos darbuotojas(-as), meninio ugdymo mokytojas, nekvalifikuotas pramonės darbininkas, NT
pardavimų vadovas (-ė), šaltkalvis- suvirintojas,
T- nekvalifikuotas ūkio darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: automobilių šaltkalvis, buhalteris
(-ė), gamybos vadovas (-ė), informacijos teikimo telefonu vadybininkas (-ė), koordinuotojas
- frezuotojas, melžėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavėjas kasininkas (kombinuotais pašarais, pašariniais priedais), pardavimo vadybininkas (kombinuotais pašarais, pašariniais priedais), sandėlio
darbuotojas, siuvėjas, siuvimo technologas, sodo
technikos remontininkas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, traktorininkas, turizmo vadybininkas, vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas (-ė) kasininkas (-ė),
automobilių elektrikas, automobilių elektrikas,
automobilių mechanikas, automobilių serviso
administratorius, automobilių šaltkalvis, baldų
aptraukėjas (-a), buhalterė (-is), darbų vadovas,
dujų balionų krovikas, elektrikas, elektrikasautomatikas, elektromontuotojas, elektronikos
inžinierius, fasadų apšiltintojas, internetinės
parduotuvės vadybininkas (-ė), kalėdinių eglučių
plantacijos darbuotojas(-as), kirpėjas (-a), kokybės
kontrolierius, krovikas, laiškininkas, laiškininkas,
vairuojantis automobilį, logistikos padalinio vadovas, NT agentas-brokeris (-ė), NT pardavimų
vadovas (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė),
pagalbinis darbininkas-stalius, pašto viršininkas
(0,65 etato), sąmatininkas (-ė), savivarčio vairuotojas, siuvėja (-as), socialinis pedagogas, stalius
staklininkas, suvirintojas, suvirintojas elektra
rankiniu būdu, suvirintojas-tekintojas, šaltkalvis
surinkėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, Telšių aps. VPK Mažeikių
r. policijos komisariato organizacinio poskyrio
inspektorius, ugniagesys gelbėtojas, ugniagesys
gelbėtojas, vadybininkas, vairuotojas, valytojas
(-a), vilkiko vairuotojas, vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
apskaitininkas - kasininkas, automobilių elektrikas, automobilių plovėjas, (-ja), baldų aptraukėjas
(-a), cecho darbuotojas (-a), elektrinio krautuvo
vairuotojas, elektronikos inžinierius, elektromonteris, fermos vedėjas, floristas pardavėjas, gyvulininkystės ūkio darbininkas, IKI cento kasininkas,
kalėdinių eglučių plantacijos darbuotojas(-as),
mūrininkas, nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto brokerės (-io) pareigos, nekilnojamojo
turto pardavimų vadovas (-ė), nekilnojamojo turto
specialistas-konsultantas (-ė), nekolnojamojo turto
pardavimų vadovas (-ė), nekvalifikuotas melžėjas,
operatorius, padavėjas - barmenas, (-ė), pagalbinis
darbininkas, staklininkas, pardavėjas, pardavėjas
- konsultantas, pardavimų vadybininkė, (-as),
pašto lydėtojas, pašto viršininkas, plataus profilio
statybininkas, siuvėja (-as), stalius, suvirintojas,
vadybininkė, (-as), virėjas, vyrų kirpėjas, žemės
ūkio technikos atsarginių dalių konsultantas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.

TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, autoelektrikas, automobilių elektrikas, autošaltkalvis, autovežio
vairuotojas CE kategorijų, baldų aptraukėjas
(-a), barmenas padavėjas, eksporto grupės administratorius, eksporto vadybininkas (-ė), gydytojas odontologas, kalėdinių eglučių plantacijos
darbuotojas(-as), miškavežio vairuotojas, miško
pjovėjas, nekilnojamo turto agentė (-as), NT
administratorius - agentas, NT agentas-brokeris
(-ė), NT pardavimų vadovas (-ė), NT specialistaskonsultantas (-ė), odontologo padėjėjas, overloko
siuvėja, pagalbinis darbininkas, pardavimo
vadybininkas (ė), pašto viršininkas (0,65 etato),
sandėlininkas, siuvėja (-as), skardininkas, sodybos
darbuotojas, stalius (baldžius), stalius laiptininkas,
stogdengys, tarptautinių pervežimų vairuotojas,
vadybininkė, (-as), vairuotojas E kategorijos, vairuotojas ekspeditorius CE darbui į skandinaviją,
vairuotojas-ekspeditorius, vairuotojas-laborantas
kontrolierius, virėjas, virtuvės darbuotojas/-a.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Traktoriø MTZ-50 (1987
m., D-50 variklis, 1 600 Eur).
Tauragë, tel.: 8 606 53 198, 8
637 64 752.
Traktoriø MTZ-52 (didelë
kabina, 4 100 Eur). Tauragë,
tel. 8 653 10 554.
Traktoriø T-16 (suremontuotas, su MTZ-80 kuro
siurbliu, TA, iki 2016 m.,1
500 Eur). Tauragë, tel. 8 635
08 906.

+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø
krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë,
Valanèiaus g.18, tel.: 8 686
32 976, 8 446 55 899.

Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT
303, diskinæ grûdø sëjamàjà
(rusø g-bos) dalimis. Tel. 8
646 39 686.

+Valo kaminus, krosnis.
Tel. 8 676 52 573.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt. Tel.: 8
686 83 265, 8 616 08 020.

Variklius T-40, MTZ-80.
T-40 dalis. Tel. 8 613 34 236.
Visà naudotà þemës
ûkio technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.

Atlieku smulkius vidaus
apdailos, santechnikos ir
elektros darbus. Tel. 8 623
76 705.

p e r k a
Bulviø sodinamàjà (rusø
g-bos, 4 vagø), traktoriø
JUMZ arba KARPAT su
krautuvu, savaaeigæ ðienapjovæ E-302, 11 tonø mëðlo
kratytuvà. Tauragë, tel. 8
613 98 986.
Ðieno-ðiaudø presà
KIRGISTAN, ðieno-ðiaudø
rinktuvà, metalinæ cisternà
(ant ratø, vandeniui veþti),
8 m kultivatoriø prie traktoriaus T-150K. Tel. 8 617
26 099.
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 SK5M, presà
Forshtrit, cisternà nuo 2 iki
10 kubø. Tauragë, tel. 8 613
15 940.
Þemës ûkio technikos (rusø
g-bos, naujas) detales. Tel. 8
617 36 512.

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
+Reikalinga auklë-padëjëja 4 ir 8 m. mergaitëms.
Mergaitës kalba lietuviðkai.
Pietinëje Suomijos dalyje.
Reikalavimai: turëti vairuotojo paþymëjimà, mokëti
bendrauti su vaikais. Tel.:
+358 50 55 24 733, 8 657
99 247, el.p.: ingrida.alijosiute@jarvenkyla.fi

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

+Reikalinga slaugë, slaugyti moèiutæ Vokietijoje.
Reikalavimai: minimalios
vokieèiø kalbos þinios. Tel.
8 654 73 574.
+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.
Raseiniø raj. reikalingi traktorininkas, melþëja ávairûs
darbininkai. Mokamas atlyginimas, soc. garantijos. Gali
buti ðeima, apgyvendiname.
Tel. 8 606 46 462.
Reikalingas autoveþio
vairuotojas C; E, dirbti
Europoje iki 1,5mën.,arba
veþti automobilius ið
Prancûzijos Tel. +370 699
94 302.
Reikalingas miðkoveþio
su hidromanipuliatoriumi
vairuotojas nuolatiniam darbui Lietuva-Latvija. Tel. 8
614 79 999.
Reikalingas traktorininkas
- melþëjas. Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.

40 m. vyras ieðko bet kokio
darbo Jurbarko r., tel. 8 628
84 878.
55 metø vyras ieðko darbo
pas ûkininkà. Jurbarkas, tel.
8 647 43 793.
Atlieku elektros instaliacijos
darbus. Tauragë, tel. 8 633
76 995.
Atlieku vidaus ir lauko apdailos darbus. Statau duris
ir langus, suku gipsà, klijuoju plyteles, glaistau-daþau.
Tauragë, tel. 8 645 26 527.

Meistras ieðko vidaus
apdailos darbø darbo.
Tauragë, tel. 8 681 59 415.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti sodybà arba gali
pensininkams padëti ûkio
darbuose. Tauragë, tel. 8
653 88 736.
Mûrininkas apdailininkas,
patyræs meistras, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630
32 680.
Vyras ieðko bet kokio
darbo, gali dirbti pas ûkininkà. Tauragë, tel. 8 637
21 818.
Vyras ieðko darbo, gali
tinkuoti, dëti laminatà,
gali dirbti traktorininku,
pjûklininku. Tauragë, tel.
8 683 59 143.

+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8
655 19 876.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið
Austriðko akrilo) pagal
technologijà „Vonia vonioje“ tik per 2 val. Garantija
5m. Tarnauja 15-20 metø.
Restauruojame ir prastai
restauruotas vonias. MB
“Voniø meistras” www.
voniumeistras.lt. Tel. 8 684
20 151.
+Santechnikas atlieka
visus santechnikos darbus.
Tel. 8 673 03 261.

Atliekame ávairius vidaus
apdailos darbus (gipso kartono montavimas, plyteliø
klijavimas, glaistymas ir
daþymas). Tauragë, tel. 8
637 00 382.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 670 00 784.
Formuoju, karpau gyvatvores. Atlieku sodo genëjimo darbus. Jurbarkas, tel.
8 614 02 904.
Jurbarko veterinarija.
Kraujo tyrimai, echoskopija. Chirurginis ir terapinis
smulkiø gyvûnø gydymas.
Profesionali pagalba augintiniams. Kauno g. 27,
Jurbarkas Maloniai laukiame. Jurbarkas, tel. 8 647
11 163.
Keièiame stogus, atliekame
visus skardinimo darbus.
Tel. 8 687 13 630.
Kokybiðkai, nebrangiai
atliekame miðko kirtimo traukimo paslaugas. Tel. 8
647 42 210.
Kroviniø perveþimas ir
perkraustymas. Krovimo
darbai. Automobilis su
liftu. Jurbarkas, tel. 8 677
97 077.
Nuomojame ðventines palapines, paviljonus (apðvietimas, grindys, stalai, suolai,
këdës su papuoðimu). Tel.
8 677 97 077.
Perka àþuolo, eglës, puðies,
berþo, juodalksnio ràstus,
statø miðkà nukirtimui.
Mokame brangiai. Tel. 8
670 60 331.
Perku brandþià eglæ, puðá.
Moku iki 14 481 Eur/50 000
Lt uþ 1 hektarà. Taip pat
perku iðsikirtimui (apvalià
medienà). Tel. 8 646 44
279.

Perku visø rûðiø apvalià medienà, medienos sandëlius
Taip pat perku miðkus
su þeme ir iðsikirtimui.
Tauragë, tel. 8 657 70 869.
Remontuojame stacionarius ir neðiojamus 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 antiko
veluto tinkà. Tel. 8 673
57 197.

.lt

Traktoriø-krautuvà JUMZ
(1986 m., didþioji kabina,
2 000 Eur). Tauragë, tel. 8
650 86 337.
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Horoskopai
p
Jei šią savaitę
planavote kelionę,
planų nekeiskite,
kelyje laukia smagūs nuotykiai. Apskritai šią savaitę patirsite teigiamų emocijų.
Pirmadienį pasistenkite nepersidirbti. Trečiadienį atidžiai analizuokite susiklosčiusią padėtį, bet
išvadų daryti dar neskubėkite.
Penktadienį siekiant karjeros
tinka beveik visos įmanomos
priemonės. Savaitės pabaigoje
laukia pozityvios permainos.
Venkite kraštutinumų, atidžiau
įsiklausykite į savo
vidinį balsą, jis dažniausiai pašnibždės patį tinkamiausią atsakymą. Pirmadienį
ir antradienį susitelkite kasdieniams, gal nuobodiems, bet
labai reikalingiems darbams, nuo
savaitės vidurio jau galite ieškoti
kūrybiškų sprendimų. Tinkamai
susiklosčius aplinkybėms, trečiadienį ar ketvirtadienį galite
būti įvertintas įtakingo žmogaus.

ateinanèiai savaitei (01-26 - 02-01)

Savaitgalį padėtis pernelyg prieštaringa, kad būtų galima imtis
konkrečių veiksmų.
Šią savaitę verta
sau kelti tik aiškius ir
konkrečius uždavinius. Seksis derybos,
sudarytos sutartys bus tvirtos ir
ilgalaikės. Kad ir kas nutiktų,
stenkitės likti sąžiningas tiek mintimis, tiek elgesiu. Kuo mažiau
savireklamos, kalbų apie savo
nuopelnus ar privalumus ir kitų
žmonių silpnybes ar trūkumus.
Tiesiog dirbkite savo darbą.
Jei pastaruoju
metu esate susirūpinęs karjeros reikalais, šią savaitę pats
laikas kreiptis paramos į įtakingą
globėją. Kitokios iniciatyvos kol
kas rodyti neverta, turėtumėte
likti ramus ir taikus. Finansinius
klausimus pasistenkite atidėti kitai savaitei, kol kas jie tik sukeltų
sumaišties. Savaitgalį būkite maksimaliai mandagus ir taktiškas,

ypač su artimaisiais - kai kurie iš
jų bus itin irzlūs ir sudirgę.
Šią savaitę pagaliau bus tinkamai
įvertinti jūsų profesiniai sugebėjimai,
turėtų nusistovėti geri santykiai
su kolegomis. Teks daug kalbėti
telefonu ar rašyti laiškus. Taip
bus ir patogiau, ir rezultatai geresni nei bendraujant asmeniškai.
Dalykinė kelionė šią savaitę bus
sėkminga, taip pat palankus metas
tvarkyti dokumentus, dirbti kitus
biurokratinius darbus. Savaitgalį
neskubėkite sprukti iš namų šeimos nariams labai reikia jūsų
dėmesio.
Artėja tinkamas
metas imtis ryžtingų
veiksmų, realizuoti
globalius sumanymus. Jau pirmadienį imkitės
iniciatyvos, laukti nebėra ko.
Nuo savaitės vidurio gali tekti
keisti orientyrus ir prioritetus,
iš naujo suplanuoti artimiausią

ateitį. Visą savaitę stenkitės būti
racionalus ir logiškas - tai atneš
sėkmę. Savaitgalį rami ir maloni
atmosfera namuose nuteiks kūrybiniam darbui.
Šią savaitę turėsite
progos pademonstruoti savo profesinius sugebėjimus
ar įgūdžius. Ir, kas svarbiausia,
reikalingiems žmonėms. Nenumatyti įvykiai savaitės viduryje
gali sugriauti artimiausių dienų
planus. Ketvirtadienį ir penktadienį neskubėkite vykdyti naujai
gautų užduočių - labai tikėtina,
kad jau kitos savaitės pradžioje
prioritetai bus visai kiti. Šeštadienį atidumo per daug nebus - būkite
atsargus kiekviename žingsnyje.
Šią savaitę kurkite tvirtą ir patikimą
pagrindą ateities
darbams. Pasirūpinkite patogiomis darbo ar kūrybos
sąlygomis. Darbas turi teikti
pasitenkinimą, antraip jis nebus
atliktas gerai. Jei kažkas nesiseka,
ieškokite konkrečios priežasties
- ji tikrai turi būti. Savaitgalį
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Jau būtų laikas
keisti įvaizdį. Gali
būti, kad būtent jis
trukdo jums toliau
kopti karjeros laiptais ar siekti
sėkmės versle. Daugiau dėmesio
skirkite profesinei veiklai, šią
savaitę rūpesčių gali padaugėti,
atsirasti naujų pareigų. Savaitės
vidurys - palankus metas naujiems
iššūkiams priimti. Penktadienį ar
savaitgalį gali šauti į galvą išganinga, su finansais susijusi mintis.

Pats laikas imti
iniciatyvą į savo
rankas, megzti naujas pažintis, dalykinius kontaktus. Pastaruoju metu
viskas kažkaip aprimo ir jau ima
darytis panašu į pelkę. Daug
ką teks peržiūrėti, patikslinti,
susisteminti, kažko atsisakyti,
galbūt imtis naujų planų. Savaitės
viduryje, ieškodamas teisybės,
vis dėlto pasistenkite išvengti
atviro konflikto. Taupykite jėgas,
anksčiau ar vėliau tiesa vis vien
triumfuos. Savaitgalį nepatartina
diskutuoti pernelyg „dvasingomis“ temomis.

Lengva ranka ir
širdimi tvarkysite
tiek profesinius, tiek
asmeninius reikalus.
Vienintelis pavojus - galite tinkamai neįvertinti drąsios ir perspektyvios idėjos ar verslo plano.
Neskubėkite sakyti „ne. Tinkamas
metas ieškojimams ir permainoms,
nesilaikykite įsikibęs tų pačių vietų
ar žmonių. Kita vertus, nuo finansinių eksperimentų susilaikykite. Savaitgalį pačiu laiku galite sulaukti
pagalbos, kurios visai nesitikėjote.

Šią savaitę daugiau dėmesio ir pastangų verta skirti
su finansais susijusiems dalykams. Ar pakankamos
jūsų pajamos, kokiais būdais
galėtumėte jas padidinti? Tinkamas metas pradėti taupyti
ar investuoti. Paramos ar gero
patarimo galite tikėtis iš draugų,
ypač iš priešingos lyties. Venkite
vienatvės, kuo daugiau laiko
praleiskite su žmonėmis, aktyviai
bendraukite.

nesėdėkite namuose - vakarėlis
su draugais kur nors mieste praeis
labai smagiai.

JUOKAI

2. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Atentatas. Mastaba. Be. Renta. Atara. Kaip. Makas. Ruonis. Ri. Kur. Toras. Abas.
Lunatikas. Apa. Rit. LD. Ie. Morta. Rialas. Astartė. Tl. Aras. Arit. Kra. Era. Aimana. Aaa. Šata.
Musas. Sensus. Raina. Asas. Ataka.
Horizontaliai: Karakulis. Ar. Sekunda. Eta. Atnara. Larai. Ats. tiara. ba. Tiesa. Ma. Šok. Sau.
“Rama”. Isa. Titras. Samas. Aus. Trasa. Ro. Amain. Transportas. Art. Ea. Taksa. Tė. Ant. Bra.
Kasa. Sbirai. Trauk. Epistola. Sa.
Pažymėtuose langeliuose: Pasaulio kinas.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

03. Norëèiau sutikti
Tauragiðká, laisvà,
pensinio amþiaus
þmogø (gali turëti nedidelæ vaikðèiojimo
negalià), materialiai
apsirûpinusá, vairuojantá automobilá,
neásipareigojanèiam
bendravimui telefonu.
Iðlaikymo neieðkau ir
neþadu. Tauragë.

Du senukai kalbasi:
- Nu, kaip sekasi?
- Tai vat, vakar ið kalëjimo
gráþau...
- Tikrai? Tai uþ kà pasodino?
- Nu, mûsø namo valytoja apkaltino mane, kad að jà
iðprievartavau...
- Ir kà, tu tikrai jà...?
- Ne... Tiesiog, kai ji mane tuo
apkaltino, tai man taip paglostë
savimeilæ, kad að pats save apkaltinau teisme... Tai ir pasodino
pusei metø.
- Tik pusei metø? O kodël taip
trumpai?
- Na, uþ melagingà liudijimà...
*****
- Tëti, ar galiu su tavim truputá
pasikalbëti?
- Gerai, bet tik dviem þodþiais!
- 100 baksø!
*****
- Pasibuèiuokim?
- Ne! Mama neleidþia!
- Bet að juk nebuèiuosiu tavo
mamos!
*****
Vakarëlyje prie vienos poros
prieina ðeimininkë:
- Atleiskit, kad trukdau, bet èia
skambina jûsø auklë. Ji klausia,
kur jûs laikote antrankius...
*****
- Kaip keista, visose nuotraukose, kurias daro jûsø ateljë, þmonës
tokie linksmi, jie taip nuoðirdþiai
juokiasi...
- Jûs visai nesistebëtumëte tuo,
jei þinotumëte, kaip atrodo mûsø

fotografas!

*****
- Vaikai, ar turite koká nors
keturkojá draugà? - klausia mokytoja.
Rankà pakelia Petriukas:
- Taip, tamsta mokytoja, turiu!
Tai mano lova!
*****
- Kartà Freken Bok suþinojo,
kas ið jos vogë pyragaièius.
- Ir kà, ausis nutampë?
- Ne, pripylë cukraus á karbiuratoriø!
*****
Laiðkas Prezidentui Buðui:
„Gerbiamas Prezidente. Noriu
jums praneðti, kad Osama bin
Ladenas dabar slapstosi Aþubaliø
kaime pas mano uoðvienæ, kuri
yra „Talibano“ narë nuo 1992-øjø
metø ir su kuria jau keletà metø
kariauju. Kadangi mano turimø
pajëgø nepakanka, praðau pagalbos, bombarduojant jà ið oro!“.
*****
- Tavo apatinës kelnës tur bût
labai brangios?
- Kodël tu taip manai?
- Tu jas neðioji taip, kad visi
mato!
*****
Petriukas su mama atëjo á parduotuvæ. Mama Petriukui nupirko ledø ir pradëjo ðnekëtis su
pardavëja. Kai petriukas suvalgë
ledus, mama jau ruoðësi iðeiti.
Ji paklausë kà reikia pasakyti
pardavëjai. Petriukas tarë:
- Duok dar!

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 - 1,45 Eur/5 Lt) 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. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
SAUSIO 28 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre Ingos Valinskienės ir grupės
Alibi koncertas.

SAUSIO MĖN. REPERTUARAS

ŠIAULIUOSE IR RAJONE

23 d. penktadienis 18 val.
PREMJERA! Samuelis Beketas ŽAIDIMO PABAIGA.
Vienos dalies absurdo drama. Rež. Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 11.58 € (40 Lt), 8.69 € (30 Lt).

SAUSIO 25 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre vakaronė. Groja „Dainai“.
SAUSIO 26 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre „Domino“ teatro spektaklis
„Diena be melo“.

24 d. šeštadienis 18 val.
Aleks Tarn DIBUKAS. Dviejų dalių mistinė muzikinė drama.
Režisierius Raimundas Banionis.
Bilietai: 11.58 € (40Lt), 8.69 € (30Lt),su nuolaida- 5,79 €
(20Lt).

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 23 D. 13 ir 17 VAL. Kėdainių
kultūros centre edukacinis Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“
projektas „Kino karavanas“.

25 d. sekmadienis 12 val.
Sergejus Kozlovas EŽIUKAS RŪKE. Dviejų dalių spektaklis vaikams.
Inscenizacijos autorius ir režisierius Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 2,32 € (8Lt).

KRETINGOJE IR RAJONE
SAUSIO 25 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM
PER 40.
SAUSIO 29 D. 18 VAL. Kretingos kultūros centre Kretingos rajono kultūros
centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ spektaklis Andriejaus Kureičiko
„Iliuzionas“.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SAUSIO 25 D. 14 VAL. Popietė visai
šeimai. Koncertinės įstaigos „Kauno
santaka“ Kauno bigbendas - „Džiazo
enciklopedija visai šeimai“ Kauno valstybinėje filharmonijoje.

RADVILIŠKYJE IR RAJONE

25 d. sekmadienis 18 val.
Yasmina Reza SKERDYNIŲ DIEVAS. Dviejų dalių komedija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 7,24 € (25 Lt), 5,79 € (20 Lt), su nuolaida-3,48
€ (12 Lt).

Vasario 1d., 16 val. Jurbarko kultūros centre.

30 d. penktadienis 18 val.
Edmond Rostand SIRANO DE BERŽERAKAS. Dviejų
dalių herojinis spektaklis. Režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai:5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida-2,90 €
(10 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.

SAUSIO 27 D. 18 VAL. Radviliškio
kultūros centre Idioto teatro spektaklis
„Urvinis žmogus“.

RASEINIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 23 D. 18 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Sujainiuose padėkos
vakaras.
SAUSIO 28 D. 17 VAL. Raseinių rajono kultūros centre Betygaloje popietė
vaikam „Pro snieguotą langą“.

KAUNE
SAUSIO 23 D. 18 VAL. knygos
„Juozas Ruzgas. Grožio beieškant“
pristatymas. Kauno menininkų namuose
(V.Putvinskio g. 56).
SAUSIO 25 D. 14 VAL. Popietė visai
šeimai. Koncertinės įstaigos „Kauno
santaka“ Kauno bigbendas - „ Džiazo
enciklopedija visai šeimai“ Kauno valstybinėje filharmonijoje, L. Sapiegos 5
SAUSIO 29 D. 17 VAL. VDU Muzikos
akademijos dėstytojo Donaldo Račio
mokinių koncertas Nacionaliniame M.
K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55).

ŠAKIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 27 D. 18 VAL. Šakių kultūros
centre „Domino“ teatro komedija „Bus
sunku...“.

JURBARKE IR RAJONE
SAUSIO 24 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.

ŠILALĖJE IR RAJONE
SAUSIO 23 D. 19.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Kultūristai“.
SAUSIO 26 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre „Domino“ teatro spektaklis
„Mano žmonos vyras“.
SAUSIO 28 D. 19.30 VAL. Šilalės kultūros centre filmas „Olimpo apgultis“.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2014 SAUSIS
23 d., penktadienis, 18.30 val.
„Romansų vakaras“. Teatralizuotas koncertas.
Bilieto kaina – 22 Lt (6,37 €).
24 d., šeštadienis, 18.30 val.
Zigmars Liepinš „Adata“. 2 veiksmų muzikinė drama.
Bilieto kaina – 32 Lt (9,27 €).
25 d., sekmadienis, 13.00 val.
Bogdanas Pavlovskis „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
2 veiksmų baletas vaikams.
Bilieto kaina – 20 Lt (5,79 €).
29 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
30 d., penktadienis, 18.30 val.
Viačeslavas Ganelinas, Sigitas Geda „Velnio nuotaka“
2 veiksmų miuziklas
Bilieto kaina – 32 Lt (9,27 €)
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

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

2014 SAUSIS
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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VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS :
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Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040. Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039,
Jurbarke - 8 683 51000, Tauragëj
Tauragëjee - 8 685 00029
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