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Perkame eurais: kur
slypi grėsmė

Žmonės dar neįpratę prie kainų eurais. Tai rodo ir tyrimas, tą
mato ir miestelių prekybininkai.
Pastarųjų teigimu, nors bendra jų apyvarta sumažėjo, pirkėjai
ėmė rinktis prekes, kurios anksčiau jiems atrodė neįkandamos.
Vis dėlto, analitikų teigimu, litus versdami į eurus, žmonės daro
maždaug tik 10 proc. paklaidą, tačiau grėsmė slypi, nustatant
mažos vertės prekių kainą.
Kiek klystama, verčiant mintinai kainas iš litų į eurus? Kaip
žmonės skaičiuoja? Ir kaip apskritai suvokia prekių ir paslaugų
kainas naująja valiuta? To klausę ekspertai sako, kad verčia
sumas – kas kaip. Bet neretas apvalina ir kainą litais, ir euro
kursą. Pvz., jeigu kaina buvo 9 litai, padidina iki 10-ies, o euro
kursą – iki 3,5 euro, nes keturi skaičiai po kablelio – per sunku.
Tačiau, anot analitikų, čia ir slypi grėsmė – mat parduotuvėje
pamatęs mažesnę sumą, nei užsifiksavusi galvoje, žmogus gali
prisipirkti per daug.
„Jeigu mes randame kainas mažesnes, negu mes tikėjomės
susiskaičiavę į eurus, mes pasiduodam tai pigumo iliuzijai. Ir
atvirkščiai – jeigu mes kainas randame didesnes eurais, negu
tikėjomės, tai gali suveikti kaip šioks toks saugiklis nuo pigumo
iliuzijos“, – aiškina SEB banko šeimos finansų ekspertė Julita
Varanauskienė.
Dėl didelės vertės prekių žmonės esą nepuola elgtis spontaniškai, nors, pvz., skalbimo mašina dabar atrodo keliskart pigesnė,
ir kainą palygina su savo pajamomis.
Tačiau išlaidos mažesnės vertės prekėms, anot tyrimo, atrodo
ne itin reikšmingos, ir dažnas nė nesusimąsto, kad, pvz., 1,3 euro
ir 1,6 euro – tai lito skirtumas. Analitikai siūlo, perkant būtent
kasdienes prekes, žiūrėti į kainas litais ir taip kontroliuoti išlaidas.
Iš visų dažnai perkamų prekių žmonės esą jau įprato bene tik prie
degalų kainos eurais. Kai kurie pagal degalų kainą net vertina
kitų prekių kainas, pvz., kiek litrų benzino yra kilogramas mėsos?
Analitikai sako, kad norint greičiau įprasti prie kainų eurais,
galima dažniau eiti į parduotuves tiesiog pasidairyti, įsižiūrėti.
Ir stengtis įsiminti naujas vadinamąsias kritines ribas: pvz.,
buvo litas, dabar 30 euro centų, 10 – 3 , 20- 6, 50 - 15 ar 100
litų – 30 Eur.
Vis dėlto kitų šalių praktika rodo, kad prie mažos vertės prekių
kainų eurais įprantama maždaug per pusmetį. O televizoriai,
šaldytuvai ar namai ir po dešimtmečio dar skaičiuojami nacionaline valiuta.
Šaltinis: Delfi.lt
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JURBARKAS

LIETUVOJE

Biržuose Švedijos bendrovė sukurs
50 darbo vietų
Švedijos „Anva“ grupei priklausanti „Anva Polytech“ atidaro gamybos padalinį Lietuvoje. Panevėžio apskrityje,
Biržuose, įsikūrusiame fabrike
bus gaminami įvairiose srityse
naudojami gumos komponentai.
Per artimiausius penkerius
metus planuojama sukurti apie
50 naujų darbo vietų.
Analogišką gamybos padalinį „Anva Politech“ turi ir Švedijoje. Planuojama, kad Lietuvos fabrikas padės kolegoms Švedijoje patenkinti
augančią produkcijos paklausą.
„Anva Industries“ bendrasavininko ir valdybos pirmininko Leifo
Anderssono teigimu, Biržuose atidarytame fabrike jau paleista pirmoji
gamybos linija, o per artimiausius keturis mėnesius planuojama diegti
dar 4 gamybos linijas.

JURBARKE PLANUOJAMA STATYTI BIOKURO
KATILINĘ
AB „Kauno energijos“ valdyba nusprendė skirti apie 2,17 mln. Eur investicijoms
Jurbarko mieste. Planuojama statyti du biokuro katilus (3 MW galios) ir vieną
ekonomaizerį (1KW galios). Galutinį sprendimą dėl biokuro katilinės statybos
Jurbarko mieste priims Kauno miesto savivaldybės taryba vasario mėnesį.
2014 m. gruodžio mėnesį buvo parengtas techninis-ekonominis pagrindimas,
verslo planas, o turimas techninis projektas pritaikomas pagal esamas biokuro
katilinės statybos sąlygas. Planuojama, kad per 2015 m. pirmąjį pusmetį atsiras
galimybė teikti paraiškas finansavimui gauti, o biokuro katilinės statybos darbus
pradėjus šią vasarą, baigti ateinančio šildymo sezono viduryje.

TAURAGĖ

ŠAUDO PALAIDUS ŠUNIS
Tauragėje kažkas įsitaisė šaudyti palaidus šunis, tiksliau, tai vyksta tik vienoje
– M. K. Čiurlionio gatvėje. Gyventojai įtaria, kad šaudoma iš injekcinio šautuvo
adatomis su migdomais vaistais. Dėl sekmadienį nušauto šuns Tauragės apskrities
vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Žuvusį šunį jo šeimininkas palaidojo savo sode, tačiau kaip įkaltį pasiliko adatą.
Kalbama, kad toje pat gatvėje pastarosiomis dienomis buvo nušauti dar du šunys,
tačiau keturkojų kūnai netrukus dingo.
Vietiniai pasakoja, kad negyvi keturkojai buvo rasti maždaug 100 metrų spinduliu. Žmonės turi įtarimų, kas iš kaimynų galėjo taip pasielgti, tačiau apie tai
viešai bijo kalbėti, nesiryžta kreiptis į pareigūnus. Vis tik policija pirmadienį pas
vieną šios gatvės gyventoją atliko kratą. Pareigūnai jo namuose rado bei paėmė
nelegaliai laikomą dujinį revolverį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Pirmosios 2014–2020 m. ES
investicijos – spartesniam Lietuvos
regionų vystymuisi
Ūkio ministerija, siekdama paskatinti įmones regionuose diegti inovacijas ir didinti produktyvumą, skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal
priemonę „Regio Invest LT+“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES)
struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 28,9 mln. eurų
ES paramos. Iš visų institucijų Ūkio ministerija pirmoji skelbia kvietimą
teikti paraiškas, kurios bus finansuojamos naujojo ES finansavimo periodo
struktūrinių fondų lėšomis.
Parama pagal priemonę „Regio Invest LT+“ bus skiriama ne didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) veiklą vykdančioms ar
numatančioms vykdyti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Pasinaudojusios parama, įmonės galės finansuoti naujo pastato statybą ar
rekonstrukciją, gamybos technologinių linijų įsigijimą ir diegimą, darbo
užmokestį, darbuotojų mobilumo skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą.
Galimybė apmokyti dirbančiuosius padės įsikūrusioms įmonėms spręsti
aukštesnės kompetencijos darbuotojų trūkumo problemą.
Didžiausias paramos dydis projektui, kuris skirtas tik įrangai, technologijoms įsigyti, gali siekti iki 0,9 mln. eurų. Jeigu projektas skirtas tiek
statybai, rekonstrukcijai, tiek įrangai ir technologijoms įsigyti, tuomet
parama gali siekti iki 2,1 mln. eurų. Vidutinėms įmonėms bus subsidijuojama 35 proc. projekto, o mažoms ir labai mažoms įmonėms – 45 proc.
Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama
ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt

Pašalino 200 kandidatų, kurie
nuslėpė teistumą
Vilnius, sausio 28 d.
(BNS). Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) trečiadienį iš rinkimų sąrašų
išbraukė apie 200 kandidatų į savivaldybių tarybų
narius.
Kaip sakė VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, tai negalutinis išbrauktųjų sąrašas, visų dar
nespėta patikrinti pagal iš Vidaus reikalų ministerijos gautus duomenis.
Be to, kai kurie kandidatai teigia popierinėse anketose nurodę, kad buvo
teisti, bet į elektronines perkelta neteisinga informacija, kai kurie tvirtino,
kad niekada nebuvo teisti, bet prieš tai prarado asmens dokumentą. Dalis
kandidatų argumentavo teistumo nenurodę, nes jis buvęs sovietmečiu, o
pagal dabartinį Baudžiamąjį kodeksą esą tie nusikaltimai nelaikomi labai
sunkiais ar apysunkiais.
Ginčytinus atvejus VRK atidėjo penktadieniui. Tuomet turėtų paaiškėti
galutinis kandidatų į savivaldybių tarybų narius sąrašas.

Lietuva ir Ukraina pasirašė karinio
bendradarbiavimo planą
Kijeve pasirašytas Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo
gynybos srityje planas 2015 metams.
Jį pasirašė Lietuvos krašto apsaugos viceministras Marijus Velička ir
Ukrainos gynybos ministro pavaduotojas generolas leitenantas Leonidas
Holopatiukas.
Plane numatyta kviesti Ukrainos karininkus į Lietuvą dalyvauti anglų
kalbos ir štabo karininkų kursuose Lietuvos karo akademijoje, o puskarininkius – į Lietuvos karo mokyklos organizuojamus tarptautinius
instruktorių kursus, taip pat konsultuoti Ukrainos kolegas kibernetinės
gynybos sistemos kūrimo klausimais ir keistis patirtimi karo medicinos
srityje.
Teikiant paramą Ukrainai šiemet planuojama toliau kviesti į Lietuvą
reabilituotis antiteroristinėje operacijoje sužeistus Ukrainos karius.
.Šaltinis: Delfi.lt

ŠILALĖ

DURIS ATVERS UNIKALUS EKOMIESTELIS
2015 m. vasario 5 d., ketvirtadienį, 11 val., Šilalės kultūros centro (J. Basanavičiaus g. 12)
fojė duris atvers unikalus ekomiestelis, kuriame Jus ir Jūsų bičiulius kviečiame apsilankyti.
Renginio iniciatorė – LR aplinkos ministerija.
Programoje: 11.00 – Ekomiestelio vartų atkėlimas. Šilalės r. savivaldybės mero Jono Gudausko ir Administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus sveikinimo žodis. 12.30 – Atliekų
tvarkymo aktualijos Šilalėje. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų paskaita.
Viktorina. 13.10 – Rūšiavimo varžybos. 13.40 – Muzikinė programa „Išgirsti gamtą“. Atlieka
dainuojančių mimų grupė „Neteisėtai padaryti“. 14.30 – režisieriaus Mindaugo Survilos filmas „Stebuklų laukas“.
16.00 – renginio pabaiga.
Renginio vedėjai – dainuojančių mimų grupė „Neteisėtai padaryti“.

ŠILUTĖ

NEMOKAMA TRENIRUOTĖ
Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kviečia visus norinčius į nemokamą dubens dugno giliųjų raumenų treniruotę, kurioje sužinosite:
Kaip galima padėti sau visam laikui atsikratyti nugaros skausmų; Stuburo
iškrypimų; Klubo sąnarių išnirimo; Išsigydyti patiems disko išvaržą; Natūraliai
išsigydyti galvos skausmus; Išspręsti šlapimo nelaikymo problemas jaunoms
mamytėms po gimdymo ir vyresnio amžiaus moterims; Kaip vyrams atsikratyti
prostatos susirgimų ir kt.; Jau po pirmos treniruotės pajausite laisvesnį kūną,
numalšinsite nugaros skausmą ir atsipalaiduosite; Maloniai Jūsų laukiame
2015 m. sausio 30 d. 16.30 val. Lietuvininkų g. 17 (Šilutės seniūnijos salėje). Su savimi turėkite: sportinį kilimėlį,
sportinę aprangą, pripučiamą balioną. Dubens dugno giliųjų raumenų treniruotę pristatys trenerė Renata Ložienė

ŠAKIAI

ŠAKIUOSE LANKĖSI PASAULIO LIUTERONŲ
SĄJUNGOS PREZIDENTAS
Antradienį Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje ir Šakių vaikų globos
namuose lankėsi Pasaulio liuteronų sąjungos prezidentas, vyskupas dr.
Munibas Younanas. Garbų svečią lydėjo PLS Europos regiono koordinatorė kun. Dr. Eva Sybille Vogel Mfato ir Lietuvos liuteronų evangelikų vyskupas Mindaugas Sabutis. Dr. Munibas Younanas susitiko ir
su rajono savivaldybės meru Juozu Bertašiumi bei mero pavaduotoja
Rima Rauktiene.
Pasaulio liuteronų sąjungos prezidentas su oficialiu vizitu Baltijos šalyse lankysis sausio 26 - vasario 3 dienomis. Jis yra evangelikų liuteronų
bažnyčios Jordanijoje ir Šventojoje Žemėje vadovas. Pasak svečio, vizito
tikslas – susipažinti su liuteronų bažnyčios vykdomais socialiniais projektais, susitikti su liuteronų dvasininkais,
ekumeniniais svečiais. Malonų įspūdį vyskupui paliko Šakių vaikų globos namai, jis domėjosi, kaip sekasi įgyvendinti projektą „VšĮ Šakių vaikų globos namų modernizavimas“, kuriuo siekiama sukurti geras sąlygas tam,
kad vaikų globos veiklą būtų galima vykdyti šeimyniniu principu.

RASEINIAI

NACIONALINĖ KREPŠINIO LYGA – RASEINIUOSE
Raseinių rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos nacionalinės krepšinio lygos direktorius Giedrius Grybauskas, kuris kartu su rajono
vadovais – meru Algimantu Mieliniu, mero pavaduotoja Gitana Rašimiene, administracijos direktoriumi Jonu Kurlavičiumi, jo pavaduotoju
Alfredu Braukliu – aptarė krepšinio finalinio ketverto varžybų, kurios
numatomos balandžio 17-19 dienomis Raseiniuose, klausimus. Svečias
pažadėjo, kad tai bus graži sporto šventė ne tik krepšinio mylėtojams.
Meras A.Mielinis pažadėjo pagal išgales šį renginį paremti.
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MARIJAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖJE KELIŲ POLICIJA ĮSIKŪRĖ
NAUJOSE PATALPOSE
Marijampolėje vėl pakvipo įkurtuvėmis – sausio 23 dieną atidarytas
ir pašventintas Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pastatas V. Kudirkos g. 61. Oficialioje
atidarymo ceremonijoje dalyvavo vidaus reikalų ministras Saulius
Skvernelis, Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas,
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis,
savivaldybės meras Vidmantas Brazys, administracijos direktorius
Metas Ražinskas.
Kalbėdamas pastato atidarymo renginyje vidaus reikalų ministras S Skvernelis paminėjo Marijampolę kaip pavyzdinį miestą, kuriame savivaldybės vadovų pagalba policija turi puikias darbo sąlygas. Jis gerai įvertino šias,
prieš tai Marijampolės kolegijai priklausiusias, patalpas ir pasidžiaugė restauruotu Marijampolės miesto nuovados
pastatu, kuris dabar puošia miesto Kauno gatvę.

KAUNAS

KAUNE SUKURTAS ISPANŲ FILMAS – JAU KINO
EKRANUOSE
Kaune esančiame S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, Kauno tvirtovės
I forto prieigose, Kauno sporto halėje ir kitose vietose prieš daugiau
nei dvejus metus nufilmuotas ispanų filmas „L‘altra frontera“ šiomis
dienomis jau rodomas Europos kino teatruose. Ispanų kūrėjai laikinąją
sostinę atrado Kauno kino studijos padalinio „Kaunas Film Office“
dėka. Filmavimo darbai 2012-aisiais Kaune vyko apie penkias savaites
– nuo rugsėjo iki spalio. Prieš tai dar mėnesį vyko pasiruošimo darbai.
Pagrindinius filmo vaidmenis atliko 10 ispanų ir 40 lietuvių aktorių.
Masinėse scenose dalyvavo net 900 žmonių.
„Iš karinio konflikto zonos bėgantys žmonės patenka į stovyklą, kurioje
jie filmuojami. Pabėgėliai ne iš karto pastebi įrengtas vaizdo kameras, kurių fiksuojamą vaizdą stebi kitos šalies
gyventojai ir balsuoja už jiems patinkančius pabėgėlius. Kai šie supranta, kad pateko į tam tikrą žaidimą ir suvokia,
kad žiūrovų favoritams sudaromos patogesnės gyvenimo sąlygos arba suteikiama galimybė iš stovyklos persikelti į
taikią šalį, pradeda stengtis įtikti žiūrovams. Taip tarsi atsiranda dvi stovyklos. Vienoje gyvena žmonėms, kuriems
– tai tik žaidimas, realybės šou, kitiems – tai išlikimo klausimas“, – taip filmo siužetą trumpai nupasakoja kūrėjai.
„Kaunas Film Office“ buvo įkurtas kaip ne pelno siekiantis Kauno kino studijos padalinys, kurio pagrindinis
tikslas pritraukti užsienio ir Lietuvos kino industrijos kompanijas dirbti ir kurti Kauno mieste ir rajone. Pavyzdžiai,
kai kino prodiuseriai čia randa ir Didžiąją Britaniją, ir Ameriką, ir Vokietiją primenančias vietas, rodo, jog Kauno
miestas turi didžiulį potencialą ir mes neįdedame pakankamai pastangų jį išnaudoti“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus vyr. specialistas Gediminas Banaitis.

KLAIPĖDA

ŠIEMET KLAIPĖDOS SENJORAMS - YPATINGAS
DĖMESYS
2015-ieji Klaipėdoje oficialiai paskelbti Senjorų metais. Jau šį šeštadienį, sausio
24 d. įvyks pirmasis renginys - Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos choro
„Sidabro gija“ organizuojamas koncertas „Senjorų metus pasitinkant“.
„Surengėme ne vieną neformalų susitikimą su Klaipėdos senjorus vienijančių
asociacijų, įvairių kitų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais, - sakė
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. - Išklausius jų pageidavimus bei
idėjas, o taip pat įvertinus miesto galimybes, parengtas bei patvirtintas Senjorų metų
minėjimui mieste skirtas specialusis planas. Įvairiems senjorų renginiams ir kitiems poreikiams numatyta skirti
330 tūkstančių eurų.“ Anot mero, miesto valdžia siekia, kad Senjorų metų paskelbimas nebūtų tik deklaratyvaus
pobūdžio iniciatyva. Metai tik prasidėjo, tikimasi, kad uostamiesčio senjorams išskirtinį dėmesį šiemet skirs ir
miesto verslininkai bei įvairios organizacijos.

ŠIAULIAI

KAIMYNAI KVIEČIA ŠIAULIEČIUS Į LEDO
SKULPTŪRŲ FESTIVALĮ
Šiaulių miesto savivaldybėje Latvijos Jelgavos miesto savivaldybės bei įstaigos
„Kultūra“ atstovai pristatė jau septynioliktą kartą organizuojamą Tarptautinį ledo
skulptūrų festivalį, kuris vyks vasario 6–8 dienomis Jelgavoje, atnaujintoje Pašto
saloje (Pasta sala), įsikūrusioje pačioje miesto širdyje.
Šiųmetinė festivalio tema „Ledo pasaka“ skirta miesto 750 metų jubiliejui. Festivalio lankytojai turės unikalią galimybę pamatyti įvairių tautų pasakas, mitologinius
herojus perteikiančias skulptūras iš ledo.
Jelgavos ledo skulptūrų festivalis tapo didžiausiu tokio pobūdžio konkursu Šiaurės
Europoje. Dalyvauti renginyje komisija atrinko 30 profesionalių skulptorių iš aštuonių šalių – Latvijos, Lietuvos,
Rusijos, Lenkijos, Suomijos, Danijos, Serbijos ir Prancūzijos. Festivalyje Lietuvai atstovaus jau ne kartą jame
dalyvavęs ir apdovanotas lietuvis Donatas Mockus.

PLUNGĖ

GERIAUSIOS ŠALIES JAUNIMO MUZIKOS
GRUPĖS
Plungės kultūros centras ir šiais metais organizuoja geriausių jaunimo muzikos grupių rinkimus.
Šiemet ši jau respublikine tapusi šventė „Garsyn“ įvyks sausio 31 d. 16 val. Tai bus nepaprastai
energingas, pulsuojantis gera muzika, ypatinga atmosfera pramoginis renginys. Šiemet žiūrovai išvys
daugiau nei šešiolika skirtingų jaunimo muzikos grupių iš Kauno, Druskininkų, Akmenės, Mažeikių,
Palangos ir kitų miestų, o Plungei atstovaus grupė „Savi“. Jaunimo muzikos grupės pristatys po 2
skirtingus kūrinius. Renginio metu išgirsite tokius puikiai žinomus kūrinius, kaip: Leon Somov &
Jazzu „Lower than the ground“, Bruno Mars ,,Runaway Baby“, Red Hot Chilli Peppers ,,Under
the bridge“, „Fojė“ ,,Nieko panašaus“ ir kitas populiarias dainas. Žiūrovai taip pat bus nustebinti
ir grupių atliekamomis savos kūrybos dainomis.
Kviečiame ateiti gerai praleisti laiką ir padėti išrinkti verčiausius jaunimo muzikos grupių rinkimų
,,Garsyn“ nugalėtojų titulo!
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PASAULYJE

Europos Sąjunga grasina Rusijai,
JAV traukia „baisiausią“ finansinį
ginklą
Europos Sąjungos (ES) vyriausybių
vadovai pavedė savo šalių užsienio
reikalų ministrams per ketvirtadienį
Briuselyje numatytą susitikimą apsvarstyti galimas naujas sankcijas
Rusijai, atsinaujinus smurtui Ukrainos rytuose.
Tomis priemonėmis turėtų būti
skatinamas „greitas ir visokeriopas
Minsko susitarimų įgyvendinimas“, priduriama pareiškime, turint omenyje
faktiškai žlugusį taikos planą, kurį konflikto šalys pasirašė pernai rugsėjį
per derybas Baltarusijos sostinėje.
Pastaruosius kelis mėnesius Europos ir Amerikos politikai ne kartą pasisakė už būtinybę atkirsti Rusiją nuo SWIFT sistemos. Esą tokios reakcijos
Rusija nusipelnė dėl veiksmų Ukrainoje.

Rusija nutraukia kontaktus su
Europos Tarybos Parlamentine
Asamblėja
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) priėmė rezoliuciją,
kuria iki balandžio sustabdyta Rusijos delegacijos teisė balsuoti.
Strasbūre vykstančios Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos
(ETPA) plenarinės sesijos metu trečiadienio vakarą priimta Rezoliucija,
kurioje iki balandžio plenarinės sesijos pratęsiamos sankcijos Rusijos
delegacijai: balsavimo teisių suspendavimas, dalyvavimas valdančiųjų
komitetų posėdžiuose, rinkimų stebėjimas ETPA delegacijų sudėtyje.
Tai padaryta remiantis išvadomis, kad Rusija neįvykdė 2014 m. balandžio mėnesį ETPA priimtos Rezoliucijos įpareigojimų, o situacija nuo
to laiko Rytų Ukrainoje tik žymiai pablogėjo, praneša Lietuvos Seimo
kanceliarijos Tarptautinių ryšių departamento Tarptautinių organizacijų
skyrius.

Pakistane – masiniai suėmimai
Pakistano specialiosios tarnybos
suėmė mažiausiai 9 tūkstančius
žmonių, įtariamų terorizmu, praneša leidinys „The Hindu“.
Tarp suimtųjų – daugiau kaip
3 tūkstančiai mulų ir medresių
mokytojų, taip pat 3,5 tūkstančio
pabėgėlių iš Afganistano. Daugiausiai žmonių – 6702 – sulaikyta Chaiber Pachtunchvos provincijoje, kurioje gyventojų daugumą
sudaro puštūnai ir kuri garsėja kaip Talibano judėjimo tvirtovė.
Spėjamų teroristų ir jų padėjėjų sulaikymas – dalis nacionalinio veiksmų
plano, kurį parengė Pakistano kariškiai ir specialiųjų tarnybų vadovybė.
Jo tikslas – susilpninti talibus, pakirsti jų pozicijas šalyje ir pašalinti
teroro aktų artimiausioje ateityje galimybę.

Mini Aušvico išvadavimo 70-ąsias
metines
Lenkijoje antradienį prasidėjo Aušvico-Birkenau išvadavimo 70-ųjų
metinių minėjimas, kuriame mirties stovyklų aukas pagerbė pasaulio
šalių lyderiai ir išgyvenusieji.
Ceremonijoje dalyvauja apie 300 išgyvenusiųjų, taip pat daugelio šalių
lyderiai bei Holivudo magnatas Stevenas Spielbergas, režisavęs filmą
apie Holokaustą „Šindlerio sąrašas“ (Schindler‘s List).
S.Spielbergas, už šią dramą gavęs „Oskarą“ ir įrašęs 58 tūkst. išgyvenusiųjų liudijimus, su šimtais šių žmonių, kurių dauguma jau yra vyresni
nei 90 metų, susitiko Krokuvoje Pietų Lenkijoje.

Dubajaus oro uostas pasiekė istorinę
visų laikų ribą
Dubajaus tarptautinis oro
uostas perėmė iš Didžiosios
Britanijos Hitrou labiausiai
pasaulyje apkrauto oro uosto karūną. Jungtinių Arabų
Emyratų miesto transporto
mazge, naujausiais duomenimis, kasmet registruojami
didžiausi keleivių srautai
visame pasaulyje. Apie tai praneša BBC. Oro uosto pareigūnai nurodo,
kad vien 2014-aisiais teko aptarnauti 70,5 mln. keleivių, savo ruožtu
britų Hitrou šis rodiklis sudarė maždaug 68,1 mln. Oro uosto operatorė
„Dubai Airports“ nurodo pasiekusi „istorinę visų laikų ribą“.
Hitrou, kaip teigia jo atstovai spaudai, pastaraisiais metais stengiasi
didinti aptarnaujamų keleivių skaičių; šiuo metu juo besinaudojantys
keleiviai sudaro 98 proc. maksimalaus galimo aptarnauti skaičiaus.
Šaltinis: Delfi.lt
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Lietuviai iš anksto ruošiasi 2016 S P R E N D I M A S , K U R I S P R A D Ž I U G I N S
metams: daugėja energiškai taupių ATSISKAITINĖJANČIUS BANKO KORTELĖMIS
Mokesčiai už atsiskaitymą banko
Minėtos ribos negalios tokiems
pastatų
kortelėmis visoje Europos Sąjuntarptautiniams atsiskaitymams,
Lietuvoje, Statybos produkcijos
sertifikavimo centro
duomenimis, daugėja energiškai taupių
pastatų.
Jeigu 2013 m.
A+ ir A energinio
naudingumo klases
atitiko tik po vieną
namą, tai pernai A
klasei buvo priskirta
šešiolika naujų namų, A+ klasei – šeši. Žemesnės – B – energinio naudingumo klasės sertifikatų pernai išduota 668 daugiau nei užpernai (2013
m. – 1710, 2014 m. – 2378).
Mūsų šalyje privalu sertifikuoti kiekvieno naujo pastato energinį naudingumą, užbaigus šį pastatą ar jo dalis statyti, rekonstruoti, atnaujinti
ar kapitališkai remontuoti, taip pat jį parduodant arba išnuomojant. Ši
Statybos įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2013 metų.
Pagal energinį naudingumą pastatai skirstomi į 9 klases: A++, A+, A, B,
C, D, E, F ir G. Aukščiausia A++ klasė rodo, kad pastatas beveik nenaudoja
energijos, o A+, A ir B klasės – kad mažai jos naudojama.
Nuo 2014 m. jau visi Lietuvoje naujai statomi pastatai turi atitikti B
energinio naudingumo klasę, o rekonstruojami, atnaujinami arba remontuojami pastatai – ne žemesnę kaip C klasę, jeigu remonto
kaina
viršija ketvirtadalį pastato vertės. Nuo 2016 m. sausio 1 d. visi naujai
statomi pastatai turės atitikti ne žemesnę kaip A klasę, todėl energiškai
taupių pastatų daugės.
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo procesas Lietuvoje prasidėjo
2007 metais. Nuo to laiko iki šios dienos yra užregistruota daugiau kaip
91 tūkst. pastatų energinio naudingumo sertifikatų. Iš jų 7 yra A+ klasės
ir 33 – A klasės.
Šiuo metu taupiausi energiniu požiūriu gyvenamieji namai vidutiniškai
sunaudoja apie 49 kilovatvalandes kvadratiniam metrui per metus, iš jų
šildymui – apie 19 kWh/m2. Nerenovuoti daugiabučiai beveik pusseptinto karto daugiau – 318 kWh/m2 per metus (šildymui – 275 kWh/m2)
per metus.

ARTI TOLI

„Liliputas“ – ES saugomų produktų
sąraše
Ar lietuviškasis „Liliputas“ yra toks
pat geras, kaip ir garsusis prancūziškas
Rokforas (Roquefort)? Panašu, kad taip.
Briuselyje valstybės narės lietuvišką
sūrį „Liliputas“ pripažino ypatingu.
Lietuviškas sūris „Liliputas“ galės būti
ženklinamas ES ženklu su saugoma geografine nuoroda. „Mums labai malonu,
kad dar vienas lietuviškas produktas
buvo įtrauktas į pripažintų gaminių sąrašą. Tai dar kartą patvirtina, kad galime
didžiuotis mūsų gaminių kokybe, kurią
įvertina ir kitos šalys“, – kalbėjo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.
Po ilgo išsamaus nagrinėjimo lietuviškas sūris įgavo aukštą pripažinimą europiniu lygiu ir papildė savo kokybe garsėjančių europinių
maisto produktų, tokių kaip itališkas sūris Parmidžanas (Parmigiano
Reggiano), graikiškas sūris Feta ir kt., gretas. Lietuvoje sūris „Liliputas“
gaminamas Belvederio kaime nuo 1958 m. pagal autentišką technologiją
– per visą gamybos procesą kiekviena sūrio galvutė paimama į rankas
daugiau kaip 50 kartų. Tai natūraliai nokinamas, ypač švelnaus skonio,
tolygios konsistencijos sūris su vaško apvalkalu, kuris padeda išsaugoti
sūrio šviežumą. Neatsitiktinai Belvederyje gaminamas sūris „Liliputas“
turėjo didelį pasisekimą parodose. Prieš kelias dienas lietuviškojo „Liliputo“ galėjo paragauti ir tarptautinės parodos „Žalioji savaitė“ lankytojai.
Sūris „Liliputas“ nėra vienintelis aukštai įvertintas lietuviškas produktas.
ES lygiu pripažinti tokie produktai, kaip Lietuviškas varškės sūris (SGN),
Daujėnų naminė duona (SGN), midus „Stakliškės“ (SGN), Seinų / Lazdijų
krašto medus (SKVN), Žemaitiškas kastinys (GTG) ir mėsos gaminys
„Skilandis“ (GTG). Šie produktai pasižymi specifinėmis savybėmis.
Dabar tokių produktų sąraše, kurį Europos Komisija sudaro nuo 1992
m., yra daugiau kaip 1200 įvairių sūrio, mėsos, vaisių ir daržovių, alaus,
konditerijos gaminių. Daugiausia jų yra įregistravusios Italija ir Prancūzija.
Gamintojams pageidaujant, kad produktų pavadinimai būtų registruoti
saugomų nuorodų registre, reikia pateikti paraišką Žemės ūkio ministerijai
nagrinėti. Reikalavimus atitinkančios paraiškos perduodamos Europos
Komisijai toliau vertinti. Įvertinusi paraišką ir kitų šalių pastabas Europos
Komisija teikia valstybėms narėms balsuoti pasiūlymą įtraukti šį gaminį
į saugomų nuorodų registrą.
Produktų įtraukimas į pripažintų gaminių sąrašus stiprina gamintojų ir
šalies įvaizdį, nepamirštamos senos tradicijos. Vakarų Europoje produktai,
pažymėti saugomų nuorodų ženklais, yra labai populiarūs. Toks ženklinimas užtikrina, kad konkretus gaminys, pavyzdžiui, sūris, yra atvežtas
iš konkretaus regiono, tad vartotojas gaus aukštos kokybės produktą. Be
to, ES kokybės sistemose dalyvaujantiems produktams skiriamas prioritetas numatant ES pardavimų skatinimo ir produktų žinomumo didinimo
priemones.

goje (ES) turėtų būti vienodi ir
mažesni negu dabar.
Tokiam sprendimui, dėl kurio jau
sutarta su ES Taryba, antradienį
pritarė Europos Parlamento (EP)
Ekonomikos ir pinigų politikos
komitetas. Apie tai praneša EP
spaudos tarnyba.
Pagal naujosios direktyvos projektą, atsiskaitymo debeto kortele
mokestis negalės viršyti 0,2 proc.,
o kredito kortele – 0,3 proc. pirkinio ar paslaugos vertės. Šios ribos
bus taikomos ir tiems mokesčiams,
kuriuos verslo subjektams taiko
bankai, ir tiems, kuriuos klientams
taiko prekių ar paslaugų pardavėjai – pastarieji negalės pelnytis iš
kortelių aptarnavimo mokesčių.
Atsiskaitant debeto kortele šalies
viduje, penkerius metus nuo direktyvos įsigaliojimo 0,2 proc. mokesčio riba galės būti skaičiuojama nuo
per metus kortele sumokėtos sumos, o vėliau ši (arba 5 centų) riba
bus taikoma kiekvienam pirkiniui.

kuriuose nedalyvauja du skirtingi
bankai, o tik vienas finansinių
paslaugų teikėjas. Tai apima mokėjimus tokiomis kortelėmis kaip
„American Express“ arba „Diners
Club“.
Dabar banko kortelių aptarnavimo
mokesčiai ES valstybėse skiriasi:
jie priklauso nuo mokamos sumos,
taip pat kortelės ir transakcijos tipo.
Lietuvoje prekybininkai bankui
paprastai moka nuo 0,8 iki 2 proc.
pirkinio vertės.
Europos centrinio banko duomenimis, 2013 m. beveik pusė atsiskaitymų Lietuvoje įvykdyta banko
kortelėmis. Dažnai už jų aptarnavimą apmokestinama nepagrįstai
brangiai, ypač perkant internetu
kelionių bei kitas paslaugas. Europos Komisijos duomenimis, naujoji
direktyva visiems ES vartotojams
per metus sutaupys apie 730 mln.
eurų.
Savo ruožtu direktyva sustiprins
vartotojų teises pervedant pinigus į

ES nepriklausančias šalis ar mokant
ne ES valiuta. Ji taip pat geriau apsaugos mokėtojus nuo sukčiavimo.
Didžiausias vartotojo mokestis už
neautorizuotą transakciją sumažės
nuo 150 iki 50 eurų, išskyrus atvejus, kai pats vartotojas sukčiavo
arba nesiėmė reikalingo atsargumo.
Be to, bus įtvirtinta vartotojo teisė
susigrąžinti pinigus už nepristatytą
pirkinį ar nesuteiktą paslaugą.
Bankai privalės atsakyti į kliento
skundą per 15 dienų.
Dėl šios direktyvos, kuri jau preliminariai suderinta su ES Taryba,
EP plenarinėje sesijoje ketinama
balsuoti balandį, o jai įsigaliojus
minėtos mokesčių ribos bus pradėtos taikyti dar po pusmečio – taigi,
tikėtina, nuo kitų metų.

NAUDINGA ŽINOTI

PATARIMAI, KAIP NEPRISIŠAUKTI NELAIMĖS
PER „FACEBOOK“
Dalinatės savo savaitgalio planais
socialinėje erdvėje? Prieš paspaudžiant mygtuką „dalintis“ vertėtų
pagalvoti du kartus. Reklamuodami
savo atostogas pateikiate puikų receptą galimai turto vagystei.
Dalindamiesi detalėmis, kad
įsigijote naują televizorių ar kitą
techniką galite prisivilioti neprašytų
svečių į namus. Nors akivaizdžių
įrodymų, kad pa
Patikrinkite savo „Facebook“
privatumo nustatymus
„Facebook“ įvedė nemažai privatumo pakeitimų pastaraisiais
metais, todėl jei kuris laikas jų
neatnaujinote savo paskyroje,
senieji nustatymai gali būti nebesaugūs. Viršutinėje meniu juostoje
paspauskite ant spynos piktogramos
ir peržiūrėkite, kas gali matyti jūsų
profilį. Pasitikrinkite, ar informacija
dalinatės ne su visais socialinio
tinklo vartotojais (Public), o esate
pasirinkę draugų (Friends) punktą.
Valdykite savo „Facebook“
žymėjimo parametrus
Galite pasirinkti ir nustatyti sąrašą žmonių, kurie gali matyti jūsų
įrašus – tokiu atveju, nepažįstami
ar jūsų turtu suinteresuoti žmonės
nematys, kad draugas jus pažymėjo
atostogaujant toli nuo namų.
Norėdami valdyti šį nustatymą,
patikrinkite savo žymos nustatymus. Paspauskite spynos piktogramą ir atsidariusiame sąraše pasirinkite „žiūrėti daugiau nustatymų“
(See More Settings). Kairėje pusėje
esančioje meniu juostoje pasirinkite
„metraštis ir žymėjimas“ (Timeline

and Tagging) ir atsidariusiame
lange nusistatykite, kas gali rašyti
jūsų profilyje, kas gali matyti jūsų
įrašus ar nuotraukas, kuriose esate
pažymėtas kitų asmenų.
Patikrinkite savo draugų sąrašą
Tikėtina, jog savo draugų sąraše
turite ir buvusius klasiokus, atsitiktinius pažįstamus, buvusius kolegas
su kuriais ilgą laiką nekalbėjote.
Nors „Facebook“ yra puiki erdvė
pasidžiaugti pasiekimais ar dideliais gyvenimo įvykiais, nepamirškite, kad viskas, ką pasakote gali
iššaukti nemalonią situaciją.
Paspauskite ant viršutinėje „Facebook“ juostoje esančio jūsų vardo
ir pasirinkite meniu punktą „draugai“ (Friends). Šalia pasirinktų
draugų vardų, išsiskleiskite langą,
kuriame galite pridėti juos į artimų draugų (Close friends) sąrašą.
Taip pat galite susikurti atskirus
sąrašus – kolegų, draugų su kuriais
savaitgalį leidžiate laiką ar grupę,
su kuria norite pasidalinti tik ribota
informacija.
Atlikę šiuos veiksmus, nuo šiol,
atnaujinę savo paskyrą ar įkėlę
nuotrauką galite greitai pasirinkti

tinkamą draugų sąrašą ir riboti
informacijos skleidimą. Kelios minutės, skirtos peržiūrėti privatumo
nustatymus ir pasidaryti artimų
draugų grupes, vėliau gali pasirodyti be galo svarbios. Atminkite, kad
„Facebook“ nesuteikia visokeriopos jūsų duomenų apsaugos, todėl
imtis iniciatyvos reikia patiems.
Gerai pagalvokite prieš keldami
įrašą arba prisiregistruodami
tam tikroje vietoje
Jei turite „Foueaquare“ programėlę, kurios pagalba galite priregistruoti savo buvimo vietą bei įkelti
nuotrauką – nuo tos akimirkos, kai
pasidalinate šia informacija jūs patenkate į kibernetinę erdvę. Prisiregistravimas skirtingose vietose yra
smagus dalykas, bet prisiminkite,
jog tai yra vieša deklaracija apie
jūsų buvimo vietą, todėl įsitikinkite,
kad šia informacija dalinatės tik su
pasirinkta artimų draugų grupe.
Siųsti nuotrauką elektroniniu paštu,
rašyti sms žinutę ar tiesiog pakalbėti
telefonu yra daug saugesni ir asmeniškesni bendravimo būdai.
Šaltinis: Delfi.lt
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NAUJAS MOKESTIS GREIČIAUSIAI PAPLIS
VISOJE LIETUVOJE
Finansų ministerija pritaria siūlymui vietos turisto rinkliavą, arba
„pagalvės mokestį“, rinkti ne tik
šalies kurortuose, bet ir kitose savivaldybėse.
Atsižvelgusi į ministerijos nuomonę Vyriausybė trečiadienį turėtų
pritarti Seimo nario socialdemokrato Juro Poželos parengtoms
Rinkliavų įstatymo pataisoms.

Finansų ministerija taip pat siūlo
šiame įstatyme nustatyti tik vietinės
rinkliavos objektą, nedetalizuojant
jos mokėtojų ir lengvatų, kurias
pagal šį įstatymą turi teisę nustatyti
savivaldybės taryba.
Preliminariai skaičiuojama, kad,
pavyzdžiui, Vilniuje nustačius 0,58
euro (2 litų) „pagalvės mokestį“
pajamos iš jo sudarytų apie 580

tūkst. eurų (2 mln. litų) per metus.
Šaltinis: Delfi.lt
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NUO STUDENTIŠKO VERSLO IKI DIDŽIAUSIŲ
VALYMO PRIEMONIŲ PLATINTOJŲ LIETUVOJE

Rimvydas Širvinskas-Makalius:
kuria kryptimi vykti atostogauti

Žmogui 20 metų, regis, nėra labai
ilgas laikotarpis. Tačiau įmonei, kuri
įsteigta dar tik ant kojų besistojančioje Lietuvoje, tai tikrai milžiniškas
laimėjimas. Šią mintį patvirtina
ir jau 20-metį švenčiančios bendrovės „Manjana“ direktorius bei
vienas įkūrėjų Donatas Genys (43).
Jo teigimu, pakeliui į sėkmę teko
vengti susidūrimo su kriminalinio
pasaulio atstovais, patirti tuomet atsainų bankų požiūrį į verslą, o visus
sunkumus ar neteisybę kompensuoti
atkaklumu, darbu ir begaliniu optimizmu.
Partneriai pasirinko, nes patiko
jaunatviškas užsidegimas
Kaip teigia vienas įmonės įkūrėjų
ir dabartinis direktorius D. Genys,
jam pasisekė, kad augo ir mokyklą
baigė jau tais laikais (1989 m.), kai
Lietuvoje brendo išsilaisvinimo idėjos, o žvilgsnis krypo į Vakarus. Jo
paaugliškas maištas sutapo su šalyje
vyravusiomis perversmo idėjomis.
„Įvairius studentiškus verslus
plėtojau jau nuo 1991-ųjų. O 1994
m. baigiau studijas KTU Vadybos
fakultete ir atsirado dar daugiau
laiko bei noro kurti ką nors savo“, –
prisimena Skaudvilėje (Tauragės r.)
gimęs ir augęs pašnekovas.
Toks troškimas tapo „Manjanos“
įkūrimo priežastimi. Iš pradžių
įmonė prekiavo Lietuvoje gaminamais fermentiniais sūriais. Jie buvo
tiekiami Kauno ir Vilniaus maisto
prekių parduotuvėms.
Svarbiausia savo idėjas matyti
platesniame kontekste nei vienas
miestas ar viena šalis, visada laikytis duoto žodžio bei prisiimtų
įsipareigojimų ir nekurti verslo
tam, kad galėtum nusipirkti geresnį
automobilį ar butą. D. Genys
1995 m. pabaigoje „Manjanos“
įkūrėjai susipažino su vienos iš
„Unilever“ grupės bendrovių „Lever Industrial“ atstovais. Su jais
buvo sutarta, kad kauniečiai įdarbins maisto technologą ir pabandys
prekiauti profesionalų plovimo ir
dezinfekavimo priemonėmis, skirtomis maisto pramonės bendrovėms
ir skalbykloms.
„Jie galėjo pasirinkti ir kitą partnerį, įmonę, turinčią daugiau patirties bei didesnių išteklių, tačiau
suomiams patiko mūsų jaunatviškas
užsidegimas ir bendravimas su
Lietuvos pieno pramonės įmonėmis. Be to, tuo metu skandinavai
buvo ką tik nusipirkę „Kalnapilį“ ir

pradėję modernizuoti pirmąją alaus
daryklą. Vedami savo ambicijų tapome tais, kurie kartu su partneriais
prisidėjome prie plovimo procesų
sutvarkymo toje įmonėje. Vėliau
teko prisidėti beveik prie visų Lietuvos alaus daryklų modernizavimo.
Galiausiai prekyba sūriais tapo ne
pagrindine veikla, todėl apie 1997
m. ją apskritai nutraukėme“, – sako
D. Genys.
Vargas su bankais, konkurentais
ir valstybinėmis institucijomis
Veiklą pradėjusioje „Manjanoje“
dirbo šeši darbuotojai. Šiuo metu
įmonėje dirba 57 žmonės, trys iš
jų priklauso pirmajam šešetukui.
Jie prisimena laikus, kai bendrovė
pamažu ėmė skintis kelią valymo
prekių rinkoje Lietuvoje. Pradėjusi
nuo maisto gamybos įmonių ir
pramoninių skalbyklų, bendrovė
lygiagrečiai ėmė žengti ir į kitas sritis: viešbučius, restoranus, valymo
paslaugų įmones.
Dar vėliau Lietuvoje pradėjo kurtis
didieji prekybos centrai, kuriems
taip pat reikėjo jau paruoštų higienos
sprendimų. Plėtojant verslą teko
daug bendrauti su visuomeninio
maitinimo įmones kontroliuojančiomis institucijomis, pristatyti iki tol
kontrolieriams Lietuvoje nematytus
gaminius. Su jais susipažinti ateidavo daug geranoriškai nusiteikusių
žmonių, bet buvo ir tokių, kuriems
svarbiausia buvo nubausti kuo daugiau bendrovių.
Pašnekovas atskleidžia, jog plėtojant verslą teko gerokai pasistengti,
kad išvengtų kriminalinių struktūrų
dėmesio. D. Genys yra net sulaukęs
grasinimų. Kai kurios tuo metu
žinomos įmonės konkurencinėje
kovoje naudodavosi reketininkų

paslaugomis.
Be to, bankai nefinansuodavo tokių įmonių kaip „Manjana“. „1997
m. bandžiau gauti pirmą paskolą
apyvartinėms lėšoms. Tuometė
mūsų apyvarta buvo apie 3 mln. litų,
o prašiau 100 tūkst. litų paskolos.
Aišku, jos negavau. Bankų darbuotojai į tokius kaip aš žiūrėdavo iš
aukšto ir apskritai nesuprato, kad
pinigai taip pat yra prekė, kurią
reikia parduoti“, – šypsodamasis
aiškina verslininkas.
Taigi, nesulaukus pagalbos iš
banko, viską teko finansuoti tiekėjų
pinigais.
„Reikėjo dideles tarptautines
bendroves kažkaip įtikinti, kad
tokiems jaunuoliams iš niekam nežinomos Lietuvos atidėtų mokėjimą
už prekes 30, 60 ar net 70 dienų.
Pavyko! Taip ir dirbome: jokių didelių investicijų, jokių pelno dalybų,
jokių prabangių automobilių – visas
pelnas apyvartinėms lėšoms. Užtat
dabar mūsų apyvarta 7,4 mln. eurų“,
– džiaugiasi pašnekovas.
Pasiteiravus, ko palinkėtų šiais
laikais verslą pradedantiems žmonėms, D. Genys nedaugžodžiauja
ir pirmiausia paragina būti dėkingus
už tai, kad dabartinė verslo aplinka
yra nepalyginamai geresnė ir joje
galima nevaržomai įgyvendinti
visas savo idėjas.
„Svarbiausia savo idėjas matyti
platesniame kontekste nei vienas
miestas ar viena šalis, visada laikytis duoto žodžio bei prisiimtų
įsipareigojimų ir nekurti verslo
tam, kad galėtum nusipirkti geresnį
automobilį ar butą“, – pataria jau 20
metų sėkmingai savo verslą plėtojantis vyras.
Šaltinis: Bznstart.lt

APLINK LIETUVĄ

DEVYNIŲ BĖGIMŲ LAIMĖTOJAI IŠSIDALYS 21
TŪKSTANČIO EURŲ PRIZINĮ FONDĄ
Mažiau kaip dvi savaitės beliko iki
vasario 7 dieną Dusetose vyksiančių ristūnų lenktynių „Sartai 2015“,
kurios išgarsino ne tik šį mažą
Aukštaitijos miestelį, bet ir visus
Lietuvos žirgų mylėtojus. Pagal
nusistovėjusią lenktynių programą
ir šiemet rengiamų devynių ristūnų
bėgimų nugalėtojams ir prizininkams triumfo akimirkas garsiojoje
žiemos žirginio sporto šventėje
primins solidūs prizai.
„Nors pagal olimpinį principą ne
tiek svarbu laimėti, kiek dalyvauti,
tačiau prestižinės žirgų sporto
varžybos, ne išimtis ir Dusetų hipodrome, garsėja ir solidžiais prizais“,
– sako šventės „Sartai 2015“ organizacinio komiteto pirmininkas,
žemės ūkio viceministras Gintas
Saulius Cironka. Jis džiaugiasi, kad
ir šiemet su renginio rėmėjų pagalba

pavyko suformuoti tokį pat kaip ir
pernai – 20 925 eurų (72 tūkstančių
litų) prizinį fondą.
Užpernai šis fondas siekė 65, o dar
metais anksčiau, 2012-aisiais, – 56
tūkstančius litų.
Didžiausias – 3 500 eurų (12 000
litų) piniginis prizas tradiciškai bus
įteiktas šių lenktynių organizatorės,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos steigiamo pagrindinio
– „Didžiojo žiemos prizo“ nugalėtojui ir prizininkams.
Žemės ūkio ministerija pagrindinį prizą steigia neatsitiktinai. Tai
gražių, senų tradicijų, kurioms jau
daugiau nei aštuoni dešimtmečiai,
tąsa, liudijanti, jog pirmasis piniginis prizas žirgų lenktynių ant Sartų
ežero ledo nugalėtojui buvo įteiktas
1933-aisiais, kai Žemės ūkio rūmai
ėmė globoti šią ne tik Aukštaitiją

garsinančią šventę ir premijuoti
eikliausių žirgų šeimininkus.
Iki tol lenktynių ant Sartų ežero
ledo nugalėtojai kaip prizą gaudavo
kadagio dūmais kvepiančią aukštaitiškų lašinių paltį, mineralinių
trąšų maišą...
Lenktynių „Sartai 2015“ nugalėtojai ir prizininkai iš Dusetų
hipodromo vasario 7-ąją išsiveš
solidžias premijas, o visi, apsilankę
šioje unikalioje šventėje, – puikiausią nuotaiką.
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Tarptautinio turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodos
„Adventur“, vykusios sausio 2325 dienomis Lietuvos parodų ir
kongresų centre „Litexpo“, metu
šiltai ir betarpiškai su auditorija
bendravęs „Makalius.lt“ vadovas
ne tik pristatė naują projektą
„Keliauk su žvaigžde“, kuriuo
bus siekiama atgaivinti kelionių autobusu paklausą suteikiant keleiviams,
anot Makaliaus, analogų Lietuvoje neturinčią galimybę į kelionę vykti
drauge su žinomu Lietuvos visuomenės veikėju, dainininku, aktoriumi,
rašytoju, bet taip pat nešykštėjo ir praktinių patarimų žiūrovams, būsimiems
keliautojams, kaip pigiai ir patogiai susiplanuoti savo atostogas.
Bene pusę pasaulio išmaišęs R. Širvinskas teigia, kad neverta, susigundžius patrauklia akcija, čia pat lyg išdegus akis pirkti kelionę: „Niekada
skubotai neįsigykite kelionių. Planuodami savo atostogas, pirmiausia į tai
investuokite savo laiką.“
Taip pat svarbu sekti kainų kitimo tendencijas, kadangi lėktuvo bilietų
kainų pokytis, anot Makaliaus, primena bangos lūžimą. Jei kainų kitimas
būtų pateiktas grafike, pastebimas kainos didėjimas nuo labai mažos iki vis
didesnės, o taške, kuriame pasiekiama didžiausia kaina, už kurią vartotojai
nustoja pirkti iš pradžių labai pigiai kainavusį bilietą, kaina it banga lūžta
ir vėl gerokai sumažėja.
Patarimas moterims auditoriją prajuokino – R. Širvinskas-Makalius siūlo
atsisakyti kelių porų aukštakulnių ir suknelių skaičių sumažinti bent jau
iki dienų skaičiaus, kiek planuojama būti svečioje šalyje, idant pavyktų
išsiversti su rankiniu bagažu ir taip sutaupyti pinigų. Kad ir suvenyrams
bei lauktuvėms.
Vasaros sezono kryptys nesikeičia
Besiteiraujantiems patarimo, kuria kryptimi siūlytų vykti atostogauti,
Makalius siūlo rinktis savo mylimiausią, jį ne tik savo salomis, bet ir
nuostabiu maistu sužavėjusią šalį – Graikiją. Graikija, kartu su Turkija ir
Bulgarija, remiantis 2014 metų spalio mėnesio kelionių agentūros „Novaturas“ duomenimis, užima lyderio pozicijas lietuviams renkantis vasaros
sezono kelionių kryptį.
Lietuviai – nuotykių ieškotojai ir nuolaidų medžiotojai
Neretai keliautojai skirstomi į tam tikras kategorijas pagal savo kelionės
tikslą ir keliavimo būdą. Yra poilsiautojai, yra turistai, yra piligrimai. Pasiteiravus, kokie keliautojai yra lietuviai, Makalius išskiria kelis vyraujančius
tipus: „Daugiausiai yra keliaujančių su kelionių organizatoriais, poilsiui
besirenkančių Turkiją ir Egiptą.
Tačiau daugėja ir savarankiškų keliautojų, tų žingeidžiųjų žmonių, kurie
norėtų tai padaryti savarankiškai, investuoti laiko į savo kelionės planavimą,
pasidomėti (šalimi – aut. past.) pirmiausia patys.
Anot pašnekovo, yra ir toks keliautojų tipas, kuris visiškai pasileidžia
išbandyti savęs, keliauja savo malonumui ir dažniausiai tokioms kelionėms
pasirenka Indiją, kopia į kalnus, užsibrėžia tikslą keliauti aplink pasaulį arba
po Europą autostopu. „Šie žmonės patiria daugiausiai iš visų keliautojų, jie
visgi yra nuotykių ieškotojai, kurie dar prieš kelionę užprogramuoja save
būsimiems nuotykiams“, – sako Makalius.

TEMA

Laukiantiems pavasario šilumos
barsukas gerų žinių neturi
Barsuką sutikti miške nėra
lengva
Mūsų senoliai tikėjo, kad jeigu
sausio 25-ąją barsukas išlindęs iš
savo olos išvysta šviečiančią saulę,
išsigąsta savo šešėlio ir lenda atgal
į savo urvą, tai reiškia, kad pavasaris bus ankstyvas. Jei tądien būna
apniukę, barsukas lenda lauk pasimankštinti, pripėduoja miške, pakvėpuoja grynu oru ir grįžęs kietai įminga,
tuomet pavasario sulauksime negreit – jis bus šaltas ir vėlyvas.
Tačiau tokį barsuko elgesį galima tik numanyti, nes gamtoje jį sutikti nėra
taip paprasta.
Stebi pietinių paukščių atsiradimą
Pasak gamtininko, dėl šiltėjančių orų stebima, kad Lietuvoje ima pasirodyti
vis daugiau pietinių rūšių, kurioms mūsų gamtinės sąlygos anksčiau nebuvo
tinkamos. Tas pasakytina apie pelikanus, vienas jų atstovas pernai balandį
buvo pastebėtas Linkmenų miestelio tvenkinyje. Anksčiau Aukštaitijos
nacionaliniame parke nebuvo ir baltųjų garnių, o dabar jau stebimas ir šių
paukščių pasirodymas.
Orai tokie keisti, kad net nežinai, ko tikėtis
Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos skyriaus vedėjas Mindaugas Lapelė,
paklaustas, kokie orai pastarosiomis dienomis vyravo Dzūkijoje ir koks pagal
tai galėtų būti pavasaris, teigė kliaujantis posakiu „gamta žino geriau“.
Anot pašnekovo, šią žiemą vyrauja keisti orai, nes tokiu laiku turėtų prasidėti patys šalčiai. O tiek ir anksčiau buvo gana šilta, tiek ir dabar orai laikosi
arti nulio.
Gamtininkas Selemonas Paltanavičius neskubėjo vertinti, koks bus šis pavasaris. Jis tik prasitarė manantis, kad žiema bus trumpa, o vasario mėnesis
turėtų būti gana švelnus. Anot gamtininko, vasaris žada būti labai švelnus,
tačiau apie mėnesio vidurį gali būti ir keliolika laipsnių šalčio bei sniego. „Bet,
matyt, kaip ir pernai vasario gale sutiksime pirmus sugrįžusius paukščius,
taigi barsukas bus dar kartą teisus“, - teigė S. Paltanavičius.
Šaltinis: Grynas.lt
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RECEPTAS

Latviškas juodos duonos desertas
2 porcijoms reikės:
8 riekių juodos duonos
2 šaukštų cukraus
žiupsnio cinamono
200 ml 35%-36% riebumo grietinėlės
2 šaukštų cukraus pudros
Mėgstamos rūgščios uogienės
(slyvų, serbentų)
Geriausia, kad duona jau būtų sudžiuvusi. Jei ji šviežia padžiovinkite ją
orkaitėje 20-40 minučių. Tuomet sutrupinkite maisto smulkintuvu ar kombainu. Trupinius sumaišykite su cukrumi ir cinamonu. Grietinėlę išplakite
su cukraus pudra (ji neturėtų būti labai saldi). Tiekite taurėse darydami
sluoksnius: trupiniai, grietinėlė, uogienė ir vėl iš naujo.

Paprasta: valantis ir liekninantis
gėrimas
Jei ieškote greito būdo sulieknėti, šis gėrimas puikiai tiks. Tik būkite
atsargūs – jei nepakeisite mitybos, kilogramai parkeliaus, rašo healthyfoodhouse.com.
Produktai: 1 citrina, 1 sauja petražolių, 1 stiklinė vandens.
Kaip gaminti: susmulkinkite petražolės ar sutrinkite trintuvu, išspauskite citrinos sultis, sumaišykite su stikline vandens, ir štai turite stebuklingą gėrimą.
Norint optimalių rezultatų, gerkite šį riebalus tirpdantį eliksyrą penkis rytus,
vos pabudę.
Padarykite 10 dienų pertrauką. Šis gėrimas lieknina ir tuo pačiu aprūpina
organizmą vitaminais ir mineralais. Petražolės gerina virškinimą ir šalina
skysčių perteklių.

NAUDINGA ŽINOTI

Natūralių vaistų patriarchas, vertas
būti jūsų namuose: kaip, kokias ligas
teisingai gydyti
Šis augalas - tikras natūralių
vaistų patriarchas, nuo seno
plačiai naudojamas liaudies
medicinoje.
Mūsų senelės ir prosenelės
jį ypač vertino, neretai vadindavo vaistu nuo dešimties
ligų. Šio augalo panaudojimo
galimybės - labai plačios, būtent todėl jis yra populiarus ir
vertinamas iki šiol.
Tėvynė ir savybės
Alavijo gimtinė - Pietų Afrika. Manoma, kad Aleksandro Makedoniečio
daktarai per žygį į Egiptą iš vietinių šventikų sužinojo apie gydomąsias
alavijo savybes, vėliau per juos vaistų receptai pasklido po visą Europą.
Vaistinė žaliava - sveiki lapai, augantys apatinėje ir vidurinėje augalo dalyse, ne trumpesni nei 15 cm. Juose yra daug biologiškai veiklių medžiagų.
Alavijo sultys naudojamos tiek išoriškai, tiek į vidų. Kiekvienos šalies
liaudies medicina siūlo įvairių savo receptų, daugelis jų labai paprasti ir
visai nepakitę pasiekė mūsų dienas.
Alavijo lapuose yra apie 2 proc. antraceno darinių (pagrindinė sudedamoji
dalis -aloinas), eterinių aliejų, gliukozės, proteino, salicilo rūgšties, magnio, cinko, fosforo, kalcio, A, B1, C ir E vitaminų. Alavijo sultys - puikus
antiseptikas, padeda greičiau užgyti žaizdoms, turi sausinamųjų savybių,
didina imunitetą, stimuliuoja audinių atsinaujinimo procesą, kelia apetitą.
Preparatai - geriami, tepami
Lietuvos fitoterapijos centro vadovas medicinos mokslų daktaras docentas
vaistininkas Juozas Vasiliauskas neslėpė labai mėgstąs šį vaistinį augalą
ir jo preparatų dažnai skiriąs ligoniams, mat jo poveikis virškinamajai ir
imuninei sistemai yra labai geras.
Alavijas labai tinka vyresnio amžiaus žmonėms, kurių virškinamoji sistema ir žarnyno flora sutrikusios, išburkusios gleivinės.
Alavijo ekstraktas gali būti naudojamas sergant akių, tulžies ir kepenų
ligomis, bronchine astma, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalige, lėtiniu
gastritu, vidurių užkietėjimu.
Šiuolaikinėje farmakologijoje alavijo sultys naudojamos gaminant tepalus,
gerklės ir dantenų skalavimo skysčius, gydomąsias mikstūras.
Kosmetikos pramonėje lapų ekstrakto dedama į kremus, losjonus, valomąsias ir maitinamąsias kaukes. Kremai su alijošiumi - tikrai puikūs, nes
vitaminas E, kurio daug žaliose augalo sultyse, turi savybę jauninti odą,
mažinti raukšles. Tokie kremai tinka ir vyrams - jie irgi nori atrodyti jauni.
Kada tinkamiausias?
Doc. J. Vasiliauskas pabrėžė, kad vaistams švieži lapai renkami nuo apatinės ir vidurinės stiebo dalies. Juos reikia nupjauti, nuplauti ir nusausinti,
palaikyti 12-15 parų tamsioje vietoje 6-8 laipsnių temperatūroje ir tik tada
ruošti įvairius preparatus.
Kodėl svarbu toks paruošimas? Nustatyta, kad, laikant alavijo lapus
tamsioje ir šaltoje vietoje, vyksta biologiniai pokyčiai ir pasigamina
medžiagos, kurios stimuliuoja gyvybinius procesus - biogeniniai stimuliatoriai. Jie gerina medžiagų apykaitą, slopina uždegimo procesus, didina
organizmo atsparumą ligoms, gydo žaizdas ir nudegimus. Iš alavijo lapų
išspaustos sultys vartojamos iš karto, nes, ilgiau laikomos, praranda savo
gydomąjį poveikį.
Naudoti išoriškai jas paprastai saugu, bet gerti alavijo sultis reikia atsargiai.
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SVEIKATA

KĄ DARYTI, JEI SURIEČIA RADIKULITAS
Retam pavyksta nugyventi amžių
nepatyrus nugaros skausmų. Viena
dažniausių jo priežasčių – radikulitas (radikulopatija). Kartais
tereikia neatsargiai pasilenkti
ar staigiai pasisukti, ir nugarą
perveria skausmas. Anksčiau laikytas vyresnio amžiaus žmonių
liga, pastaruoju metu radikulitas
atakuoja vis jaunesnius žmones.
Negali pajudėti
Dėl nuolatinio sėdėjimo prie kompiuterio, televizoriaus, per mažo
fizinio aktyvumo nugaros skausmai tampa amžiaus epidemija.
Radikulitas – tai nugaros smegenų
nervų šaknelių, einančių pro stuburo tarpslankstelines angas nuo
kaklo iki juosmens ir kryžkaulio,
uždegimas ar pažeidimas.
„Tai dažnas ir skausmingas susirgimas, – teigia Vilniaus Antakalnio
poliklinikos II Šeimos gydytojų
skyriaus vedėja, šeimos gydytoja
Renata Misevičienė. – Užklupus
radikulitui pacientai skundžiasi
nugaros skausmais. Stuburą gali
skaudėti bet kurioje vietoje – nuo
kaklo iki pat uodegikaulio. Būna
krūtininių, kaklinių ar juosmeninių, kryžmeninės srities radikulitų.“
Kadangi didžiausias krūvis tenka
juosmens ir kryžkaulio sričiai,

dažniausiai pasitaiko šios stuburo
srities radikulitas, kurio požymis
– juosmens skausmas, stiprėjantis
judant bei plintantis į klubą, kelį.
Kai radikulitas paveikia kaklinę
ir krūtininę stuburo sritį, skauda
kvėpuojant, vos pasukus galvą ar
nusičiaudėjus. Skausmas jaučiamas pakaušyje, sprande, mentėje,
petyje, neretai plinta į ranką.
Bet kurios stuburo srities radikulito skausmas gali būti intensyvus,
gręžiantis, sustiprėjantis judant.
„Kartais skausmas silpnas, palaipsniui stiprėjantis, tačiau gali
ištikti ir ūmus skausmo priepuolis.
Jis būna toks stiprus, kad jo užklupti ligoniai neretai sako: „Skauda taip, kad net pajudėti negaliu“,
– pasakoja šeimos gydytoja.
Vyraujantis, būdingiausias radikulopatijos simptomas – skausmas, tačiau gali varginti ir raumenų silpnumas, deginimas, tirpimas,
jutimo sutrikimai, judesių sunkumas, ribotumas. Gali išsivystyti
ir raumenų pakenkimai, jei nervų
šaknelės užspaustos ilgesnį laiką.
Tada skauda rankų raumenis,
tirpsta rankos, būna sunku ir
skausminga jas ištiesti ar sulenkti.
Radikulito sukeliamą juosmens
skausmą dažnai lydi ir judėjimo
sutrikimai.

Priežasčių daug
Radikulopatija – labai apgaulinga liga. Pasitaiko, kad žmonės,
nesuprasdami tikrosios skausmo
priežasties, atsakymo ieško lankydamiesi pas okulistus ar kardiologus. Kai radikulopatija pažeidžia
kaklinę stuburo dalį, ne tik skauda
pakaušį, sprandą, mentę, bet gali
skaudėti akis, varginti akių deginimo, sunkumo jausmas. Tik apsilankius pas specialistą paaiškėja,
kad akių ligų simptomų kaltininkas
– nervų šaknelių pažeidimas.
Kai žmogus jaučia skausmą krūtinėje, dažniausiai mano, kad serga
kokia nors širdies liga ir skuba pas
kardiologą. Atlikus tyrimus išaiškėja, kad tai stuburo patologija.
Todėl atsiradus pažeidimui vienoje
Šaltinis: Šeimininkė.lt

PAŽINK SAVE

MOTINOS SKAUSMAS NETELPA ŠIRDY: TIK
NELIEPKITE MELSTIS
„Žmogus ima gesti, kai nebendrauja
su kitais, užsisklendžia, nesidalija,
nepatiria su aplinkiniais bendrystės.
Todėl tikrai reikia „eiti į žmones“, kad
ir kaip sunku tai beatrodytų“, - teigia
Rasa Derenčienė, individualiosios
psichologijos konsultantė, komentuodama DELFI atsiųstą liūdną mamos,
kurios sūnus serga šizofrenija, laišką.
Mano vaikui 34-eri. Per kelerius
metus jis patyrė dvi psichozes. Po
pirmosios liovėsi gerti vaistus, dabar
juos geria reguliariai, supratęs, kad be
jų dar blogiau. Tačiau jei po pirmojo
priepuolio ir mėnesio, praleisto psichiatrinėje, atrodė, kad tikrai sugrįš į
gyvenimą, tai po antrosios psichozės
jis tapo visiškai uždaras.
Per dienas jis lindi savo kambaryje.
Paprašytas suplauna indus, išneša
šiukšles. Viskas. Nėra agresyvus,
atvirkščiai, ramus, adekvatus, tik
nelaimingas. Pasiūliau jam klausytis
radijo, dabar tą ir daro. Dieną naktį.
Kitu laiku miega, valgo, išeina parūkyti, kartais pasižiūri televizorių ir
vis smarkiau grimzta į vienatvę“, – tai citata iš Genovaitės Petronie-

nės - psichologės psichoterapeutės
straipsnio.
Rasa Derenčienė, individualiosios
psichologijos konsultantė:
Iš laiško supratau, kaip labai neramu jums dėl savo sūnaus. Tikra tiesa,
kad susirgus psichikos liga, kenčia
ne tik pats žmogus, bet ir su juo
gyvenantys šeimos nariai, artimieji.
dažnai neaišku, kaip su juo bendrauti.
Diagnozavus šizofreniją, susirgusiojo gydymo schema mūsų šalyje
būna panaši daugeliui: gydymas
ligoninėje, paskui – psichosocialinė
reabilitacija dienos stacionare bei
tolesnis medikamentų vartojimas
apsilankant pas psichiatrą sykį kas
1-2 mėnesius. Rodos, ne tiek ir mažai,
deja, to dažnai nepakanka.
Svarbiausia – nepalikti jo vieno,
rodyti dėmesį ir nuoširdų rūpestį.
Tikrai verta nuolat paskatinti susirgusįjį imtis kokios veiklos. Žmogus
ima gesti, kai nebendrauja su kitais,
užsisklendžia. Todėl tikrai reikia
„eiti į žmones“, kad ir kaip sunku
tai beatrodytų. Tam pasitarnauti gali
įvairūs dienos centrai, pacientų klu-

bai, paramos grupės.
Nežinia, kokioje vietovėje jūs
gyvenate, tačiau informacijos apie
arčiausiai esantį užimtumo centrą
galite ieškoti per Lietuvos žmonių su
negalia sąjungą, savo gyvenamosios
vietos psichikos sveikatos centrą,
socialinės paramos skyrių.
Veikla, užimtumas sergančiam
psichikos liga tikrai labai svarbi.
Dar galima paskaityti norvegų autorės A.Lauveng knygą „Auštant
aš virsdavau liūtu“ (yra lietuvių
kalba), parašytą šizofrenija sirgusios
ir išsigydžiusios moters, kuri dabar
pati konsultuoja sielos ligonius.
Vertigiausia joje yra nuostata, jog
ir šia liga sergantiesiems yra šansų
pasveikti. Kad viltis visada yra.
Info: Delfi.lt

TEMA

SPECIALISTAI: DALIS SPORTUOJANČIŲ TAI
DARO NETEISINGAI
Prieš pradedant sportuoti, labai
svarbu tinkamai paruošti savo organizmą, nes priešingu atveju, ne
tik nepasieksite trokštamų rezultatų,
bet ir „užsidirbsite“ rimtų nemalonumų - išsekimą, raumenų mėšlungį ir traumas, sako vaistininkai ir
gydytojai. Specialistų teigimu, nors
sportu užsiimančių žmonių Lietuvoje
daugėja, tik dalis tai daro tinkamai ir
reguliariai, ypač žiemą.
Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės Gintarės Krikščiūnienės pastebėjimu, sportuoti, judėti, aktyviai
leisti laiką yra būtina, tačiau jeigu tai
tampa perkrova organizmui, jis į tai
reaguoja kaip į stresą. „Pagrindinė
taisyklė - sportuoti reikia pastoviai,

reguliariai ir teisingai.
Pasak „MediCA klinikos“ šeimos
gydytojos Gretos Latakės, sportuoti
vertėtų apie 3 kartus per savaitę,
mažiausiai po pusvalandį, vidutiniu
intensyvumu.
Vaistininkė G. Krikščiūnienė mano,
kad vienas geriausių pasirinkimų yra
sportas gryname ore.
Vaistininkės teigimu, sportuoti salėje taip pat yra gerai, tačiau su sąlyga,
kad ten būtų gera ventiliacija, šlapiai
valomos grindys, dezinfekuojami
paviršiai.
Pasak vaistininkės, nuolat sportuojantiems būtini polivitaminai ir kalcis, kurie užtikrina kaulų kietumą, kai
stuburui tenka atlaikyti didelius svo-

rius, gausiai prakaituojant pravartus
kalis ir magnis, o imunitetui stiprinti
bei širdies ir kraujagyslių sistemai
apsaugoti tinka omega 3 rūgštys.
Auginantiems raumenis vaistininkė
rekomenduoja papildomai vartoti
aminorūgščių, o lieknėjantiems medžiagų apykaitą greitinančias
priemones. Taip pat svarbu išgerti ne
mažiau nei du litrus gryno vandens.
Info: Delfi.lt
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PRAŠMATNIAUSIAS PASAULYJE SNIEGO
VALYTUVAS

KeyMouse – dar vienas bandymas
padaryti revoliuciją klaviatūrų srityje

Švedijoje verslininkas pasiūlė išsinuomoti prašmatniausią pasaulyje
sniego valytuvą. Jo teigimu, tai yra „pirmasis pasaulyje „Hummer“
limuzinas, kuris gali valyti sniegą“, rašo thelocal.se.
Hakanas Anderssonas, kuriam priklauso „Haga Limo“ kompanija mažame Torebodos miestelyje, siūlo išsinuomoti šią mašiną ir „valyti sniegą
stilingai“. „Mūsų limuzinais naudojosi nesuskaičiuojama daugybė žmonių – nuo studentų iki direktorių, kurie čia gurkšonojo įvairius gėrimus,
o dabar mes nusprendėme žengti toliau ir siūlome stilingai nusivalyti
sniegą, – vietos laikraščiui sakė jis. – Jeigu turite didelius namus, pilį ar
kitą netipinį turtą, šis sprendimas jums gali būti naudingas. Netgi ir savivaldybės iš to gali pasipelnyti“.

KeyMouse – dar vienas bandymas
iš esmės pakeisti duomenų įvedimo
sistemą, bet išoriškai nėra tokia egzotiška, kaip kai kurie kiti pasiūlymai,
pavyzdžiui, „akordo“ klaviatūros.
Projektas primena per pusę perpjautą klaviatūrą Microsoft Natural,
o dešinė pusė gali dirbti kaip pelė.
Daugiausia KeyMouse primena
erdvėlaivio arba milžiniško roboto
valdymo pultą, ypač šį įspūdį sustiprina daug funkcinių klavišų, kurie yra
pasiekiami abiejų rankų nykščiais. Žinoma, persikvalifikavimas ir pripratimas
bus būtini šiuo atveju, bet nors klavišų išdėstymas yra tradicinis QWERTY, o
tai reiškia, kad esminių naudotojo įgūdžių pokyčių nereikia.

IŠ GIRTŲ VAIRUOTOJŲ TEISĖS TURI BŪTI
ATIMAMOS VISAM LAIKUI
Lenkijos visuomenės nuomonės tyrimo agentūros IPSOS surengta apklausa, kurios duomenis paskelbė dienraštis „Rzeczpospolita“ rodo, kad
net 96 proc. respondentų yra nuomonės, jog įkliuvusiems kelių policijai
išgėrusiems žmonėms prie vairo turi būti atimami vairuotojo pažymėjimai
visam laikui, kadangi po kelių metų jis vėl gali po stikliuko sėsti į mašiną.
Kaip tikina žinomas lenkų sociologas prof. Januszas Czapinskis, „lenkai
galiausiai suprato, jog išgėręs vairuotojas, kelia pavojų visiems“. Kiek
švelniau apklausos dalyviai vertina taip vadinamų „kelių piratų“ elgesį.
53 proc. apklausos dalyvių pritaria, kad už eismo taisyklių pažeidimus
reikia atimti iš vairuotojo teisę vairuoti, 44 proc. mano, kad reikia bausti
švelniau. Lenkijos keliai – vieni iš pavojingiausių ES.

NAUJASIS „TOYOTA MIRAI“
Pirmas pasaulyje masinės gamybos vandeniliu varomas automobilis
„Toyota Mirai“ buvo pradėtas pardavinėti Japonijoje. Per pirmą mėnesį buvo gauta pusantro tūkstančio užsakymų. Tai keleriopai viršijo
gamintojų lūkesčius. Dėl to japonai ruošiasi tris kartus padidinti šio
modelio gamybą.
Per šiuos metus buvo planuota parduoti tik 700 šių išskirtinių
automobilių, tačiau vos per mėnesį buvo gauta du kartus daugiau
užsakymų. Dėl to „Toyota“ kitais metais planuoja pagaminti 2000
„Mirai“ automobilių, o 2017 metais gamybos apimtys bus padidintos
iki 3000 vienetų.

„SEAT“ PRISTATĖ ITIN GREITĄ UNIVERSALĄ
„LEON ST CUPRA“
„Seat“ pristatė „Leon ST CUPRA“, galintį suderinti stilingumą, sportiškumą ir praktiškumą. Talpią (net iki 1470 l) bagažinę
turintis „Leon CUPRA ST“ iki 100 km/val. įsibėgėja per 6 sek.
– štai koks greitas gali būti praktiškas automobilis.
Svarbiausias komponentas įrangos paketo sąraše – 2.0 l TSI
variklis su dviguba įpurškimo sistema ir kintama vožtuvų valdymo sistema. Priklausomai nuo versijos, jis gali išvystyti 265AG
arba 280 AG. Kad automobilis gali pasigirti moderniausiomis
technologijomis, patvirtina ir dinaminė pakabos kontrolės
sistema DCC, blokuojamas priekinis diferencialas, kintamos
galios vairo stiprintuvas, „CUPRA Drive Profile“ sistema ir
standartinei įrangai priklausantys „Full-LED“ žibintai.
Didžiausias pasiekiamas 250 km/val. greitis taip pat labai svarbus faktorius, vertinant automobilio galimybes.
Info: Delfi.lt

TEMA

PADAREI AVARIJĄ DĖL BESIMOKANČIOJO
VAIRUOTI KLAIDOS? GREIČIAUSIAI LIKSI KALTAS
Pamačius kelyje vairavimo mokyklos automobilį reikėtų laikytis
nuo jo saugaus atstumo arba lėtais ir
apgalvotais manevrais jį apvažiuoti,
pataria draudikai. Pasak Europos
bendrovės „ERGO Insurance“
Lietuvoje, net 9 iš 10 incidentų,
į kuriuos pakliūna besimokantys
vairuotojai, nutinka dėl per staigaus stabdymo. Tačiau pagal Kelių
eismo taisykles (KET), tokiu atveju
atsakomybė tenka ne mokomojo
automobilio, o iš galo važiavusiam
vairuotojui.
„Susidūrimus su mokomaisiais
automobiliais dažnai lydi patyrusių
vairuotojų apmaudas dėl besimokančiųjų vairuoti klaidų. Nepasitenkinimą didina ir tai, kad dažniausios avarijos nutinka dėl staigaus
stabdymo, o tokiu atveju kaltu
pripažįstami yra būtent vairuotojai,
kurie nesilaikė saugaus atstumo nuo
važiuojančio priekyje. Kita situacija,

kuri erzina vairuotojus – tai pernelyg lėtas važiavimas, kuris atrodo
saugesnis besimokančiajam, bet gali
sukelti avarines situacijas. Tačiau
vairuojantys ne pirmus metus turėtų
atsiminti, kad mokymosi procesas
yra neišvengiamas ir važiuojant iš
paskos mokomojo automobilio tiesiog būti atidūs ir kantrūs“, – pataria
Europos bendrovės „ERGO Insurance“ Lietuvoje žalų administravimo
departamento direktorius Audrius
Pilčicas.
Nors vairavimo instruktorius turi
papildomus pedalus, veidrodėlius,
reikiamą kvalifikaciją ir patirtį,
tačiau tai ne visada padeda išvengti
nelaimingų atsitikimų. Be staigaus
stabdymo kitos lemiamos nepatyrusių vairuotojų klaidos yra pedalų
sumaišymas, ženklų nepastebėjimas
arba sankryžoje įvažiavimas į netinkamą juostą.
Vairavimo mokyklos „Rigveda“

instruktoriaus Dariaus Zakarausko
nuomone, avarijų kaltininkais kelyje
kartais tampa ne tik patys mokiniai,
bet ir patyrę vairuotojai, kuriems
pritrūksta kantrybės ar tiesiog dėmesingumo.
Dažnas vairuotojas pamiršta, kaip
pats prieš dešimtmetį ar daugiau
mokėsi vairuoti. Norint persirikiuoti
mokiniams tenka ilgai laukti, kol
atsiranda automobilis, kuris sustoja
ir praleidžia mokomąjį, o užgesus
prie sankryžos iškart pasigirsta raginimo signalai, kurie tik dar labiau
išblaško“, – teigia D. Zakarauskas.
Info: Delfi.lt

„Google“ planas: iki 2020 metų
pristatyti rinkai savarankiškai
važiuojančius automobilius
Interneto bendrovė „Google“
pradėjo derybas su didžiausiais
automobilių gamintojais ir suformavo tradicinių bei netradicinių
partnerių komandą, kad paspartintų
pastangas iki 2020 metų pristatyti
rinkai savarankiškai važiuojančius
automobilius pranešė aukštas „Google“ atstovas.
„Reikia partnerių, kurie savo klasėje yra geriausi ir geriausiai išmano tai,
ką daro“, - sakė „Google“ savarankiškai važinėjančių automobilių projekto
direktorius Chrisas Urmsonas.
Ch. Urmsonas pažymėjo, kad savarankiškai važiuojantys automobiliai yra
„transformacinis“ transporto evoliucijos momentas ir galimybė važinėtis
mašina akliems, pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims, kurie negali patys
vairuoti.

Su išmaniaisiais klausos aparatais
girdi geriau, nei sveiki žmonės
Sausio pradžioje kasmet Las Vegase
vykstančioje technologijų parodoje „2015
International CES“ „Siemens“ pristatė išmaniuosius klausos aparatus, kurie valdomi „iPhone“ ir „Android“ mobiliaisiais įrenginiais.
Naujuosius klausos aparatus naudojantys
žmonės, kaip parodė tyrimai, triukšmingoje
aplinkoje girdi geriau nei klausos sutrikimų
neturintys žmonės. Naudojami du „Siemens“
klausos aparatai (dažniausiai pasitaikantis
atvejis) tiksliai susikoncentruoja į norimą
garso šaltinį ir leidžia geriau nei įprastai
girdėti garsus vakarėlių metu, gatvėje ar kitose triukšmingose vietose.

Toshiba pristatė virtualią rūbų
matavimosi kabiną
Parodoje CES 2015 japonų kompanija Toshiba pademonstravo sistemą, kurią ji pavadino „virtualia
rūbų matavimosi kabina“.
Kol kas ji yra tik prototipo
stadijoje, todėl apie pasirodymą
parduotuvėse galvoti dar ankstoka. Puslapis Engadget praneša,
kad naujos sistemos idėja labai
paprasta: tereikia atsistoti priešais
didelį ekraną, kuriame matosi jūsų
atvaizdas, o tuomet esate aprengiamas įvairiais drabužiais. Vartotojo judesių sekimui naudojamas Microsoft
judesių ir gestų kontroleris Kinect.

Gėdinga rinkė po kaklu: operacijų
nebereikės
Mokslininkai rado būdą, kaip greitai ir neskausmingai atsikratyti dvigubo pagurklio
– tam neprireiks nei plastinių operacijų, nei
dietų. Telieka sulaukti atsakingų tarnybų palaiminimo, skelbia „The Telegraph“.
Kaip teigia specialistai, problemą išspręs
specialaus chemikalo, žinomo kaip ATX-101,
injekcijos. Šis cheminis junginys veiksmingai
žudo vadinamojo dvigubo pagurklio riebalų
ląsteles.

Info:Technologijos.lt
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05:40 Mokslo ekspresas.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 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 Mistinë pica.
00:30 Senis.
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. (k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë. (k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis. (k.)
10:15 Kelias.
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios. Ukraina.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Kultûra +. (k.)
14:30 Marius Ivaðkevièius.
17:10 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
20:20 ARTi. (k.)
20:50 Vienas eilëraðtis.
(k.)
21:00 Avinëliø tylëjimas.
23:00 Panorama. HD (k.)
23:22 Sportas. (k.)
23:25 Orai. (k.)
23:30 Ðarûno Barto filmø
retrospektyva.
01:05 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
01:40 Programos pabaiga.

06:45 Dienos programa.
06:50 Gepardø dienoraðèiai.
07:20 Gepardø dienoraðèiai.
07:50 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
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 Buèiuotis, vesti,
vengti?
13:30 Buèiuotis, vesti,
vengti?
14:00 Superauklë.
15:00 Magijos meistrai.
16:00 Bûrëja.
16:30 Magiðkasis Rio.
17:05 Dvideðimt minuèiø.
18:05 Dvideðimt minuèiø.
19:05 Rosamunde Pilcher.
Tebûnie meilë.
21:00 Nemarus kinas. Zoro.
23:10 Atpildas.
00:40 Vieðbutis "Grand
Hotel".
02:10 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Katinas Leopoldas
sapne ir tikrovëje.
08:25 Katino Leopoldo
poliklinika.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Na, palauk!
09:45 Na, palauk!
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Skraiduolis.
11:40 Dþiungliø karalius.
13:25 Mano puikioji
auklë.
13:55 Mano puikioji
auklë.
14:25 Mano puikioji
auklë.
14:55 Didingasis amþius.
16:55 Ðventæ ðvæsti.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Keistuolis Deivas.
20:45 Bloga kompanija.
23:00 Tikras teisingumas.
Gatvës karai.
00:45 Ákalinti laike.
03:00 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Redakajus.
07:25 Bidamanø turnyras.
08:00 Maþyliø nuotykiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos balansas.
10:30 Kapitono Granto
beieðkant.
12:00 Ðuniðkas
gyvenimas.
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 –
Eurojackpo.
22:30 Pirmoji nuodëmë.
00:50 Biutiful.
03:25 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 Lietuvoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Patrulis.
13:00 Melagiø þaidimas.
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 Dainuok mano
dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Saugykla.
22:55 AÐTRUS KINAS
Baimës álanka.
00:15 Spartakas.
Prakeiktøjø karas.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

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 Leonardas 1.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Puaro 12.
14:30 Nykstanèios bitës.
15:30 Tautos balsas. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Vilniaus
„Lietuvos rytas“ –
Utenos „Juventus“.
Tiesioginë transliacija ið
Vilniaus. HD."
18:00 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Giminës.
21:50 Sprogstanti Saulë.
00:50 Auksinis protas. (k.)
02:05 Puaro 12.
03:35 Pasaulio panorama.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Dainø sûpynës.
09:45 Teatras. (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 Baletas "Raudonoji
Þizel".
16:00 Poetas Antanas
Miðkinis. (k.)
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.
19:30 Dviese sûpuoklëse.
21:40 Visu garsu. (k.)
22:30 Panorama. (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 Koncertas.
01:50 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Buèiuotis, vesti,
vengti?
07:15 Buèiuotis, vesti,
vengti?
07:50 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
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.
17:05 Ðeðtasis pojûtis.
17:35 Ðeðtasis pojûtis.
18:05 Geriausias
Britanijos kirpëjas.
19:05 Nustebink mane.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS Niro
Vulfo máslës.
Ðampano taurë.
22:55 Dar palaukite...
01:15 Agentai.
02:05 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Superdidvyriø
komanda.
07:20 Kaukë.
07:45 Kas naujo, SkûbiDû?
08:10 Ogis ir tarakonai.
08:20 Ogis ir tarakonai.
08:30 Ogis ir tarakonai.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Maþieji genijai.
11:45 Gatvës tango.
14:00 Mano puikioji
auklë.
14:30 Mano puikioji
auklë.
15:00 Didingasis amþius.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 Lietuvos
supermiestas.
22:00 International.
00:15 Mënesio
darbuotojas.
02:15 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.

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 Nykstanèios bitës.
12:35 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
13:05 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 7.
17:00 Akis uþ aká 3.
18:15 Ðiandien.
18:45 Ten, kur namai 1.
19:30 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama. Verslas.
Kultûra.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija "Perlas".
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.
23:35 Sportas.
23:38 Orai.
23:40 Ten, kur namai 1.
00:30 Akis uþ aká 3.
01:15 Laba diena, Lietuva.
(k.)
03:15 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Leonardas.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios. Ukraina.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
13:30 Koncertas. (k.)
15:00 Gimtoji þemë.
15:30 Giriø horizontai.
16:00 Dþeronimas.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Laiko þenklai.
Lietuviðkos spaudos
draudimo laikotarpis.
(k.)
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Kauno
"Þalgiris" - Alytaus
"Dzûkija"
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Mistinë pica.
23:15 Mokslo sriuba.
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.

06:40 Dienos programa.
06:45 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:15 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:45 "Burbulø ðou".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas prieð
ateivius".
09:10 "Avataras".
09:30 "Melagiø þaidimas".
10:15 "Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis".
10:45 "Karadajus". (k.)
11:40 "Grieþèiausi tëvai".
(k.)
12:40 "Audra".
13:35 "Pavogtas
gyvenimas".
14:30 "Magiðkasis Rio".
(5) (k.)
15:00 "Natûralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein".
15:30 "Grieþèiausi tëvai".
16:40 "Burbulø ðou". (k.)
17:10 "Mano puikioji
auklë".
17:40 "Mano puikioji
auklë".
18:10 "Be kaltës kalta".
20:05 "Karadajus".
21:00 Pasimatymo filmas.
22:30 "Mafijos daktarë".
23:25 "Begëdis".
00:30 "Arti namø".
01:20 "Arti namø".
02:10 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 "Þuviukai
burbuliukai."
07:00 "Tomas ir Dþeris".
(k.)
07:25 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Dþiungliø karalius.
(k.)
10:30 Keistuolis Deivas.
(k.)
12:15 Oplia!. N-7.
Humoro ðou.
12:45 "Tomo ir Dþerio
nuotykiai". (k.)
13:15 "Tomas ir Dþeris".
1980 m. Animacinis
serialas.
13:40 "Keista ðeimynëlë".
14:05 "Na, palauk!".
14:20 "Ugnis ir Ledas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva. Aktualiø
pokalbiø laida.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7. Infoðou.
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Paskutinis kartas.
00:00 "Ties riba".
00:55 "Detektyvë
Dþonson".
01:50 "Detektyvë
Dþonson".
02:45 Programos pabaiga.

02:35 Programos pabaiga.

06:05 Ðeima- jëga! 2
07:40 Programa.
07:44 TV parduotuvë.
08:00 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
09:00 Kitoks pokalbis.
10:00 Taip gyvena
þvaigþdës!
11:00 "Dràsûs. Stiprûs.
Vikrûs"
12:00 Spàstai tëèiui.
13:50 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
16:00 Þinios.
16:20 "Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:35 "Laukinis pasaulis ".
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "Mis Visata".
23:15 "Ðokiø kovos".
01:10 "Paðokime!"
02:55 Spàstai tëèiui.
04:30 "Ðokiø kovos".

02:25 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
Svajoniø laivas. Balis.
21:00 Bordþijos.
22:00 Bordþijos.
23:00 Matrica.
Revoliucijos.
00:30 Mano tëtis kalba
"ð...".
00:55 Mano tëtis kalba
"ð...".
01:20 Mano tëtis kalba
"ð...".
01:45 Mano tëtis kalba
"ð...".
02:10 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Ledo kelias.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Simpsonai.
13:00 Dþeimio ir Dþimio
maisto kovos klubas.
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 Transporteris.
21:00 Byvis ir Teðlagalvis.
21:30 Byvis ir Teðlagalvis.
22:00 Po kupolu.
23:00 Nelieèiamieji.
01:10 Lujis.
01:40 Lujis.
02:05 Lujis.
02:30 Gatvës vaikai.
03:00 Programos pabaiga.

06:00 Ðeima- jëga! 2.
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 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
Ðirvintø rajono taryba.
14:40 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
Vilniaus rajono taryba.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Genijai ið
prigimties".
17:00 Þinios .
17:27 Orai.
17:30 Ðeima- jëga! 2.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „24/7".
22:30 „Nebylus
liudijimas".
23:30 „Nevaikiðki
þaidimai".
01:35 „24/7".
02:15 „Nebylus
liudijimas".

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
10:55 Trys muðkietininkai.
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.
22:10 Kerðtas.
23:10 Privati praktika.
00:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
01:10 Daugiau nei
draugai.
01:35 Naujokë.
02:00 Skandalas.
02:55 Nepasitikëk
bjaurybe ið 23 buto.
03:40 Choras.
04:30 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
09:00 "Bosas". (k.)
10:00 "Bosas". (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "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. N-7.
21:30 Sàmokslo teorija.
00:10 "Persekiotojai".
01:05 "Visa menanti". (k.)
02:00 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
03:05 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Pavojus rojuje.
12:00 Viskas teisëta.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
17:00 Pavojus rojuje.
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 Lemtingas posûkis
3. Palikti mirèiai.
00:50 Aukðtasis þmogus.
02:30 Klyvlendo ðou.
02:55 Klyvlendo ðou.
03:25 Programos pabaiga.

05:40 Reporteris.
06:15 "Laukinis pasaulis".
06:35 Gamtos pasaulis.
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.
17:15 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
19:20 "Albanas".
20:25 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:17 Orai.
23:20 Pasaulis X.
00:20 "Albanas".
01:20 Reporteris.
01:55 "Praeities ðeðëliai".
02:40 "Laukinis pasaulis".
03:00 "Genijai ið
prigimties".
03:30 Reporteris.
04:05 "Praeities ðeðëliai".
04:50 "Laukinis pasaulis".

06:55 Redakajus.
07:25 Bidamanø turnyras.
08:00 Maþyliø nuotykiai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø sodai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Barbë ir deimantinë
pilis.
12:05 Mano boso dukra.
13:45 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 Trys muðkietininkai.
21:45 Profas.
23:35 Noriu jos, nenoriu
tos!
01:20 Pasiutæ ðunys.

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 Dþeimis Oliveris
gelbsti kiaules.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ledo kelias.
16:00 Gamtos jëgos.
16:30 Gamtos jëgos.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Fenikso skrydis.
21:05 6 kadrai.
21:30 Byvis ir Teðlagalvis.
22:00 Po kupolu.
22:55 Tornado grësmë.
00:35 Iðeities kodas.
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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
didþiosios „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 Lauko g. mediniame name (I a., tvarkingas,
8 500 Eur). Galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 600 58 180.
2 k. butà Kauno g. 23 (IV a.).
Jurbarkas, tel. 8 646 70 343.
2 k. butà Mokyklos g. 20,
Vieðvilëje (su patogumais,
centrinis ðildymas, reikalingas viso buto remontas, 5
300 Eur). Tel. 8 618 15 442.
2 k. butà Smalininkuose (II
a., su patogumais, vietinis
centrinis ðildymas, suremontuotas butas ir laiptinë, 2
rûsiai, ûkinis, malkinës, 6
arø sodas su nameliu, 16 000
Eur). Galima derëtis. Tel.:
8 648 35 537, 8 600 84 661.
2 k. butà Smalininkø centre
(daliniai patogumai, pagalbiniai pastatai). Jurbarko
r., tel.: 8 699 19 579, 8 685
00 647.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (II
a., 37,77 kv. m, 47 000 Lt).
Jurbarkas, tel.: 8 687 40
517, 8 620 37 675.
1 k. butà Kæstuèio g.
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 „susivienijime“,
Lauko g. 4 (III a., 38 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 40 136 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. 31
(I a., 38 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, 34 600 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
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, 46 710 Lt.
Renovuotas namas. Maþi
mokesèiai, ðiltas butas.
Plastikiniai langai, ðarvo
durys). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.

3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos medinës
durys, virtuvëje normalus
remontas, 20 273,40 Eur/70
000 Lt). Jurbarkas, tel.:
+353876942799, +370 644
76 494.
3 k. butà 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, 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.
4 k. butà Kæstuèio g. 16 (II
a., 72 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 98 205 Lt.
Yra namo bendrija, maþi
mokesèiai, su baldais ir buitine technika). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 300.
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.

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).
3 sklypus Jurbarke, Linų g., šalia pagrindinio kelio (80 a
sklypas ~ 27 500 Eur, 52 a sklypas ~ 53 000 Eur, 25 a sklypas
su namu ~ 54 500 Eur).
Dalį namo Jurbarko centre (1900 m. statybos, 133 kv. m,
14,5 a sklypas, 36 492 Eur).
ATPIGO! Namą Jurbarke, Kalninės g. (1994 m. statybos,
200 kv. m, 6 kamb., 115 000 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 a., 14
481 Eur).
1. k. butą Jurbarke, Gedimino g. (32 kv. m, 2 a., 10 426
Eur).
2. k. butą Jurbarke, Lauko g. 2A (49,36 kv. m, 3 aukštas,
15 929 Eur).
1,5 k., butą Jurbarke, Kęstučio g. 25 (36 kv. m, 5 a.,
13 033 Eur.)
3 k. butą Jurbarke, Kęstučio g. 37
(75,41 kv. m, 5 a., 17 377 Eur).
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

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,
Vajotø k. (115 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, 41
520 Lt. Reikalingas remontas, 40 a þemës). Jurbarkas,
tel. 8 699 17 184.
Namà miesto centre
(mûrinis, 100 kv. m, þemë,
kanalizacija, vandentiekis,
24 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 688 21 000.
Namà miesto centre
(mûrinis, gera vieta, su
ûkiniais pastatais, yra 6
arai þemës, 21 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.
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.
Sodybà su þeme (6 hektarai
30 arø), kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

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

2015 01 30 Nr. 4

11

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.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Miðkà Jucaièiø k. (8,74 ha).
Ðilalës r., tel. 8 633 65 085.

Sodà Smukuèiuose (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 12
000 Lt, 8 arø, yra sodo
namelis árankiams susidëti,
vaismedþiai, darþas, ðiltnamis). Jurbarkas, tel. 8 698
31 165.
Sodybà 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.
Giedraièio-Giedriaus g.
(7,11 aro, graþi vieta, vaizdas á Nemunà). Jurbarkas,
tel. 8 686 74 243.
Þemës sklypà Jurbarke
(0,1534 ha, yra visos komunikacijos). Tel. 8 652 03
916.
Þemës sklypà Jurbarkø
gyvenvietëje (17 a). Tel. 8
616 57 614.

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

n u o m o j a
1 k. butà Lauko g. (II a.,
su baldais). Jurbarkas, tel.
8 650 28 786.
2 k. butà Kauno g. (su
baldais). Jurbarkas, tel. 8
628 45 541.

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, 24 600
Eur). Tel.: 8 617 25 675, 8
613 70 058.

p e r k a
BRANGIAI PERKA
ÁVAIRØ MIÐKÀ. Tel. 8
651 39 039.
NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE
LIETUVOJE. Tel. 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, 2
aukðtø plytiniame name,
2 a., 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, 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, 68 162 Lt).
SKUBIAI! Nedideli
mokesèiai, patogi vieta,
kodinë laiptinës spyna.
Raseiniai, tel. 8 679 32
703.
Sodybà 5 km nuo Raseiniø
(1,25 ha þemës, 9 000
Eur). Tel. 8 605 52 052.

Sodybà Maldûnø k. (negyvenama, 200 m nuo autostrados, 9 ha þemës, labai
graþi, natûrali vieta, daug
medþiø, kûdra, bebrai, 19
000 Eur). Ðilalës r., tel. 8
685 86 266.

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

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.
1 k. butà (V a., mûrinis namas, 29 kv. m, prie IKI parduotuvës, geroje vietoje).
Tauragë, tel. 8 670 97 101.
1 k. butà be patogumø arba
iðnuomoja. Tauragë, tel.: 8
636 00 128, 8 633 96 840.
1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (su patogumais, 7 500
EUR). Tauragë, tel. 8 654
49 012.
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.
1 kambará bendrabutyje.

Tauragë, tel. 8 654 06 971.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (III a., plytinis namas,
balkonas, rûsys, su baldais,
vidurinë laiptinë, 51,2 kv.
m, 22 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 612 54 560.

2 kamb. butą Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv. m,
renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 43 443 Eur).
2 kamb. butą Vytauto g. 76 (4 a., 38 kv. m, bendrabučio tipo,
~ 14 480 Eur).
1 kamb. butą Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. (19 kv. m, 2
a., miesto centre, ~ 10 426 Eur ).
1 kamb. butą Tauragės r. Taurų k., Tauragės Dvaro g. (29
kv.m, 1a., ~10 000 Eur).
2 kamb. butą Skaudvilėje (52 kv. m, 1 a., 1967 m. statybos,
~ 11 700 Eur).
2 kamb. butą Tauragėje, Laisvės g. 28 (39 kv. m, 1 a., 11 700
Eur).
3 kamb. butą Tauragėje, Gedimino g. (64 kv. m, 1a., 1973 m.
statybos, ~35 000 Eur).
Namą Tauragėje, T. Ivanausko g. 63 (80 kv. m, 2 a., 1960 m.
statybos, sklypo plotas – 3,5 a, ~ 30 700 Eur).
Namą Tauragėje, Beržės g. (227 kv. m, 3 a., 2004 m. statybos,
~ 133 225 Eur).
Namą Tauragės r., Pilsūdų k. ( 174,74 kv. m, 2 a., 1989 m.
statybos, 5 kamb., 3 ha pievos, 33 306 Eur).
Namą Tauragės r., Skaudvilėje, Pievų g. (50,31 kv. m, 1 a.,
1934 m. statybos, 3 kamb., ~ 14 191 Eur)
Namo dalį Tauragėje, Vilties g. (56 kv.m, 2 a., 1970 m. statybos,
2 kamb., ~14 500 Eur).
Namą Tauragės r. Skauvilėje (125 kv. m, 2 a., 1985 m. statybos,
90 a žemės, 5 kamb., ~32 000 Eur)
Sodybą Tauragės r. Mažonų k. Viltie g. (100 kv. m, 1a., 1973
m. statybos, 97 a žemės, 2 kamb., ~30 000 Eur).
Sodybą Tauragės r., Baltrušaičiuose, Liepų g. (tinkamas
komercinei veiklai, 1992 m. statybos, renovuotas. ~ 60 820 Eur).
3 dideles komercines patalpas Tauragės r., Lukiškės k. (300
kv. m ~ 46 000 Eur, 800 kv. m ~ 102 000 Eur, 1160 kv.m – nuo
62 268 Eur, mūriniai pastatai).
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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3 k. butà SKUBIAI! Ateities
take 5 (IV a., reikalingas remontas, vidinis, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 652 04 735.

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 miesto centre
(galima su baldais, 20 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653
10 912.
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 49 (I
a., 55.00 kv. m, V aukðtø
name, tinkamas komerciniai veiklai, 95219.20 Lt).
Kita informacija telefonu:
. Tauragë, tel. 864676755.
3 k. butà (Ia., 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 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.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 125 (III a., 78 kv. m, 40
000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
66 500.
Administraciná pastatà
Laisvës g. 85 (550 kv. m,
árengta parduotuvë, 11 arø
þemës, 75 000 Eur). Arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
685 86 266.
Aikðtelæ su sandëliais (prie
kelio Tauragë-Sovetskas, buvæs automobiliø demontavimas, 1,7 ha þemës aikðtelës
plotas, 900 kv. m sandëliai,
80 000 Eur). Arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8 685 86 266.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis, atskiras áëjimas,
uþdaras kiemas, garaþas,
þemë, gera vieta, 34 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600
15 381.
Dalá namo Topoliø g. 47 (yra
þemës, 8 700 Eur). Tauragë,
tel. 8 681 92 944.
Garaþà Jaunimo g. (be duobës, 2 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 653 88 915.
Garaþà Veterinarijos g. 15
(1 500 Eur). Tauragë, tel. 8
677 46 861.
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.
Medinio namo II a. T.
Ivanausko g. 11 (32,66 kv. m,
atskiras áëjimas, kapitalinis
remontas, plastikiniai langai, naujas apðiltintas stogas,
miesto komunikacijos, naujas peèius, centras, 15 000
Eur), galima iðsimokëtinai.
Tel. 8 655 71 191.
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.
Mûrinis namas 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai,
garaþas). Tauragë, tel. 8 688
49 791.

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.

Mûrinius pastatus 1,5 km
nuo Tauragës (2 vnt., 800 kv.
m - su visomis komunikacijomis, nauja statyba ir 300
kv. m, su þeme). Tauragë,
tel. 8 689 37 588.
Mûriná namà Roþiø g. (7,8
arai þemës, garaþas, ûkinis
pastatas). Tauragë, tel. 8 658
35 232.

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 a., 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 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 SKUBIAI! Papuðinyje
(2-jø aukðtø, mûrinis, greta
medelynas, uþdara teritorija,
atskiri áëjimai, gali gyventi
2 ðeimos, 2 þidiniai, sauna,
balkonai, ûkinis su 2 garaþais, 13,5 aro þemës, saugi,
rami vieta). Tauragë, tel. 8
613 43 321.
Namà Vytauto g. (apie 100
kv. m, mûrinis, 47 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 63 499.
Namo dalá Pagëgiø sav. (I
a., 114 kv. m, mûrinis, 24
220 Lt). Tauragë, tel. 8 653
44 893.
Namo dalá Taurø r. (II a.,
100 kv. m, II aukðtø name,
44 980 Lt. Reikalingas kapitalinis remontas, kad butu
galima gyventi. Netoli Taurø
parko). Tauragë, tel. 8 643
06 542.
Namo dalá Tauragëje (II a.,
56 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 51 900 Lt). Tauragë,
tel. 8 610 39 208.
Namo II a. (yra garaþas,
mûriniai pastatai, þemë),
garaþà „Jovaro“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.
NEBRANGIAI namà
Butkeliuose (mûrinis, 16 arø
þemës, visos miesto komunikacijos, gera vieta, netoli miesto centro). Þemës
sklypà (44 a) prie Senvagës,
netoli Jûros. Tauragë, tel. 8
631 45 192.
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, „Dobilo“
bendrijoje (34 6000 Lt, 6 a
þemës, 2 aukðtø namelis,
rûsys, viso 98 kv. m, namas
neárengtas). Tauragë, tel. 8
655 03 703.
Sodà
Joniðkëje,
„Keramikos“ bendrijoje (4
000 Eur). Tauragë, tel. 8 615
32 755.
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.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Þemës sklypà SKUBIAI!
PIGIAI! T. Ivanausko g. 148
A (23,58 aro, visos komunikacijos, ðalia miðko, 15 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 686 20
135, 8 686 75 514.
Þemës sklypà P. Ðemetos
g. 44 (namo statybai, su
praeinanèiom komunikacijom, graþi, rami vieta, arti
MAXIMA, NORFA, 9 arai,
16 000 Eur). Tauragë, tel. 8
615 13 160.
Þemës sklypà Tauragës
r. (komunikacijos, 1 200
Lt). Parduodami 6-12 a
sklypai Joniðkës soduose,
„Keramikos“ ir „Dobilo“
bendrijose (trifazis, geodezija, tvenkinys). Tauragë,
tel. 8 642 59 742.
Þemës sklypus V.
Maèernio/T. Ivanausko g.
(2 sklypai po 30 arø, visos
komunikacijos). Tauragë, tel.
8 631 96 921.

p e r k a
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista,
neiðpirkta, þemës gràþinimo
iðvadas, atsiskaitau pirkimo
dienà. Tauragës r., tel. 8 699
82 177.

n u o m o j a
+Iðnuomoja komercines
patalpas J. Tumo-Vaiþganto
g. 120-26 (55 kv. m). Tauragë,
tel. 8 656 60 987.

p a r d u o d a
+Malkas (berþo, juodalksnio). Atraiþas. Atraiþas
galime sumalti. Tauragë, tel.
8 638 06 742.
+Malkas (sausos, lapuoèiø).
Tauragë, tel. 8 600 02 679.

Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur).
Tel. 8 685 86 266.
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 Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais
buvusi sodyba, 9 000 Eur).
Tel. 8 685 86 266.
Þemës sklypà PIGIAI!
Bernotiðkës sodø bendrijoje
(ðalia eþeras). Tauragë, tel. 8
620 17 227.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (1 ha, 6 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 654 32 759.

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

Parduodame lapuoèiø malkas supjautas: 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/3 m,
plius atveþimas). Tauragë,
tel. 8 655 44 937.
Stalines græþimo stakles „Þalgiris“, medþio
ðakø kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui ið þemës
traukti), malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.

p a r d u o d a
Namø soliariumà „Philips“.
Tel. 8 698 75 628.
Stacionarø kompiuterá (100
Eur). Tauragë, tel. 8 685
19 599.
Sulèiø ðaldymo árengimà
(ðerbeto gamybai), ðaldymo
dëþæ, ðaldytuvà su ðaldikliu,
ðaldymo vitrinà (vertikali), didelá pliusiná ðaldytuvà, nedidelá ðaldiklá-dëþæ.
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Ðaldiklá „Bauknecht“ (308 l,
aukðtis 178 cm, plotis 70 cm,
storis 70 cm. Labai taupus,
garantija 1 m., 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.
Televizoriø. Tauragë, tel. 8
698 79 236.

p e r k a

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

SAMSUNG S4 iki 144 Eur.
Tel. 8 638 07 777.

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

p a r d u o d a

Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus. Atveþame.
Tel. 8 674 24 111.
Briketai! Kokybiðki. Pjuvenø.
Atveþame. Jurbarkas, tel. 8
677 97 077.
Nebrangiai parduodame
ávairiø rûðiø malkas (didelis pasirinkimas). Tauragë,
Pagëgiai, Skaudvilë,
Jurbarkas, Ðilale, Kelmë,
Tauragë, tel. 8 657 70 869.
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Èiuþinius (viengulis ir
dvigulis, geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka
vonios kambariui), antklodæ (yra avies vilnos), skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Funkcinæ lovà (reguliuojama pulteliu, mediniai galai,
pakeliami ðonai, pakabinama ásikibimo ir pasikëlimo rankena, 1 314.80 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 625 97 112.
Jaunuolio kambario baldus,
346 Lt. Jurbarkas, tel. 8 673
60 101.

Sekcijas (2 vnt., naudotos, po 100 Eur) ir maþà
minkðtàjá kampà (100
Eur), lovà (1,5 gulë, nauja, Kauno baldø g-bos,
su èiuþiniu, 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 19 599.
Sekcijà „Klevas“ (4 daliø,
geros bûklës, 60 Eur).
Tauragë, tel. 8 601 43 476.
Sekcijà Neris (nauja), virtuvës komplektà (naudotas), virtuvës stalà su
këdëmis, kilimus. Tel. 8
614 08 381.
Sofà-lovà (130 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 88 736.

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

11 m. darbinæ kumelingà
kumelæ, 1 000 Eur. Tel. 8
616 92 316.
2 karves ir telyèià, verðiuosis vasario ir balandþio
mën., 800 Eur. Tauragë,
tel. 8 637 30 461.
2 telyèias, pieninës verðiuosis 05 ir 06 mën. Tauragë,
tel. 8 618 21 996.

p a r d u o d a
+Kvietrugius ir mieþius.
Skaudvilë, tel. 8 629 39
112.

6 m. kumelæ (tinkama
veisimui, darbui, jojimui).
Tauragës r., tel. 8 614 90
235.

+Ðvieþià mësiniø merinosø veislës ërienos mësà,
galite pirkti pusæ arba visà
(5,50 Eur/kg). Tauragë,
tel. 8 650 29 050

Avienos skerdienà.
Nebrangiai (3,47 Eur/kg
arba 12 Lt/kg, 41.52 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 650 12
077.
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Ávairius grudus bei miðinius
nuo 120 Eur. Burokëlius,
bulves, morkas paðarui (58
Eur/t). Didesnius kiekius
atveþa. Tel. 8 647 80 591.
Karves (15 vnt., galima rinktis). Tauragë, tel. 8 699 03
547.
Karves (2 vnt.), pieno ðaldytuvà (500 l). Jurbarko r., tel.
8 686 93 105.
Karves (2 vnt., 2 ir 3 verðiø).
Tauragë, tel.: 8 613 92 981, 8
694 54 543.
Karves (5 vnt.). Tauragë, tel.
8 682 24 545.

Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës 5 savaièiø, augantys kartu su grynaveisliais
tëvais). Tauragë, tel. 8 650
67 560.
Telyèià, apsëklinta.
Jurbarkas, tel. 8 650 73 006.
Telyèias (2 vnt., 1,5 metø,
640 Eur). Jurbarkas, tel. 8
615 81 983.

Karvæ (2 verðiø, ðvieþiapienë, galima pirkti su verðiu).
Tauragë, tel. 8 656 56 893.

Telyèias (2 vnt., pieningø
karviø, viena apsëklinta
sausio mën., kita 10 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 639 74 709.

Karvæ (5 verðiø, baltnugarë,
pieninga). Tauragë, tel. 8
638 40 397

Telyèias (2 vnt., pieniniø
veislës, verðingos). Pagëgiai,
tel. 8 616 11 844.

Karvæ (pieninga, pirmaverðë), verðingà telyèià
(verðiuosis vasario mën.).
Tauragë, tel. 8 675 33 517.

Telyèià (verðinga). Tauragë,
tel. 8 650 60 537.

Karvæ (vieno verðio, rami,
pieninga, verðiavosi spalio
mën., apsëklinta, 800 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 93 939.
Kiaulæ (skerdimui).
Jurbarkas, tel. 8 655 12 365.
Kumelaitæ (2010 m.,
Lietuvos sunkiøjø veislës,
su sertifikatu, èipsu ir 2014
m., Lietuvos sunkiøjø veislës, su sertifikatu, èipsu ) ir
erþiliukà (2013 m., su sertifikatu, èipsu). Tauragë, tel. 8
685 19 605.
Kumelæ (2,5 m.). Tauragë,
tel. 8 652 73 809.

Telyèià (verðinga, verðiuosis
kovo 16 d.). Tauragë, tel. 8
652 71 030.
Telyèià (verðinga, verðiuosis
balandþio mën.) ir karvæ (4
verðiø). Tauragë, tel. 8 685
60 059.
Telyèià (verðiuosis kovo 10
d., 700 Eur). Tauragë, tel. 8
676 94 299.
Telyèià (ves balandþio 19 d.,
geros karvës, nebrangiai).
Jurbarko r., tel. 8 637 99 477.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
(grynaveisliai, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.

p e r k a

d o v a n o j a
Kalytæ (prancûzø buldogø
veislës, smëlio sp., 3 m.).
Tauragë, tel. 8 600 39 020.
Ðienà. Erþvilko sen.,
Kartupiai, tel. 8 650 35 406.

p a r d u o d a
Armonikà (labai gera bûklë). Jurbarkas, tel. 8 447
77 347.
Diskiná ðlifuoklá (4,5 kW),
rusiðkà seifà (metalinis),
katilà ,,Atrama“ (nenaudotas), nerûdijanèio plieno
lakðtus (3 vnt., plotis 1,5,
storis 4 mm), fekaliná siurblá. Ðilutë, tel. 8 616 20 080.
Elektros gaminimo generatoriø, 12 kW, su valdymu,
2 800 Lt. Naujus brezento
tentus, 12 Lt/m. Tel. 8 672
72 619.
NAUJI drabužiai iš
Vokietijos. Jurbarkas, tel.
8 680 41 705.

Plastikines taras su metaliniais padëklais (1000
l ,ðvarios, iðplautos, tinka
vandeniui, melasai, kurui,
skystoms tràðoms, 35-55
Eur), kanalizacijai, nuotekoms (15-25 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 63 943.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà
ir naujà prietaisà pelëms,
tarakonams naikinti, prietaisà kurmiams naikinti.
Tel. 8 670 99 923.

p e r k a
Brangiai perku gintarà,
gintaro þaliavà, gabalus,
karolius (gali bûti seni),
perku keistus, neáprastus
akmenis. Tel. 8 612 76 988.
SENAS RELIGINES
K N Y G A S ,
MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS,
APVALIUS OVALIUS
G I N T A R I N I U S
KAROLIUS. Tel. 8 633
77 431.

Ðienainá, ðienà, grûdus.
Parduodu dideles bulves.
Tel. 8 601 43 526.

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.

Bûèiau dëkinga þmogui,
padovanojusiam baldø ir
skalbyklæ. Tauragë, tel. 8
689 24 024.

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

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.

Parselius, 6 sav. Tel. 8 686
43 867.

Buliukà auginimui. Tel. 8
680 51 748.

Runkelius, 3 Eur. Tel. 8 638
17 512.

Ðienà. Jurbarkas, tel. 8 615
66 338.

Septyniø verðiø karvæ
Tauragës r. Tel. 8 674 01 521.
Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës, 4 mën., 45 Eur) ir
ðuná (vokieèiø aviganiø veislës, 2 m., 45 Eur) Tauragë,
tel. 8 657 84 900.

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.

p a r d u o d a
+Apvalius eglës ràstus
(galima nupjauti ávairaus
ilgio). Tauragë, tel.: 8 650
19 399, 8 650 11 339.
+Statybinæ medienà (taðus,
gegnes, lentas). Pjauname
pagal individualius uþsakymus. Tauragë, tel. 8 638 06
742.
Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys
puikiomis dengiamumo,
spalvos parinkimo savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug
tranzito, garaþø daþymui,
baltos sp., 40 kg-100 Eur,
geltonos sp., 30 kg -75 Eur).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Eglës ràstus (5 kub. m, 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 (3 kW 1400 aps./
min., 3 kW 3000 aps./min.,
1,5 kW 900 aps./min., 5,5
kW 900 aps./min., 1,5 kW
1400 aps./min., 4 kW 1400
aps./min.). Tauragë, tel. 8
631 27 916.
Katilà (naudotas, granulinis, be degiklio, 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 16 886.
Keturpuses obliavimo stakles „Weining unimat 17N“
(7 velenø). Tauragë, tel. 8
653 32 449.
Kietojo kuro katilà ðiltinti iki
200 kv. m patalpà. Naudotas
5 metus, gera bûklë, 865 Lt.
Tauragë, tel. 8 641 66 881.
Langus (23 vnt., mediniai, nauji, geros kokybës),
apðildymo peèiø (120 kv. m),
tapalinius ðildymo radiatorius, ðpiþinius radiatorius.
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Metalo konstrukcijø
sandëlio 12 m ploèio, 5 m
aukðèio kolonas, dviðlaites
konstrukcijas - 130 Lt/m. El.
gaminimo stotá, 60 kW – 8
500 Lt. Tel. 8 672 72 619.
Obliavimo stakles ir medþio
tekinimo stakles. Tauragë,
tel. 8 682 40 060.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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SEAT
p a r d u o d a
SEAT TOLEDO (2002 m.,
1,9 l, TDi, 81 kW, rudos sp.,
TA, 2 050 Eur). Tauragë, tel.
8 656 24 028.

VOLKSWAGEN
NISSAN
p a r d u o d a

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN XSARA
PICASSO (2001 m.,
1600 cm3, benzinas, 70
kW, mechaninë pavarø
dëþë, raudona sp., 4/5,
TA iki 2017-01, 5190 Lt).
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.

FORD
p a r d u o d a

Plastikinius langus (vokieèiø g-bos, aukðtos kokybës,
akðtis 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,
bordiûrø 200 vnt, dolomità,
50 t. Tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.

p a r d u o d a
AUDI 100 (1987 m.,
benzinas, dujos, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, sidabrinë, 4/5, TA
iki 2016-07, 1211 Lt, variklio skyriuje nudegæ laidai).
Ðilalë, tel. 8 620 35 030.
AUDI A3 (2001 m., dyzelinas, 96 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas,
sidabrinë sp., 4/5, 230 000
km, TA iki 2015-11, 10 034
Lt, signalizacija, Lietuvoje 3
metai, tvarkingas, priþiûrëtas). Tauragë, tel. 8 608 65
868.

FORD FOCUS (2000 m.,
1,8 l, dyzelinas, universalus,
sidabrinë spalva, TA, 650
Eur). Tel. 8 612 36 349.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m.,
2,0 l, dyzelians, 74 kW, universlas, 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.

p a r d u o d a

BMW
p a r d u o d a

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a

AUDI

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.

MB 309 (visà arba dalimis).
Jurbarkas, tel. 8 685 05 835.

MITSUBISHI
p a r d u o d a
MITSUBISHI PAJERO
(1991 m., 2,5 turbo, 4/5
durys, TA iki 2015-11, 1050
Eur). Jurbarko r., tel. 8 676
05 719.

VW PASSAT (1998 m., 1,9
l, dyz., 81 kW, sidabrinë sp.,
universalus, TA iki 2016,
þieminës padangos, lieti
ratai, 1750 Eur). Tauragë,
tel. 8 600 06 497.

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

PEUGEOT

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

PEUGEOT 406 (1996 m.,
benzinas, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, sidabrinë sp.,
TA iki 2015-05, 1 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 606 74 126.

HONDA

VW PASSAT (1996 m., 2,0
l, benzinas, universalas, tamsiai þalias perlamutras, borto
kompiuteris, odinis salonas,
ðildomos elektrinës sëdynës,
kondicionierius, lieti ratai,
TA, draudimas, 790 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 675 69 752.

Lengvojo automobilio
priekabà MAZ-8144 (gera
bûklë, TA, draudimas, 320
Eur). Jurbarkas, tel. 8 653
78 779.

p a r d u o d a
GAZ 21; 31 (baltos sp., benzinas, dujos, vaþiuojantis,
3 500 Lt), GAZ 53 (nauja
kabina), GAZ 67B. Tel. 8
675 11 551.

VW PASSAT (1990 m., 1,9
l, dyzelinas, 50 kW, universalus, raudona spalva, TA
iki 2017 m., kablys, „ragai“, tvarkingas, 640 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

OPEL ZAFIRA (2002 m.,
2,2 l, dyzelinas, juoda spalva, ið Prancûzijos, 1 850
Eur). Tel. 8 612 36 349.

p a r d u o d a

Naudotà ðiferá Tauragës rajone. Tel. 8 614 81 436.

Medþio obliavimo stakles
arba diskiná pjûklà, gali bûti
neveikiantys. Tauragë, tel. 8
622 92 138.

AUDI B4 (1993 m., benzinas, 1,9 l, universalus, TA,
724 Eur). Jurbarkas, tel. 8
645 17 051.

NISSAN TERANO (1991
m., 3,0 l, 109 kW, visureigis,
5 durys, tamsiai pilka spalva,
liukas, kablys, lieti ratai, signalizacija, kaina sutartinë).
Jurbarko r., Veliuona, tel.: 8
650 34 670, 8 670 51 456 (tik
skambuèiai).

GAZ

HONDA ACCORD
AERODECK (1997 m.,
2000 cm3, benzinas, dujos,
100 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, violetinë sp., 4/5, TA iki 201607, 4 000 Lt, priþiûrëtas).
Jurbarkas, tel. 8 655 39 524.

p e r k a

NISSAN PRIMERA (1997
m., 1597 cm3, dujos, benzinas, po kapotu sutirpæ
laidai, 300 Eur, visà arba
dalimis). Pagëgiai, tel. 8 633
49 094.

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

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.
R E N A U LT L A G U N A
(1994 m., 1,8 l, benzinas,
galima dalimis). NISSAN
SUNNY (1994 m., 2,0 l,
dyzelinas, universalas,
galima dalimis, 145 Eur).
Grandininá tepalà (7 litrai,
1,75 Eur/ 1 l). Jurbarkas, tel.
8 634 62 665.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su
defektais, nevaþiuojantys,
dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu
laiku, sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8
656 73 121.

+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið karto.
Tel. 8 677 66409.
+Automobilius. Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
+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.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Automobilius (pigius,
vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia TA, gali bûti su
defektu, tinkamas ardymui.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Automobilá su TA, vaþiuojantá, iki 200 Eur. Tel. 8 631
72 346.
Perku senus automobilius,
kaina sutartinë. Tauragë, tel.
8 678 11 002.
Superkame automobilius geriausiomis kainomis. Atsiskaitome vietoje.
Dirbame kasdien. Tel. 8 644
43 948.
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VOLVO XC-90 (dyzeliná,
geros bûklës, siûlyti ávairius
variantus, mokësiu iki 5000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 633
53 775.

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

p a r d u o d a
MERCEDES-BENZ 814
savivartá (1988 m., 100 kW,
dyzelinas, gera bûklë, 5 800
Eur). Jurbarko r., yel. 8 676
05 719.
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.

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.
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 (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R12 iki
R22, gauta nauja siunta) ir
restauruotas padangas (su
garantija). Tauragë, tel. 8
655 71 191.
Padangas R13/R14/R15/
R16/R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius
ratlankius VW GOLF
(1996 m., 1,9 l, dyzelinas),
R E N A U LT L A G U N A
(1999 m., 2,2 l, TD),
MAZDA 626 (1995 m., 2 l,
dyzelinas) dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
SEAT ALHAMBRA (1,9
l, TDi), AUDI A6 (1997
m., 2,5 l, TDi), CITROEN
EVASION (1,9 l. TD),
NISSAN TERANNO (1994
m. 2,4 l, benzinas, IVECO
35 (1994 m., 2,5 l, TD),
SCENIC (1997 m., 1,9 l,
TD), PEUGEOT 406 (1,9
l, 2,1 TD dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
SUBARU LEGACY (1996
m.) dalimis. Tauragë, tel. 8
686 30 367.
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.

p a r d u o d a
Arklines: ðienapjoves, grëblá-vartytuvà, roges (ðlajos)
ir kt. Tel. 8 675 11 551
Cisternà (10 kub. m, 520
Eur, atveþa). Tel. 8 676
92 708.
Cisternas (5 kub. m ir 3,3
kub. m). Tauragë, tel. 8 682
40 060.
Grëblá-vartytuvà, cisternà
(aliumininë, 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.
KARPAT kauðus 130, ðakes
100, kauðus runkeliams
100, JUMZ kasimo kauðà.
Priekabà 2 PTS-4 (traukës)
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, 850 Lt. Tauragë, tel. 8
614 20 536.
Puspriekabæ prie T-25 (savos g-bos, neverèiama, su
dokumentais 500, T-16,
1988 m., gale hidraulas,
1900 Eur). T-40 variklá
dalimis. Tel. 8 631 33 229
Ruloniná presà JOHN
DEERE 550. Nebrangiai
variklá JUMZ 238. Tel. 8
685 68 418.
Srutveþá (5 tonø, storasienis), nedidelæ metalinæ
priekabëlæ (iðverèiama),
buldozerá. Tauragë, tel. 8
616 33 203.

Motociklo IÞ ratus (2 vnt.).
Tel. 8 654 36 785.

Traktoriø MTZ-82UK
(tvarkingas, 8 100 Eur),
traktoriø T-25 (be variklio, 1 500 Eur), traktoriø
JUMZ (transporteris, 1 400
Eur), traktoriø MTZ-50
(su MTZ-80 varikliu, 2 200
Eur). Tel. 8 691 42 740.

Motociklus DNEPR MT10, MK (originaliai suremontuoti). Tel. 8 675 11
551.

Traktoriø MTZ-50 (1979
m., su MTZ-80 varikliu,
TA iki 2016 m., 2 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 87 711.

p a r d u o d a

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: pardavimo vadybininkas, vairuotojas- ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo
transporto priemonėmis vairuotojas, šaltkalvis
suvirintojas, virėjas, barmenas-padavėjas, statybos projektų vadovas, oro linijų eksploatavimo
elektromontuotojas, ekskavatorininkas, brigadininkas elektromontuotojas, statybos statinio
vadovas, stalius-dailidė, pardavėjas kasininkas,
nekvalifikuotas darbininkas (ūkininko ūkyje),
buhalteris, elektrikas, betono gaminių liejikas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, buhalteris,
degalinės operatorius, kasininkas, plataus profilio
statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apsaugos
sistemų montuotojas, automatinių programuojamų staklių operatorius, autošaltkalvis, autovežio
vairuotojas-ekspeditorius, barmenas padavėjas,
dažytojas, greito maisto ruošėjas-barmenas, kineziterapeutas, kredito tarpininkas (-ė), lietuvių
kalbos mokytoja(-as), padalinio vadovas - vadybininkas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis miško
darbininkas, parduotuvės vedėjas, šaltkalvis,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tarptautinių reisų vairuotojas
ekspeditorius, tekintojas, tinkuotojas, virėjas (-a),
vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, kvalifikuotas
medelyno darbininkas, laborantas, nekilnojamojo
turto agentas, medienos apdirbimo staklių operatorius, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, ričių užmovėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], socialinis
darbuotojas, valytojas, virėjas, barmenas padavėjas, žiniasklaidos reporteris, žuvų darinėtojas,
žuvies perdirbimo įrenginių operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, automatikos įrangos elektrotechnikas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas,
barmenas padavėjas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, buhalteris apskaitininkas, gamybos
meistras, išmėsinėtojas, konstruktorius, krovikas,
kvalifikuotas medelyno darbininkas, lažybų tarpininkas kasininkas, logistikos specialistas [vadybininkas], maisto pramonės chemikas, medienos
apdirbimo staklių operatorius, nekilnojamojo
turto agentas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pamainos meistras, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, plytelių klijuotojas, siuvėjas, skerdikas, staklių mechanikas,
stalius montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų inžinierius, tekstilės gamybos technologas, tekstilės
įrangos mechanikas, tiekimo sandėlio krovikas,
traktorininkas, vairuotojas ekspeditorius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilinio krano
operatorius, bendrųjų statybos darbų vadovas, degalinės operatorius, fizikos dėstytojas, inžinierius
kontrolierius, logistikos specialistas [vadybininkas], metalų apdirbimo technologas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, plataus profilio statybininkas, sandėlininkas, siuvėjas, sunkvežimių dispečeris, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijos
mokytojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: kompiuterių sistemų specialistas,
laiškininkas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, ūkvedys.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, gamybos inžinierius, gydytojas kardiologas, medicinos gydytojas,
pardavimo agentas [vadybininkas], psichologas,
siuvėjas, tiekimo agentas [vadybininkas], visuomenės sveikatos specialistas, vyriausiasis
technologas, 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], automatikos įrangos derintojas, automatinės surinkimo linijos įrenginių operatorius,
automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio
vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių

šaltkalvis, barmenas padavėjas, bendrosios
praktikos slaugytojas, budintysis elektrikas,
buhalteris, chemijos laborantas, cheminės inžinerijos technologas, dailininkas, darbų vadovas,
degalinės operatorius, dezinfekuotojas, dietistas,
dizaineris maketuotojas, drabužių siuvėjas,
draudimo agentas [vadybininkas], duomenų
įvesties operatorius, ekskavatoriaus mašinistas,
elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
elektromonteris, elektronikos inžinierius, elektroninės garso ir vaizdo įrangos montuotojas,
elektroninės įrangos mechanikas, elektroninės
įrangos taisymo meistras, elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas, elektrotechnikas,
filologas, floristas, gamybos meistras, geodezijos inžinierius, gyvulininkystės specialistas,
indų plovėjas (rankomis), įmonės [įstaigos]
vadovo padėjėjas, jūreivis, kasininkas, kepėjas,
kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius,
kirpėjas, komercijos direktorius, konditeris,
kosmetologas, kranto darbininkas, krovikas,
krovikas rūšiuotojas, kvalifikuotas medelyno
darbininkas, laiškininkas, laivavedys, laivo
kapitonas, laivo korpuso remontininkas, laivo
mechanikas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba)
durų montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas,
lietuvių kalbos mokytojas, logistas, logistikos
specialistas [vadybininkas], lopšelio-darželio
auklėtojas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mechanikos inžinierius, medicinos
gydytojas, mėsininkas, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, muzikos mokytojas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pakuotojas (rankomis), pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo [realizavimo] padalinio
vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų
pardavus prekę) konsultantas, personalo padalinio vadovas, personalo specialistas [vadybininkas], plataus profilio staklininkas, plytelių
klojėjas, prekybos padalinio vadovas, prekybos
salės vadybininkas, produkto vadybininkas,
programuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas,
remonto meistras, remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, restorano virėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
sanitarijos specialistas, santechnikas, sąskaitų
faktūrų tvarkytojas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, slaugytojo padėjėjas, socialinis pedagogas,
statinių ir įrenginių remontininkas, statybos
inžinierius, statybos projekto vadovas, suvirinimo darbų inžinierius, suvirintojas, suvirintojas
dujomis ir elektra, suvirintojas elektra, šaltkalvis,
šaltkalvis suvirintojas, šildymo, vėdinimo ir
šaldymo įrenginių technikas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
teisininkas, traktorininkas, transporto įmonės
vadovas, transporto priemonių valytojas, turizmo vadybininkas, turto vertintojas, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis),
variklinės transporto priemonės elektrikas, vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų
vadybininkas, vertėjas, vidaus santechnikos
tinklų ir įrenginių santechnikas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus
namų virtuvę), vyriausiasis buhalteris, žuvies
išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt

GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, automobilių
šaltkalvis, buhalteris, geodezininkas, gyvulininkystės specialistas, kiemsargis, klientų
aptarnavimo skyriaus padėjėjas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivų statybos technikas, logistikos specialistas [vadybininkas],
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: administratorius, apklausų atlikėjas, automatinių linijų derintojas, gyvulininkystės
specialistas, izoliuotojas, kepėjas, kosmetologas,
krovikas, kvalifikuotas medelyno darbininkas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas
[vadybininkas], plytų mūrininkas, valytojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: plataus profilio statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas, automobilių šaltkalvis, konditerijos
kepėjas, kvalifikuotas medelyno darbininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mėsininkas, nekilnojamojo turto agentas, padavėjas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, suvirintojas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, kvalifikuotas
medelyno darbininkas, siuvėjas sukirpėjas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, buhalteris, choreografas, logistas vadybininkas, mūrininkas, muziejininkas, nekilnojamojo turto administratorius
(-ė), pardavėjas kasininkas, skardininkas, statybos
darbų vadovas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: konditerijos gaminių gamybos
darbininkas, nekilnojamojo turto administratorius
(-ė), sandėlininkas, santechnikas-suvirintojas,
tarptautinių krovinių vežimo vairuotojas, vadybininkė, (-as), vairavimo instruktorius, vairuotojasekspeditorius, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, maisto sandėlininkas, miško darbininkas,
miško pjovėjas, pardavėjas - kepėjas, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, elektrikas, mūrininkas, šaltkalvis - tekintojas, šaltkalvis- suvirintojas,
šaltkalvis-remontininkas, tarptautinių krovinių
pervežimo vairuotojas, traktorininkas, valytojas,
visuomenės sveikatos specialistas, vyresnysis
pardavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krautuvo vairuotojas,
automobilių šaltkalvis, buhalteris (-ė), darbininkas - vairuotojas, informacijos teikimo telefonu
vadybininkas (-ė), koordinuotojas - frezuotojas,
pardavėjas kasininkas, pardavėjas konsultantas,
pardavimo vadybininkas (kombinuotais pašarais,
pašariniais priedais), prekybos vadovas, Sidabravo pašto viršininkas (0,4 etato), siuvėjas, spaudžių
kalėjas, suvirintojas elektra, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, traktorininkas, vairuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, administratore,
apsaugos sistemų montuotojas/instaliuotojas,
apskaitininkas (-ė) kasininkas (-ė), automobilinio krano vairuotojas, automobilių elektrikas,
automobilių mechanikas, automobilių serviso
administratorius, automobilių šaltkalvis, baldų
aptraukėjas (-a), betonuotojas, buhalterė (-is),
darbų vadovas, direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams, dujų balionų krovikas, ekskavatoriaus mašinistas, elektronikos inžinierius, fasadų
apšiltintojas, instaliacinių kabelių montuotojas,
internetinės parduotuvės vadybininkas (-ė),
kalėdinių eglučių plantacijos darbuotojas(-as),
kirpėjas (-a), kokybės kontrolierius, krovikas,
laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį,
logistikos padalinio vadovas, meno vadovas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), pagalbinis
darbininkas-stalius, pardavėjas konsultantas,
pastatų apšiltintojas, prekių žinovas (-ė), sąmatininkas (-ė), savivarčio vairuotojas, siuvėja (-as),
stalius staklininkas, statybos darbų vadovas,
suvirintojas, suvirintojas elektra rankiniu būdu,
suvirintojas-tekintojas, šaltkalvis surinkėjas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, policijos komisariato organizacinio
poskyrio inspektorius, tinkuotojas, ugniagesys
gelbėtojas, vadybininkas, vairuotojas, valytoja
(-as) (neįgaliam asm.), valytojas (-a), vilkiko
vairuotojas, vyr. buhalteris, vyr. mechanikas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apskaitininkas - kasininkas, apskaitininkas, (-ė), automobilių plovėjas,
(-ja), baldų aptraukėjas (-a), cecho darbuotojas
(-a), darbininkas, elektronikos inžinierius, elektromonteris, energetikas - elektrikas, fermos vedėjas, floristas pardavėjas, frezuotojas, gynybinio
pilietinio ugdymo instruktorius, gyvulininkystės
ūkio darbininkas, kalėdinių eglučių plantacijos
darbuotojas(-as), manikiūrininkas, (-ė), metalinių
laivų korpusų surinkėjas, mūrininkas, nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), nekvalifikuotas melžėjas,
agalbinis darbininkas, pardavėja - konsultantė,
pardavėjas - konsultantas, pardavimo vadybininkas, (-ė), pašto lydėtojas Plungėje (0,4 etato),
plataus profilio statybininkas, siuvėja (-as), stalius,
suvirintojas, traktorininkas, ūkio darbininkas,
vadybininkė, (-as), valytoja, (-as), virėjas, vyrų
kirpėjas, žemės ūkio technikos atsarginių dalių
konsultantas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, autoelektrikas, autovežio vairuotojas CE kategorijų, baldų
aptraukėjas (-a), barmenas padavėjas, eksporto
grupės administratorius, eksporto skyriaus
administratorė (-ius), eksporto vadybininkas
(-ė), elektrikas, kalėdinių eglučių plantacijos
darbuotojas(-as), laiškininkas Telšių centriniame pašte, medienos dirbinių restauratorius,
miško pjovėjas, nekilnojamo turto agentė (-as),
nekilnojamojo turto administratorius (-ė), NT
administratorius - agentas, odontologo padėjėjas,
overloko siuvėja, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas (ė), santechnikas, siuvėja
(-as), skardininkas, stalius, stalius dailidė, stalius
laiptininkas, statybininkas (neįgaliam asmeniui),
tarptautinių pervežimų vairuotojas, vadybininkas,
vadybininkė, (-as), vairuotojas ekspeditorius CE
darbui į Skandinaviją, vairuotojas-ekspeditorius,
vairuotojas-laborantas kontrolierius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Traktoriø MTZ-505UK (ið
Norvegijos, vairo cilindras,
naujos padangos l. geros
bûklës, 5 690 Eur). Tel. 8
687 54 334.
Traktoriø MTZ-52 (didelë
kabina, 4 100 Eur). Tauragë,
tel. 8 653 10 554.

+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.

Traktoriø T-16 (suremontuotas, su MTZ-80 kuro
siurbiu, TA iki 2016 m.,1
500 Eur). Tauragë, tel. 8 635
08 906.
Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT
303, diskinæ grûdø sëjamàjà
(rusø g-bos) dalimis. Tel. 8
646 39 686.

+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tel. 8
673 03 261.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø
krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë,
M. Valanèiaus g. 18, tel.: 8
686 32 976, 8 446 55 899.

Traktoriø-krautuvà JUMZ
(1986 m., didþioji kabina,
2 000 Eur). Tauragë, tel. 8
650 86 337.
Visà naudotà þemës ûkio
technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.

+Valo kaminus, krosnis. Tel.
8 676 52 573.

Meistras ieðko vidaus apdailos darbø. Tauragë, tel.
8 681 59 415.

+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.

Mûrininkas apdailininkas,
patyræs meistras, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630
32 680.

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

Vyras ieðko bet kokio darbo, gali dirbti pas ûkininkà.
Tauragë, tel. 8 637 21 818.

Atliekame ávairius vidaus apdailos darbus. Gipso kartono
montavimas, plyteliø klijavimas, glaistymas ir daþymas.
Tauragë, tel. 8 637 00 382.

p e r k a
Bulviø sodinamàjà (rusø
gamybos, 4 vagø), traktoriø
JUMZ arba KARPAT, su
krautuvu, savaeigæ ðienapjovæ E302, mëðlo kratytuvà
(11 tonø). Tauragë, tel. 8
613 98 986.

Traktoriø T-150K, kombainà NIVA SK5M, presà
FORTSCHRITT, cisternà
nuo 2 iki 10 kub. m. Tauragë,
tel. 8 613 15 940.

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

Þemës ûkio technikos (rusø
g-bos, naujas) detales. Tel. 8
617 36 512.

Deleval firmos pieno pulsatoriø. Tel. 8 654 36 785.

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

Traktoriø MTZ-50-80-82
(gali bûti netvarkingas, su
gedimu). Siûlyti ávairius
variantus iki 2000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 633 53 775.
MAZ bortinæ priekabà
ir ZIL vienaaðæ savivartæ
priekabà. Tel. 8 688 81 782.
Perku naujas rusø gamybos þemës ûkio technikos
detales. Tauragë, tel. 8 617
36 512.
Ðieno-ðiaudø presà
KIRGISTAN, ðieno-ðiaudø
rinktuvà, metalinæ cisternà
(ant ratø, vandeniui veþti),
8 m kultyvatoriø 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.

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.

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.
.Reikalingas automobilveþio vairuotojas (C; E)
dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.
Ieðkome melþëjos, apgyvendiname suteikiame socialines
garantijas. Plungë, tel. 8 618
66 070.
Reikalinga skubiai moteris, galinti priþiûrëti senyvo
amþiaus moterá ir namus.
Tel. 8 640 26 353.
Reikalingas traktorininkasmelþëjas. Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.

40 m. vyras ieðko bet kokio
darbo Jurbarko r. Tel. 8 628
84 878.
Ieðkau darbo. Klijuoju
plyteles, statau duris ir langus, suku gipsà. Jurbarkas,
tel. 8 600 71 438.

Vyras ieðko darbo, gali
tinkuoti, dëti laminatà, gali
dirbti traktorininku, pjûklininku. Tauragë, tel. 8 683
59 143.
Atlieku vidaus ir laiko
apdailos darbus. Ástatau
duris ir langus, suku gipsà,
klijuoju plyteles, glaistau,
daþau ir kt. Tauragë, tel. 8
645 26 527.
Klijuoju plyteles, tinkuoju,
montuoju gipsà, dedu dekorà. Jurbarkas, tel. 8 652
81 787.
Tvarkau buhalterinæ apskaità namuose nuo pirminiø dokumentø iki finansinës
atskaitomybës. Ðilalë, tel. 8
607 95 717.

+Atliekame vidaus ir iðorës
remonto, apdailos ir ðiltinimo darbus. Didelë darbo
patirtis. Tauragë, Pagëgiai,
Ðilutë, tel. 8 652 52 316.
+Atlieku statybos remonto
vidaus apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 681 62 903.
+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8
655 19 876.

Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.
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 kirtimotraukimo paslaugas. Tel. 8
647 42 210.
Kokybiðkai, nebrangiai
parenku, montuoju ir remontuoju oro kondicionierius.
Ilgametë darbo patirtis.
Kaunas, tel. 8 695 23 219.
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 brandþias egles,
puðis. Moku iki 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.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus:
dedame gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome, daþome,
dedame tinkà. Tel. 8 673
57 197.

.lt

Traktoriø T-150 (variklis
Jumz 238), MTZ-55, MTZ820. Kultivatoriø KPÐ8.
Jurbarko r., tel. 8 613 31 417.
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Horoskopai
p
Šią savaitę turėsite galimybių gerokai pasistūmėti
į priekį, jei aiškiai
matote tikslą ar žinote kryptį
Ypač produktyvi diena - pirmadienis. Nuo antradienio saugokitės - piktą pokštą jums gali
iškrėsti jūsų paties temperamentas. Darbe ar versle - didelė
konkurencija, varžybos. Apskritai šią savaitę turite potencijos
išvystyti audringą veiklą, bet
pernelyg didelių krūvių venkite
- gali sustreikuoti širdis ar galva.
Teisingus sprendimus šią savaitę
pakuždės tik intuicija. Netgi skaičiai gali meluoti. Santykiai su
aplinkiniais greitai pasitaisys,
jei susitaikysite su kai kuriems
žmonėms būdingais trūkumais
ar silpnybėmis. Būsite kupinas
naujų idėjų, jau antroje savaitės
pusėje verta pamėginti bent kai
kurias iš jų įgyvendinti. Leisdamasis į kompromisą savaitgalį
daugiau laimėsite nei prarasite.

ateinanèiai savaitei (02-02 - 02-08)

Praėjusios savaitės problemų naštą
sugebėsite nusimesti dar iki trečiadienio ir jau būsite pasiruošęs
naujiems iššūkiams. Kolegas ir
viršininkus stebinsite kūrybiškumu ir originaliu mąstymu,
tiesa, ketvirtadienį ar penktadienį
galimi nedideli nesusipratimai,
veikiausiai būtent dėl naujų
idėjų ar technologijų. Savaitgalį
gali prireikti tiek moralinės, tiek
finansinės paramos.
Pirmoje savaitės
pusėje verčiau susilaikyti nuo aktyvių
veiksmų ir būti pasiruošusiam tam tikriems kompromisams. Tinkamos sąlygos
realizuoti jūsų kūrybinį ar verslo
potencialą turėtų savaime susidaryti apie savaitės vidurį. Galimas
kilimas karjeros laiptais, tik venkite užriesti nosį ar užgauti įtakingo žmogaus interesus - galite
tapti intrigų auka. Penktadienio
neatsisakinėkite jokio darbo,
ypač jei jis susijęs su išvyka. Sa-

vaitgalį namų sienos jums tikrai
nepadės, tad ir neužsisėdėkite
tarp jų.
Komunikabilumas
ir asmeninis žavesys
padės šią savaitę užmegzti reikalingas
pažintis, dalykinius kontaktus,
rasti papildomų pajamų šaltinių.
Ne visos jūsų idėjos bus tinkamai
suprastos ir įvertintos, bet iš esmės judėsite teisinga kryptimi.
Pirmadienį nesipykite su senais
draugais, trečiadienį nesivaikykite miražų. Savaitgalį pasistenkite
neišlaidauti pramogoms, gana
greitai tų pinigų prireiks kur kas
praktiškesniems tikslams.
Skubėkite baigti numatytus darbus. Ko nespėsite
šią savaitę, prie to
bus labai sunku grįžti vėliau.
Antradienį pasistenkite nesinervinti vairuodamas automobilį ar
svarbaus pokalbio, derybų metu.
Trečiadienį jumis mėgins pasinaudoti kažkokiems slaptiems

tikslams, tad nebūkite pernelyg
patiklus. Ketvirtadienį teks ryžtis protingam kompromisui su
bendradarbiais. Neatidėliokite,
nes kuo toliau, tuo sunkiau bus
bent per žingsnį atsitraukti iš
savo pozicijų.
Atsiveria neblogos karjeros perspektyvos. Antradienį menkiausia
smulkmena gali išvesti jus iš
pusiausvyros, rizikuojate susipykti su visais iš eilės. Nuo
trečiadienio neatsisakykite dalyvauti dideliame projekte - naudos
tikrai turėsite. Svarbiausia - mąstymo ir veiksmų racionalumas,
konkretumas ir efektyvumas.
Savaitgalis - pernelyg ramus ir
idiliškas, kad būtų įdomus. Tikriausiai norėsis daugiau aistros
ir intrigos.
Tu r ė s i t e p r o g ų
įtvirtinti savo autoritetą šeimoje ar
darbo kolektyve.
Net pavyduoliai turės pripažinti
nepriekaištingas jūsų dalykines
savybes. Pirmoje savaitės pusėje
verta labiau pasitikėti intuicija

ir savisaugos instinktu. Siekiant
geidžiamo tikslo, gali tekti bent
laikinai nusižengti kai kuriems
savo principams. Tinkamas metas įgyti dar daugiau profesinių
žinių, mokytis praktiškų dalykų.
Teks skubiai imtis
susikaupusių reikalų. Delsti nebėra
kada. Antradienį pasistenkite neplanuoti nieko svarbaus - jūsų planus veikiausiai
sugriaus netikėtos kliūtys. Savaitės viduryje kilusio ginčytino
klausimo sprendimą verta atidėti
kitai savaitei. Nepasikliaukite
patarimais - jie tik išmuš jus iš
vėžių. Savaitgalį pasistenkite
praleisti su tėvais ar savo šeima.
Palankus metas
mokytis, įgyti naujų žinių ar įgūdžių.
Pirmoje savaitės
pusėje ypač rimtai žiūrėkite
į gaunamą informaciją - gali
pasitaikyti itin vertingų dalykų.
Nebijokite ginčytis, veltis į
diskusiją - tik taip gims tiesa ar abiem pusėms priimtini
sprendimai. Savaitgalį trokšite
naujų įspūdžių, pernelyg ramus
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ir pasyvus poilsis netgi gali peraugti į vidinį nepasitenkinimą,
depresiją.
Nesikratykite atsakomybės - tai proga
pademonstruoti savo
sugebėjimus ir talentus. Daug kas eisis tiesiog iš
inercijos, padės ankstesnių dienų
įdirbis. Valdžia gali pareikalauti
išsamios ataskaitos apie nuveiktus
darbus ir ateities planus. Antroje
savaitės pusėje - ramybė ir stabilumas. Savaitgalį padėkite pagalbos
prašantiems giminaičiams, bet per
galvą verstis neverta.
Neskubėkite imtis naujų darbų nuo
pat pirmadienio savaitės pradžioje
geriau seksis užbaigti nei pradėti.
Antradienį stenkitės niekur nevėluoti, ypač į darbą ar dalykinį
susitikimą. Nuo trečiadienio
verta imtis planavimo, prognozių.
Šiuo metu pradėtas organizuoti
tolimesnės ateities įvykis (pavyzdžiui, kelionė) bus sėkmingas.
Antroje savaitės pusėje būsite
puikus derybininkas, sumaniai
improvizuosite.

JUOKAI

3. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Karavanas. Asamas. Ulonas. Gumbažolė. Panas. Paraiba. Rida. Alintas. Da. Di.
Aulinius. Om. Osnabriukas. Salo. Rebekos. Anoj. Pijokam. Rami. Osa. Monas. Treti. Raunam.
Mar. Motė. Panosės. Panoramos.
Horizontaliai: Kupidonas. Paladis. Arn. Rona. AO. Žana. Arimus. Vas. Abejonė. Urbonas.
Paliekam. Pagaliukas. Surinkom. MA. Manias. An. Abitus. Utro. Sabas. Ražas. Sarema. Mo.
Anatom. Al. Dolomito. Sėjamoji. Ės.
Pažymėtuose langeliuose: Nuotaika.
Laimėtojas: Arlandas Povilaitis.
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.

04. 45 m. iðsituokæs, negeriantis, nerûkantis, atletiðko
kûno sudëjimo, inteligentiðkas, turintis gerà humoro
jausmà vyriðkis, gyvenantis
Jurbarko r. vienkiemyje,
turintis automobilá, ûká, gyvuliø, þemës, norëtø sutikti
padorià moterá (pageidautina ið Jurbarko rajono).
05. Norëèiau sutikti laisvà
pensinio amþiaus tauragiðká (gali turëti nedidelæ
vaikðèiojimo negalià),
materialiai apsirûpinusá,
vairuojantá automobilá,
neásipareigojanèiam bendravimui telefonu. Iðlaikymo
neieðkau ir neþadu. Tauragë.

Susitinka du naujieji rusai.
Abu su naujausiais mersedesais,
tik vienos maðinos padangos
kaþkokios neáprastos. Naujasis
rusas klausia kolegos:
- Kodël tavo tokios keistos
padangos?
- Jos - rankø darbo, pagamintos
ið krokodilo odos. Kai þiemà
atðala, padangos paèios paðiurpsta
ir dygliuotos pasidaro.
*****
Sëdi vyrukas namie. Þiûri televizoriø. Prie jo pribëga 7-metis
sûnus:
- Tëti, o kodël ten ekrano kampe
„S“ raidë?
- Todël kad ðis filmas tik suaugusiems.
- O kodël jo negalima vaikams
þiûrëti?
- Palauk... Tuoj pamatysi.
*****
Lapë, vilkas ir meðka nutarë
ásidarbinti. Po kiek laiko susitinka
ir kalbasi:
- Þinot, ásidarbinau viðtidëje, sako lapë, - taèiau ten buvo toks
kvailas gaidys, kad að neiðlaikiau
ir já suëdþiau. Aiðku, ðeimininkai
pastebëjo ir mane iðvarë...
- O að ásidarbinau ðunidëje, sako vilkas. - Visi galvojo, kad að
ðuo, o að net loti iðmokau. Taèiau
ten buvo vienas toks kvailas ðuo,
kad að neiðtvëriau ir já surijau...
Ðeimininkai, aiðku, susekë, tad
dabar vël esu bedarbis.
- O að ásidarbinau pabëgëliø
centre, - sako meðka. - Gyvenu su

èeèënais. Jø niekas neskaièiuoja...
*****
Mama liepë maþajam Petriukui
nusiprausti veidà. Po minutëlës
tas ðaukia ið vonios:
- Mama!!! O ausys - tai veidas
ar jau pakauðis?!!!
*****
- Viskas, kità savaitæ, nuo pat
antradienio, pradedu naujà
gyvenimà!
- O kodël nuo antradienio?
- Na, koks gali bûti gyvenimas
pirmadiená?!!!
*****
Pikta ðeimininkë iðvarë ið darbo
tarnaitæ. Iðeidama, ðioji numetë
kelis litus ðuniui.
- Kas èia dabar? - paklausë
ðeimininkë.
- Nesijaudinkit, ponia, ðuo ðiuos
pinigus uþdirbo. Jis visada ðvariai
iðlaiþydavo jûsø lëkðtes, - atsakë
tarnaitë.
*****
Eina Raudonkepuraitë miðku.
Staiga ið krûmø iðgirsta vilko
balsà:
- Ei, Raudonkepuraite...
- Kà?
- Eini pas senelæ?
- Taip...
- Ir neði jai pyragëlius?
- Taip...
- O pyragëliai suvynioti á
laikraðtá?
- Taip...
- Duok man to laikraðèio, bûk
gera?
*****

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 31 D. 16 VAL. Plungės kultūros centre jaunimo muzikos grupių šou
„GARSYN“.
VASARIO 4 D. 18 VAL. Plungės kultūros centre Juodojo humoro vakaras su
Artūru Orlausku ir Raimundu Šilansku.

ŠIAULIUOSE IR RAJONE
VASARIO 1 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja „Naktibaldos“.
VASARIO 4 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre Ovidijus Vyšniauskas
„Gražiausios dainos“.
VASARIO 5 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre juodojo humoro vakaras su
Artūru Orlausku ir Raimondu Šilansku.

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
VASARIO 1 D. 14 VAL. Kėdainių
kultūros centre garbaus amžiaus žmonių
klubo „Rudenėlis“ susirinkimas.

KRETINGOJE IR RAJONE
VASARIO 1 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre Šokių vakaras „KAM
PER 40“.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
VASARIO 1 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Arbatėlė“
(rež. Karolina Jurkštaitė).

RADVILIŠKYJE IR RAJONE
SAUSIO 30 D. 18 VAL. Radviliškio
kultūros centre Pasvalio kultūros centro
teatras F.G. Lorka „Bernardos Albos
namai“.

RASEINIUOSE IR RAJONE

tūros namuose vakaronė „Kai barsukas
verčiasi ant kito šono“.
SAUSIO 31 D. 19 VAL. Skaudvilės
kultūros namuose nominacijų vakaras
„Skaudvilės bezmėnai“ linksmavakaryje gros Norkaičių tradicinių amatų
ir etnokultūros centro liaudiška kapela
„Miltauja“.

JURBARKE IR RAJONE
SAUSIO 31 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.
VASARIO 1 D. 16 VAL. Jurbarko kultūros centre Vilniaus Gabijos gimnazijos
teatro „Alfonsas prie teatro“ spektaklis
„Papūsk seneliui į triūbą“.
VASARIO 4 D. 14 VAL. Jurbarko kultūros centre kino filmas „Aukso žirgas“.
VASARIO 4 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre kino filmas „Šventa karvė“.

ŠILALĖJE IR RAJONE
SAUSIO 30 D. 19.30 VAL. Šilalės
kultūros centre filmas „Olimpo apgultis“.

MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
SAUSIO 31 D. 16 VAL. Marijampolės
kultūros centre tautinių šokių festivalis
„Kartų kaita“.
VASARIO 3 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros centre Giedrės Alenskienės
fotoparodos pristatymas I aukštas.
VASARIO 5 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centre pianisto ir tapytojo
Viktoro Paukštelio kūrybos vakaras
“Šokančių paveikslų rečitalis”.
VASARIO 5 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre „Domino“ teatro
spektaklis 2 VYRAI. 1 TIESA.

2014 m. SAUSIS
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).
31 d. šeštadienis 18 val.
Bertolt Brecht PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS. Dviejų dalių liaudies komedija. Režisierius Algimantas
Pociūnas.
Bilietai: 7,24 € (25 Lt), 5,79 € (20 Lt), su nuolaida-3,48
€ (12 Lt).

VASARIS
1 d. sekmadienis 12 val.
BEBENČIUKAS IR LAUMĖ. Vienos dalies vaidinimas
vaikams. Inscenizacijos autorė ir režisierė Inga Norkutė.
Bilietai: 2,32 € (8Lt).
1 d. sekmadienis 18 val.
Jon Fosse VIENĄ VASAROS DIENĄ. Vienos dalies drama.
Režisierius Albertas Vidžiūnas.
Bilietai: 5,79 € (20Lt), 4,34 € (15Lt), su nuolaida-2,90 €
(10Lt).
6 d. penktadienis 18 val.
Adam Rapp INERTIŠKOS DUJOS. Vienos dalies komitragedija. Režisierius Tomas Jašinskas.
Bilietai: 5,79 € (20Lt), 4,34 € (15Lt), su nuolaida-2,90 €
(10Lt).
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 31 D. 14 VAL. Raseinių
rajono kultūros centre Plikiuose edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių kaukių
gamyba“.
VASARIO 5 D. 17.30 VAL. Raseinių
kultūros centre „Misija Sibiras -14“.

KAUNE
SAUSIO 31 D. 12 VAL. kviečiame į
Kauno miesto muziejaus (M. Valančiaus
g. 6) edukacinę programą „Carinio Kauno paslaptys“, kurios metu pakviesime
šeimas įsijausti į XIX A. Kauno laikų
gyvenimą – išmokti rašyti „graždanka“, pažaisti žaidimus „Surask porą“ ir
„Žodžių loto“.
SAUSIO 31 D. 15 VAL. Susitikimas
su Vydūno draugijos pirmininku Tomu
Staniku, nariais Juozu Šidiškiu, Alina
Didžiokiene Kauno tautinės kultūros
centre (A.Jakšto g. 18).
VASARIO 1 D. 10 VAL. Kauno Šv.
Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios mišrus
jaunimo choras „Song Deo“ bažnyčioje
giedos šv. Mišiose, po kurių vyks sakralinės muzikos koncertas.
VASARIO 3 D. 16 VAL. kviečiame į
Audronės Dambrauskienės skulptūros
parodos „akmens veidai“ atidarymą,
kuris vyks Kauno miesto muziejaus
skyriuje Kauno pilyje (Pilies g. 17).

ŠAKIUOSE IR RAJONE
SAUSIO 31 D. 13 VAL. Šakių kultūros
centre kino seansas visai šeimai AUKSO
ŽIRGAS.
SAUSIO 31 D. 17 VAL. Šakių kultūros
centre kino seansas ŠVENTA KARVĖ.

TAURAGĖJE IR RAJONE
SAUSIO 30 D. 12 VAL. Sartininkų
kultūros namuose edukacinė popietė
„Origami lankstymo menas“.
SAUSIO 30 D. 16 VAL. Norkaičių
tradicinių amatų ir etnokultūros centre
popietė „Užgavėnių kaukių darymas“.
SAUSIO 30 D. 17 VAL. Taurų kultūros
namuose Šventė „Draugystės takais vedini“. Susitikimas su buvusiais Tauragės
Valstybinio draudimo darbuotojais.
SAUSIO 30 D. 18 VAL. Pagramančio
kultūros namuoseMažonų seniūnijos
bendruomenių ataskaitinis susirinkimas.
SAUSIO 30 D. 19 VAL. Batakių kul-

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. VASARIS
8 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Verpalų pasakos“
1 veiksmo muzikinė pasaka vaikams pagal klasikines
lopšines
Bilieto kaina – 4,34 € (15 Lt)
14 d., šeštadienis, 18.30 val.
Georges Bizet „Karmen“. 4 veiksmų opera
Iki vasario 1 d. bilieto kaina – 7,82 € (27 Lt), vėliau –
10,72 € (37 Lt)
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 m. 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

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. VASARIS
2 D. 10-17 VAL. Seminaras konferencijų salėje UAB „Norvitalas“
3 D. 10-17 VAL. Seminaras konferencijų salėje UAB „Norvitalas“
6 D. 18 VAL. Kauno dramos teatro spektaklis „Aušros pažadas“.
Bilieto kaina 7 ir 6 EUR
Dariaus ir Girëno g. 3, tel. 8 446 79 974. Kasa dirba nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio visà savaitæ 12–15 val. ir 16–19 val. Penktadiená –
nuo 12–15 val., nuo 16 iki 18 val. Ðeðtadiená ir sekmadiená valandà
prieð koncertà, jeigu tà dienà renginys.
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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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