2015 02 06 Nr. 5 (1557)/ PENKTADIENIS

w w w. p l i u s a s. l t

Didmiesčių gyventojai
prie euro jau beveik
priprato, miesteliuose –
labiau taupo
Prekybos tinklo
„IKI“ duomenimis,
lyginant didžiųjų Lietuvos miestų pirkėjų
krepšelio dydį šių
metų sausio mėnesį,
kai Lietuva perėjo
prie naujosios valiutos – euro, su tuo pačiu laikotarpiu pernai,
matyti, kad vidutinis
didmiesčiuose gyvenančių pirkėjų krepšelio dydis beveik nesikeitė. Tačiau, prekybininkai pastebi, kad mažesnių miestų gyventojai eurų išleisti
neskuba ir kol kas labiau linkę taupyti.
Didmiesčių gyventojų apsipirkimo įpročių euras nepakeitė
Prekybos tinklo „IKI“ pardavimų duomenys rodo, jog didžiųjų
Lietuvos miestų gyventojai nesunkiai adaptavosi prie pasikeitusios valiutos. „Greičiausiai didmiesčių gyventojai yra labiau pratę prie euro, nes galbūt dažniau keliauja ir yra geriau susipažinę
su euru. Taigi, naujoji valiuta didžiųjų miestų gyventojų išlaidų
ženkliai nepakeitė“, – teigia prekybos tinklo „IKI“ Viešųjų ryšių
vadovas Andrius Petraitis.
Sausio mėnesio pardavimai rodo, jog euro įvedimas didesnę
įtaką turėjo mažesnių miestų gyventojams, todėl jie buvo linkę
labiau taupyti ir dažniau rinkosi akcijomis pažymėtus produktus.
Prekybos tinklo duomenimis, labiausiai taupė pajūrio ir kiti
vakarų Lietuvos gyventojai.
Mažesnių miestelių gyventojai dar pratinasi prie naujosios
valiutos
Prekybininkai pastebi, kad mažesnių miestelių gyventojai, išleidę litus, labiau buvo linkę skaičiuoti eurus. „Šie pirkėjų krepšelio
pokyčiai rodo, jog priešingai nei didmiesčių, mažesnių miestelių
gyventojai dar nesijaučia įpratę prie euro, todėl stengiasi taupyti.
Galimai tokį pirkėjų elgesį lėmė ir gauti pirmieji atlyginimai
eurais, ir vizualiai sumažėjusios prekių nuolaidos, nors jos ir
liko tokios pat kaip ir prieš euro įvedimą“, – teigia A. Petraitis.
Anot jo, pirmąjį šių metų mėnesį pirkėjai dažniau rinkosi
pigesnes, akcijomis žymėtas prekes, o pernai metų gruodžio
mėnesį, nupirkta daugiau ilgo galiojimo produktų – bakalėjos
prekių pardavimai išaugo beveik dešimtadaliu. „Tokį pirkėjų
elgesį greičiausiai lėmė nerimas dėl galimų kainų pokyčių įsigaliojus naujajai valiutai, tačiau norime nuraminti, jog kainos
buvo konvertuotos pagal oficialų lito ir euro kursą, laikantis teisės
aktuose numatytos tvarkos“, – teigia A. Petraitis.
Skaityti daugiau: Ekonomika.balsas.lt
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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Verslui – mažiau turto areštų
Per pirmąjį šių metų mėnesį 747
įmonėms buvo įregistruoti 862
turto areštai, kuriais buvo apribotas
valdymas, disponavimas ir naudojimasis 31 mln. eurų turtu, rodo
kreditų biuro „Creditinfo“ atlikta
analizė pagal Centrinės hipotekos
įstaigos duomenis.
Didžiausi turto areštai – 2,8 mln.
EUR – pirmąjį šių metų mėnesį buvo įregistruoti NT įmonei „LLBOF-1“
(2013 m. pajamos – 1,9 mln. EUR) ir finansinių paslaugų UAB „LORDS
LB ASSET MANAGEMENT“, turinčiai 12 darbuotojų. 2,8 mln. EUR
apribojimai buvo pritaikyti ir darbuotojų neturinčiai UAB „Lim“, kuri
neteikia finansinės atskaitomybės duomenų Registrų centrui.
Sausio mėnesį daugiausiai areštų buvo įregistruota prekybos įmonėms
– 189 areštai, statybos ir NT įmonėms – 169 areštai.
Bendras įmonių areštuoto turto lygis šiuo metu yra apie 5 proc. mažesnis
nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

PAREIGŪNAI PRISTATĖ METINĘ ATASKAITĄ
Tauragės visuomenei pristatyta apskrities vyriausiojo policijos komisariato
(APVK) 2014 metų veiklos ataskaita. Metinę ataskaitą pristatęs Tauragės AVPK
viršininkas Marius Draudvila pabrėžė, kad bendras nusikalstamumas visoje apskrityje, lyginant su 2013 metais mažėjo, tačiau užfiksuotas didesnis sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų skaičius.
2014 metais rajono pareigūnai gavo 8475 pranešimus apie įvykius. Užfiksuota
800 nusikalstamų veikų. Vagysčių – 335. Pavogta 11 automobilių. Įvykdyti 4
plėšimai, viena žmogžudystė. Užkirstas kelias dar vienai galimai žmogžudystei.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus informaciją, kad asmuo ieško įsigyti
šaunamojo ginklo. Įtarta, kad ginklo ieškoma, nes norima nužudyti šeimos narį. Byla dėl rengimosi įvykdyti žmogžudystę atiduota teismui.
Rajone per metus užregistruoti 42 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose sužaloti žmonės. Avarijose žuvo 4 asmenys.

JURBARKAS

SUSITIKIMAS SU PASAULIO LIUTERONŲ
SĄJUNGOS PREZIDENTU
Sausio 27 d. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje lankėsi Pasaulio liuteronų
sąjungos prezidentas vyskupas dr. Munibas Younanas. Tai oficialus evangelikų
liuteronų bažnyčios Jordanijoje ir Šventojoje Žemėje vadovo dr. Munibo Younano
vizitas Baltijos šalyse, truksiantis devynias dienas. Garbingą svečią lydėjo Pasaulio
liuteronų sąjungos Europos regiono koordinatorė kun. dr. Eva Sybille Vogel Mfato
ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Svečius
priėmė Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys.
Pasaulio liuteronų sąjungos prezidentas vyskupas dr. Munibas Younanas domėjosi
Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios vykdomais socialiniais projektais, Skirsnemunėje įsikūrusiais nuo karo negandų bėgančiais Sirijos piliečiais, Jurbarko rajono
socialine ir ekonomine situacija.

Daugiau nei 5 mln. tonų grūdų –
absoliutus rekordas
2014 metai Lietuvai buvo bene patys derlingiausi – nuimtas rekordinis
grūdų kiekis, daugiau nei 5 mln. tonų. Tokio kiekio grūdų dar nėra buvę
per visą Lietuvos istoriją.
Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. derliui
pasėta 764,7 tūkst. ha žieminių javų ir rapsų arba 28 proc. daugiau nei
2014 metų derliui. Daugiausia žieminių augalų pasėta Šiaulių apskrityje,
beveik 200 tūkst. ha, t. y. ketvirtadalis šalies žiemkenčių pasėlių plotų.
Toliau eina Kauno apskritis – 145,2 tūkst. ha, Panevėžio – 125,2 tūkst. ha,
Marijampolės – 110,7 tūkst. ha. Gerokai, net 48 proc., padidėjo žieminių
kviečių ir 11 proc. žieminių rapsų pasėlių plotai. Iš žieminių augalų
nuosekliai didėja kviečių ir rapsų pasėlių plotai.

Energetikos ministras R. Masiulis:
„Šilumos tiekėjas verčia vilniečius
permokėti už šildymą“
Energetikos ministras Rokas Masiulis netoleruotina vadina situaciją, kai
„Vilniaus energija“ jau antrą mėnesį sąmoningai permoka už dujas, tokiu
būdu išpūsdama ir sąskaitas už šildymą. Dėl tokio šilumos tiekėjų elgesio
Vilniaus gyventojai bei įstaigos kas mėnesį praranda po maždaug milijoną
eurų. Nuo šių metų pradžios nebuitiniai vartotojai, perkantys dujas iš
„Lietuvos dujų tiekimo“, gauna papildomą 20 procentų nuolaidą. Tačiau
„Vilniaus energija“ delsia užbaigti dujų pirkimo konkursą ir dujas perka
biržoje, kur šis kuras yra apie 20 procentų brangesnis. Reaguodamas į
susidariusią situaciją, energetikos ministras ragina kuo skubiau atsakyti
į klausimą, kodėl „Vilniaus energija“ perka brangesnes dujas.

Lietuvoje susekti įtariami V. Putino
gerbėjai
Kaip DELFI informavo Generalinė prokuratūra, šiuo metu vyksta du
tyrimai pagal DELFI paviešintą informaciją. Pirmasis – dėl Kremliaus
ideologiją skleidžiančio tinklapio ltnacionalistas.wordpress.com, kurio
veiklą DELFI aprašė pernai spalį, jau gerokai pasistūmėjęs. Naują tyrimą
teisėsauga pradeda dėl agituojančių Lietuvoje sekti Ukrainos prorusiškų
separatistų pėdomis ir kurti „Vilniaus liaudies respubliką“.
„Tautiniai socialistai“ prisižaidė
„Tautiniais socialistais“ pasivadinę veikėjai aktyviai veikė ne tik internete. Jie savo šalininkų ieškojo ir skleisdami propagandą gyventojų
pašto dėžutėse, o Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungoje vadino
okupacija. Šiems „kremlinams“ teisėsauga jau mina ant kulnų.

Pripažįsta: Norvegijai atiduoto
berniuko mamai reikėjo elgtis kitaip
Ketvirtadienio rytą prezidentė Dalia Grybauskaitė
susitiko su užsienio reikalų
ministru Linu Linkevičiumi, Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos vadove Odeta
Tarvydiene ir Vaiko teisių
apsaugos kontroliere Edita Žiobiene. Prezidentės
patarėja Daiva Ulbinaitė
patikino, kad svarbiausias šio pokalbio tikslas buvo užtikrinti, kad Lietuvos vaikų interesai būtų tinkamai ginami ir Lietuvoje, ir už jos ribų.
„Šiuo metu mes dar labiau sustiprinome informacinę veiklą. Siekiame,
kad lietuviai galėtų gauti kuo daugiau daugiau informacijos apie tos šalies, kur gyvena teisinę bazę. Radikalūs veiksmai visuomet komplikuoja
situaciją. Veikti reikia teisiniame lauke, jokiu būdu negalima susigundyti
įstatymų pažeidimais – tai nėra tinkamas problemų sprendimo būdas“,
– aiškino L. Linkevičius.
Šaltinis: Delfi.lt

ŠILALĖ

ŠILALĖS PAREIGŪNAI OPERATYVIAI NUSTATĖ
ASMENĮ GALIMAI PADĖJUSĮ SPROGMENĮ
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato
pareigūnai operatyviai išaiškino pranešimą dėl padėto sprogmens.
Šių metų sausio 29 d. apie 7.55 val. buvo gautas anoniminis skambutis, kad vienoje
iš Kaltinėnų miestelio mokyklų buvo padėtas sprogmuo. Pareigūnai greitai sureagavo į
pranešimą ir į įvykio vietą nuvyko 5 policijos ekipažai bei ARAS išminuotojai. Kadangi
Kaltinėnų miestelyje yra ne viena mokykla, o pranešėjas tikslios mokyklos nenurodė tam,
kad apsisaugoti nuo galimos grėsmės, buvo evakuoti abiejų mokyklų moksleiviai, mokytojai,
aptarnaujantis personalas bei pradinės mokyklos ir darželio vaikai. Operatyviai suorganizuotas moksleivių išvežimas
į namus. Iš viso buvo evakuota 347 moksleiviai bei apie 50 asmenų, dirbančių aptarnaujančiame personale.
Praėjus vos kelioms valandoms po melagingo pranešimo, buvo nustatytas įtariamasis.

ŠAKIŲ R.

SIMBOLINIS „JONVABALIS“ - UŽ SKAIDRIĄ
VEIKLĄ
Kidulių dvare lankėsi pirmosios savanoriškos skaidrumo iniciatvos Europos Sąjungoje
atstovai bei laidos „Kaip ant delno“ filmavimo grupė, kurie projekto „Mažųjų miestelių
diversifikacijos galimybės. Kiduliai“ vadovei, savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus
vyriausiajai specialistei Aurelijai Papievienei įteikė simbolinį „Jonvabalį“. Visoje Lietuvoje
vienu „Jonvabaliu“ įvertintų projektų yra 20.
Vienas projektui skirtas „Jonvabalis“ turi didelę reikšmę skaidrumo augimui Lietuvoje, o trys
liudija aukščiausio lygio projekto skaidrumą ir atvirumą visuomenei. Pasak A. Papievienės,
iniciatyva „Jonvabaliais“ įvertinti projektus pirmiausia yra naudinga tuo, kad parodo, jog Šakių
rajono savivaldybės administracijos viešieji pirkimai buvo skaidrūs ir projektui skirtos lėšos
panaudotos skaidriai. Projektas „Mažųjų miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai“ buvo
įgyvendintas 2014 m., jo sąmata – 2 mln. 451 tūkst. Lt.

ŠILUTĖS R.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ
UAB „AGROKRYPTYS“ PROGRAMĄ
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas UAB „Agrokryptys“ (Sodų g. 4-12, Vilnius, tel.
861219970) planuoja 7 vėjo elektrinių parko statybą. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Leitgirių
ir Domaičių kaimai, Juknaičių sen., Šilutės r. sav.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio
g. 55–2, LT–44245 Kaunas, tel. (8 37) 407548, faks. (8 37) 407549, el.p. info@infraplanas.
lt) parengė PAV programą. Su programa susipažinti galima Juknaičių seniūnijoje (Šiloko g.
3, Juknaičiai, Šilutės raj.) ir pas dokumentų rengėją darbo metu, bei internetiniame puslapyje
www.infraplanas.lt per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos. Pasiūlymus PAV dokumentų
rengėjui galima pateikti paprastu ir el. paštu, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos
pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

ŠIAULIAI

EUROPOS MOTERŲ ŽOLĖS RIEDULIO KLUBŲ
UŽDARŲ PATALPŲ ČEMPIONATAS
Vasario 20-22 d., Šiaulių arenoje.Aštuoni klubai iš skirtingų šalių kovos dėl teisės virš galvų iškelti 2015 metų
Europos A diviziono uždarų patalpų moterų riedulio taurės turnyro trofėjų. Turnyre dalyvaus komandos iš Šiaulių
(Lietuva), Prahos (Čekija), Hertogenboso (Olandija), Redingo (Anglija), Kambrės (Prancūzija), Hamburgo (Vokietija),
Sumų (Ukraina) ir Madrido (Ispanija).
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MARIJAMPOLĖS R.

KAIP VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBOS
ĮGYVENDINO 2013-2015 M. PROGRAMĄ
Marijampolės savivaldybėje sudarytos ir 2014 m. rotacijos būdu atnaujintos 9 vietos bendruomenės tarybos tęsė Vietos bendruomenių savivaldos
2013-2015 m. programos įgyvendinimą. Pabaigtos įvykdyti 2014 metams
suplanuotos veiklos.
Marijampolės seniūnijos vietos bendruomenės taryba paskirstė programai įgyvendinti skirtas lėšas dešimčiai bendruomenių, kurios įsigijo
reikiamiausių priemonių.

RASEINIAI

„AUKSINIS LŪŠIUKAS” LAUKIA KANDIDATŲ
Artėja didi Lietuvai šventė - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena,
kurią minėsime kovo 11-ąją. Šios dienos proga rajono Savivaldybė teikia
„Auksinio lūšiuko“ apdovanojimus, kuriuos skiria aktyviam ir Raseinių
kraštą garsinančiam jaunimui. „Auksinio lūšiuko“ statulėlė simbolizuoja
mūsų rajono Savivaldybės herbą.
„Auksinio lūšiuko“ apdovanojimas teikiamas už ypatingus praėjusių metų
jaunimo pasiekimus:
už pilietines iniciatyvas ir pilietinės kultūros puoselėjimą Raseinių krašte;
už Raseinių krašto garsinimą mokslo srityje;
už Raseinių krašto garsinimą meno srityje;
už Raseinių krašto garsinimą sporto srityje;
už aktyvų savanorystės kultūros plėtojimą Raseinių krašte.
Tad skelbiame atranką būsimiems apdovanojimams. Kandidatus Savivaldybės teikiamiems apdovanojimams
gali siūlyti rajone registruotos jaunimo organizacijos, švietimo įstaigos, Savivaldybės administracijos skyriai,
rajono Savivaldybės įstaigos, įmonės, bendrovės, viešosios įstaigos, seniūnijos ir bendruomenės. Jūsų siūlymų
lauksime iki vasario 27 dienos el. p. gitana.rasimiene@raseiniai.lt.

KLAIPĖDA

TRUMPIAUSIĄ METŲ MĖNESĮ – DAUGIAU
SVEIKŲ VEIKLŲ
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistės Vaidos Burinskaitės
teigimu, egzotiška šio mėnesio naujiena – tai programa „Masala Bhangra workout,
kurios metu jungiami aerobikos judesiai ir indiškų šokių elementai. Nors tokie
užsiėmimai klaipėdiečiams – naujovė, tačiaudabar itin sparčiai populiarėja ir Europoje, o fitneso srityje tokia programa egzistuoja daugiau nei 13 metų. Norintys
gauti pliūpsnį energijos ir naujų įspūdžių, jau nuo vasario 3d., net du kartus per
savaitę – antradieniais ir ketvirtadieniais, kviečiami į užsiėmimus šokių studijoje
„Akredus“.
Sausį įsibėgėjusios zumbos treniruotės tokiu pat intensyvumu ir toliau vyks net dvejose uostamiesčio vietose:
trečiadieniais – Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro salėje nuo 16 val., o pirmadieniais – „Sendvario“
progimnazijoje. Susidomėjimas nemokamai pagerinti savijautą atliekant stuburo stabilizavimo pratimus kas
mėnesį vis auga – šios mankštos trečiadieniais jau kelis mėnesius tradiciškai vyksta „Sendvario“ progimnazijos
salėje. Sielos sveikata ne ką mažiau svarbi nei kūno, tad net ir tuo pasirūpinta dėliojant kalendoriaus veiklas.
Norintieji daugiau pajusti nepaprastą žodžio galią kiekvieną sausio trečiadienį17 val. bus laukiami Klaipėdos
m. visuomenės sveikatos biuro salėje.
Į visus nemokamus užsiėmimus, išskyrus kolektyvinį bėgimą, būtina išsankstinė registracija tel.(8 46) 23 40
67, 8 612 30179, 8 615 12609 arba el. p.vaida@sveikatosbiuras.lt. Išsamų tvarkaraštį galima rastiwww.sveikatosbiuras.lt, “Facebook” paskyroje “Klaipėda sveikas miestas: JUDĖK PIRMYN”.

KAUNAS

ATSIRADO PIRKĖJAI APLEISTAM VIEŠBUČIUI
KAUNE
Nebaigtas statyti buvęs „Respublikos“ viešbutis Kaune pagaliau turėtų
sulaukti naujų šeimininkų.
Dienraštis „Kauno diena“, remdamasis neoficialiais šaltiniais, skelbia, kad
„Respubliką“ turėtų įsigyti statybų bendrovės „Vėtrūna“ valdybos pirmininkas Vytautas Banys ir buvęs lenktynininkas ir verslininkas Marius Budrikis.
Vytautas Banys asmeniškai ir jo valdomos įmonės neketina pirkti viešbučio
Kaune, šeštadienį vakare DELFI informavo Paulius Tamulionis, atstovaujantis ryšių su visuomene agentūrai „Idea prima“.
Neoficialiomis dienraščio žiniomis, naujieji savininkai pastatą nusipirko
už maždaug 2 mln. eurų.

TELŠIAI

SEPTINTASIS PADĖKOS NOMINACIJŲ ĮTEIKIMAS
ŠALIES DARBDAVIAMS
Nuo 2008 m. kasmet rengiamuose darbdavių apdovanojimuose už bendradarbiavimą dėkota darbdaviams, labiausiai
prisidėjusiems sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus
šalyje. Nominacijos buvo teikiamos keturių sričių nugalėtojams: už iniciatyvą pradėti ir plėtoti verslą, už naujų darbo
vietų sukūrimą didžiausio nedarbo teritorijose, už socialiai
pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką bei jaunimo
nedarbo mažinimą.
Džiugi žinia, jog už iniciatyvą pradėti ir plėtoti verslą I
vietos laimėtoja pripažinta Telšių rajono įmonė UAB „Vilburna“. Kveilių kaime įsikūrusi įmonė užsiima specializuotos statybinės technikos nuoma ir kitomis paslaugomis:
tvenkinių kasimu ir valymu, kelių tiesimu, aikštelių įrengimu, reljefo formavimu, trinkelių klojimu, teikia tralo,
savivarčių paslaugas, parduoda maltą betoną. Nominaciją UAB „Vilburna“ savininkei Vilmai Burneikienei įteikė
Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.
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Pritaria idėjai tiekti Ukrainai
ginklus
JAV tikriausiai turėtų
pradėti tiekti Ukrainai
ginklus, pareiškė trečiadienį kandidatas į
Pentagono vadovo postą Ashtonas Carteris.
Kaip praneša naujienų agentūra „Bloomberg“, per posėdį Senate jis sakė vis labiau linkęs manyti, jog ginklų
tiekimą reikėtų pradėti. Anot A. Carterio, toks žingsnis būtinas, kadangi
padėtų Ukrainai kovoje su prorusiškais separatistais.
Anksčiau buvo pranešta, kad JAV administracija svarsto šį sumanymą,
bet dar nepriėmė galutinio sprendimo.
Baltųjų rūmų atstovas Joshas Earnestas antradienį žurnalistams pareiškė, jog Vašingtonas, svarstydamas ginkluotės tiekimo klausimą,
atsižvelgia į tą aplinkybę, kad „papildomos karinės pagalbos teikimas
veikiausiai padidins aukų skaičių“.

Ukraina prašo tarptautinio teismo
imtis nusikaltimų Maidane ir
Donbase
Ukrainos parlamentas nusprendė kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį
teismą (TBT), kad šis priimtų į savo jurisdikciją Kijevo Maidane padarytus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus Donbase dėl itin
sunkių jų padarinių ir masinio Ukrainos piliečių žudymo.
Už sprendimą kreiptis į TBT, kad šis pripažintų šiuos įvykius savo jurisdikcija, trečiadienį balsavo 271 Aukščiausiosios Rados parlamentaras.
„Ukrainos liaudies vardu Aukščiausioji Rada, kaip vieningas įstatymų
leidybos Ukrainoje organas, kreipiasi į Tarptautinį baudžiamąjį teismą
(TBT), siekdama patraukti baudžiamojon atsakomybėn aukščiausio
rango Rusijos Federacijos pareigūnus ir DLR bei LLR vadovus, kuriuos
nustatys TBT pagal TBT Romos statuto 8-ąjį straipsnį dėl nusikaltimų
žmoniškumui ir karo nusikaltimų, padarytų Ukrainos teritorijoje, pradedant nuo 2014 metų vasario 20 dienos ir iki dabar“, – sakoma Ukrainos
parlamento priimtame pareiškime.

„Financial Times“: P. Porošenka
pagrasino V. Putinui
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka grasino Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui paviešinti šimtų rusų karių žetonų duomenis.
Apie tai rašo inforesist.org, remdamasis „Financial Times“ informacija.
Kad V. Putinas sutiktų sudaryti taikų susitarimą, P. Porošenka 2014
m. rugpjūčio pabaigoje pagrasino paviešinti internete informaciją šimtų
rusų karių, paimtų į nelaisvę ar žuvusių Ukrainoje, žetonų informaciją.
Minske vykusiame susitikime su P. Porošenka V. Putinas toliau neigė
jų buvimą Ukrainoje ir pareiškė, kad turi 1,2 milijono kareivių, kurie per
dvi dienas gali užimti Kijevą ir bet kurią Europos Sąjungos ir NATO šalį.
Visgi susitarimą pavyko pasiekti: dėl jo P. Porošenka netgi buvo pasirengęs peržiūrėti daugelio prekių tarifus Asociacijos su ES susitarimo
ekonominėje dalyje, kaip reikalavo Rusija.

Italijoje prisaikdintas naujas
prezidentas S. Mattarella
Roma, vasario 3 d. (AFPBNS). Italijos konstitucinio
teismo teisėjas Sergio Mattarella (Serdžas Matarela),
laikomas Italijos kovos su
organizuotu nusikalstamumu simboliu, antradienį
davė Italijos prezidento
priesaiką.
Sicilijoje gimęs 73 metų
teisininkas, kurį parlamentas prezidentu išrinko šeštadienį, pakeis itin
populiarų prezidentą – 89 metų Giorgio Napolitano, kuris atsistatydina
dėl senyvo amžiaus.
S.Mattarella tapo dvyliktuoju Italijos prezidentu nuo Antrojo pasaulinio
karo, kai Italija tapo respublika.

Honkonge - protestai
Tūkstančiai protestuotojų Honkonge išėjo į gatves reikalaudami tikros
demokratijos. Tai pirmas toks protestas šiais metais, 2014-ųjų pabaigoje
milžiniški protestai kelias dienas vyko viename didžiausių pasaulio
finansų centrų.
Sekmadienį vykęs protestas buvo taikus, tačiau net 2 tūkst. policijos
pareigūnų prižiūrėjo gatves, kad būtų išvengta smurto.
Nors organizatoriai tikėjosi didesnės protestuotojų minios, tačiau 12
tūkst. susirinkusiųjų nebuvo praradę kovinės dvasios po pernai vykusių
protestų.
Honkongas, 1997 m. vėl patekęs į Kinijos kontrolę, įgavo nemažai
autonomijos.
Šaltinis: Delfi.lt
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Namai, kurių šildymas nieko
nekainuoja
Namas, už kurio šildymą, elektrą
ir vandenį nereikia mokėti jokių
mokesčių - ne viduramžių laikai ir
ne ateities eksperimentai. Tai, jog
šiandien galima gyventi name, kurio
sąskaitos už šildymą ir elektrą yra
lygios nuliui eurų, bando įrodyti
kartu su mokslininkais bendradarbiaujantis Eugenijus Kovalkovas.
Lietuvos NT rinką išjudins A+
klasės namai
Tikriausiai neturėtume tiek galvos skausmo dėl šildymo sąskaitų, jei
šiluma nebūtų linkusi „pabėgti“. „Vieningo atsakymo, kaip dažniausiai
iššvaistoma šiluma, nėra. Šiluma išeina pro langus, sienas, stogą. Tiksliau
galima nustatyti tik atliekant specialius sandarumo testus, kurie privalomi aukštos energetinės klasės namams“, – sako KTU Architektūros
ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos mokslo darbuotojas
Karolis Banionis.
Kad namui būtų suteiktas aukštos energetinės klasės sertifikatas, pastatas
privalo atitikti griežtus statybų reikalavimus: reikalingas rekuperacinės
sistemos įrengimas, privalomai atliekami sandarumo tyrimai. Vis tik tokie
namai statytojams nemenkas iššūkis.
Nors rinkoje namų, turinčių B energinę efektyvumo klasę, pozicijos dar
tvirtos, aukštos A energetinės klasės namų paklausa itin sparčiai didėja.
Energetiškai nepriklausomas namas – misija įmanoma
Kad saulės fotoelementai gali tapti pagrindiniu pastato energijos šaltiniu
Lietuvos geografinėje platumoje, abejonių nebelieka. Jau nuo pavasario
mažųjų saulės jėgainių šeimininkai galės mainytis energija su elektros
tinklų tiekėjais.
Tokia sistema padengs aukštos energetinės klasės namo elektros energijos poreikius: aeroterminei šildymo ir rekuperacinei sistemoms, taip pat
gyvatukams, namo apšvietimui ir kitiems buitiniams prietaisams. Jei prie
namo įrengtas vandens gręžinys, komunalinių mokesčių, išskyrus šiukšlių
išvežimą ar telekomunikacijos paslaugas, tiesiog neliks.
Pirkėjai žengia vienu žingsniu į priekį
Nekilnojamojo turto brokeriai žada, jog energetiškai efektyvių namų
rinkos gyvėjimas nuolat didės, mat šiandieniniam pirkėjui svarbūs ne
tik faktiniai skaičiai, bet ir pirmųjų gyventojų patirtis bei atsiliepimai.
Tiesa, statytojai teigia, kad pirkėjams vis dar trūksta brandos, nes daugelį
pirkėjų dar baido naujos technologijos, pavyzdžiui, tai, jog name nėra
tradicinio „pečiaus“.
Kuo aukštesnė namo energetinė klasė, tuo jo savikaina didesnė. Tačiau
kol kas matoma tendencija, jog A+ kategorijos namai labai nedaug skiriasi
nuo B klasės, mat kur kas didesnę įtaką kainai turi būsto vieta.
Šaltinis: Grynas.lt

ARTI TOLI

Nuostolinga įmonė patraukė
mokesčių inspektorių dėmesį
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI)
išaiškino miškininkystės paslaugų bendrovę, kuri kirto ir pardavinėjo akcininkų
mišką, savininkams atseikėdama didžiąją
dalį gautų pajamų, o įmonei palikdama
veiklos sąnaudas.
Po patikrinimo, inicijuoto vykdant
VMI projektą „Nuostolinga įmonė“,
įmonės mokestiniai nuostoliai virto pelnu, apmokestinamosios pajamos išaugo
per 200 tūkst. eurų (per 700 tūkst. litų),
papildomai buvo deklaruota apie 43 tūkst. eurų (apie 150 tūkst. litų) mokėtino į biudžetą PVM.
„Bendrovė iš jos akcininkų nuomojosi 187 žemės sklypus Klaipėdos,
Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse, juose vykdė miškininkystės, medienos
ruošos ir kt. paslaugų veiklą. Pagal turimas sutartis didžioji dalis pajamų,
gautų už parduotą medieną, atitekdavo miško savininkams kaip nuomos
mokestis. Įmonė, nors ir turėjusi milijonines pajamas, 2009-2013 m. deklaruodavo reikšmingus mokestinius nuostolius. Aiškinantis nuostolingos
veiklos priežastis buvo pradėtas patikrinimas, kurio metu ir paaiškėjo, kad
įmonė VMI teikė neteisingus duomenis, taip išvengdama pelno mokesčio
bei mažindama mokėtiną PVM“, - sakė Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento direktorė Gražina Rimkienė.
Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovė nedeklaravo iš viso per 200
tūkst. eurų (per 700 tūkst. litų) PVM apmokestinamų pajamų, gautų už
miško savininkams suteiktas medienos paruošimo paslaugas, ir nuo minėtos
sumos apskaičiuoto apie 43 tūkst. eurų (apie 150 tūkst. litų) PVM. Šios
sumos buvo deklaruotos patikslintose PVM deklaracijose. Tokiais atvejais
sumokėti vien mokesčius nepakanka - skaičiuojami ir nemaži delspinigiai.
„Projektas „Nuostolinga įmonė“ pradėtas pernai ir yra tęsiamas šiemet. Jo
akiratyje atsiduria ne tik visų gautų pajamų nedeklaruojančios įmonės, bet ir
tos, kurios neleistinai didina veiklos sąnaudas reprezentacijos, kelionių, rinkodaros paslaugų išlaidomis, teikia susijusiems asmenims abejotinos naudos
paskolas, nurašo dokumentais nepagrįstas ir dažnai beviltiškas skolas ir kt.
Analizuojant duomenis pastebėta, kad dažnai daugiau sąnaudų patiria nei
gauna pajamų mažosios įmonės, veiklą vykdančios didmeninės ir mažmeninės prekybos, automobilių remonto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
bei kituose veiklos sektoriuose“, - komentavo G. Rimkienė.
Info: Verslosavaite.lt

PLANUOJANT 2015 M. PRIĖMIMĄ Į AUKŠTĄSIAS
MOKYKLAS KONCENTRUOJAMASI Į KOKYBĘ
Nors abiturientų skaičius mažėja
3,5 proc., valstybės finansavimas
studijoms išlieka toks pats, kaip
ir 2014 m. Pirmosios pakopos ir
vientisosioms studijoms numatoma per 8 mln. eurų. Valstybės
finansavimą studijoms, kaip ir
anksčiau, galės gauti apie pusę
stojančiųjų.
Planuojama, kad 2015 m. valstybės finansavimą gaus 14,6 tūkst.
pirmakursių. 14,1 tūkst. studijuos
valstybės finansuojamose studijų
vietose: 7,4 tūkst. universitetuose, 6,7 tūkst. kolegijose. 0,5 tūkst.
įstojusiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas gaus stipendijas
studijų kainai. Taip pat numatoma,
kad apie 600 studentų gaus tikslines studijų vietas.
Valstybės finansuojamų studijų
vietų skaičių socialinių mokslų
srityje šiemet numatoma mažinti
10 proc. Dauguma aukštųjų mokyklų vykdo šios srities studijas, jas
renkasi tiek valstybės finansuojami, tiek mokantys už studijas studentai, pastebimas šių specialistų

perteklius darbo rinkoje. Ypač tai
pasakytina apie verslo ir vadybos
bei teisės krypčių programas.
Tačiau siekiant kokybės dešimtadaliu didinamas šių studijų
finansavimas: valstybės skiriama
suma vienai socialinių mokslų
studijų vietai pakyla nuo 1127 iki
1248 eurų universitetuose, nuo
935 iki 1053 eurų kolegijose.
Atsižvelgiant į darbo rinkoje
išaugusį IT specialistų poreikį,
išskiriama nauja informatikos,
informacijos sistemų, programos
sistemų, sveikatos informatikos,
matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupė, kuriai
universitetuose planuojama skirti
700 valstybės finansuojamų studijų vietų. Tai 20 proc. daugiau nei
buvo skirta 2014 m.
Taip pat numatoma didinti valstybės finansuojamų vietų skaičius
technologijos mokslo studijų
sričiai universitetuose.
Šiemet dar didesnis dėmesys bus
skiriamas valstybės užsakymui
per tikslinį finansavimą. Priimtieji

į tikslines studijų vietas pasirašo
sutartis su būsimais darbdaviais.
Švietimo ir mokslo ministerija
kreipėsi į aukštąsias mokyklas
ragindama skelbti mažiausius priėmimo balus stojantiesiems 2015
m. ir siūlo universitetams taikyti
ne mažesnį nei 1, kolegijoms – 0,8
mažiausią stojamąjį balą.
Vasario 5-7 d. LITEXPO parodų
centre Vilniuje vyks tradicinė
mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „Studijos 2015“.
Parodoje bus galima susipažinti
su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų siūlomomis
studijų programomis, sužinoti,
kokios specialybės šiuo metu
paklausiausios.

SVARBU

PIENAS – GERIAUSIAS PRODUKTAS, KOKĮ GAMTA
SUKŪRĖ ŽMOGUI
Viešojoje erdvėje pastaruoju metu
pasigirsta pačių įvairiausių nuomonių apie pieną ir jo produktus. Pasidalyti turimomis žiniomis paprašėme prof. habil. dr. Sigitos Urbienės,
daugiau kaip 40 metų skyrusios
pieno cheminių, biocheminių ir
biologinių savybių tyrimams.
Jūsų nuomone, kodėl šiuo metu
pienui tenka tiek kritikos?
Šiuo metu rašoma ir kalbama
apie visuomenėje nuolat progresuojančias lėtines infekcines ligas.
Manoma, kad ši problema gali būti
susijusi su mityba. Tačiau nesuprantama, kodėl dėl dabartinių sveikatos
problemų turi būti kaltas pienas.
Pieno kritikai teigia, esą pienas
yra sunkiai virškinamas maisto
produktas.
Jau seniai mokslininkai įrodė,
kad pienas yra labai lengvai virškinamas. Tai lemia jo sudedamosios
dalys, kurios yra tirpalo arba labai
mažų baltymų ir riebalų dalelių,
pasiskirsčiusių vandens terpėje,
pavidalo.
Pastaruoju metu teko girdėti
pasisakymų, kad pienas yra
nuodas.
Įvairių šalių mokslininkai, tiriantys pieną, teigia, kad tai geriausias
produktas, kokį gamta sukūrė
žmogui. Jeigu kai kurių žmonių
organizmas negamina fermento,
kurio reikia pieno laktozei virškinti,
tokie žmonės nesibaimindami gali
valgyti raugintus pieno produktus.
Pieno vartojimo oponentai
teigia, kad jo virškinimo metu
žmogaus organizme susidaro

toksiškų gleivių. Ką manote apie
tokį teiginį?
Toks klaidingas teiginys galėjo
kilti dėl to, kad iš pieno baltymo
– kazeino, taikant specialias technologijas, galima pagaminti klijus.
Jeigu virškinant susidarytų gleivių,
ir dar toksiškų, tai mokslininkai
būtų seniai ištyrę. Pieno sudedamosios dalys suvirškinamos per
trumpą laiką, todėl nėra galimybės
gleivėms susidaryti.
Kodėl žmonės visą gyvenimą
vartoja pieną, tuo tarpu kiti
žinduoliai tik trumpą laikotarpį?
Gyvūnai pienu savo jauniklius
maitina trumpai, nes jų augimo
tempai kitokie – patelės negalėtų
išmaitinti labai greit augančių
jauniklių.
Žmonės pieną ir jo produktus
vartojo visais amžiais.
Labai dažnai vegetarai ir pieną,
ir mėsą priskiria prie gyvūninių
produktų. Ar toks grupavimas
yra teisingas?
Pienas ir kiaušiniai yra gyvūninės
kilmės produktai, tuo tarpu mėsa
tiesiogiai yra gyvūninis produktas.
Šie produktai skiriasi savo sudedamosiomis dalimis ir biologine
reikšme.
Kodėl pienas ir jo produktai
tokie svarbūs žmogaus organizmui?
Piene yra daugiau kaip 200 įvairių
cheminių medžiagų. Jame vidutiniškai yra apie 3,3 proc. baltymų,
apie 3,5 proc. riebalų, apie 4,8 proc.
laktozės ir apie 87 proc. vandens.
Piene yra beveik visų žmogui

reikalingų vitaminų ir mineralinių
medžiagų.
Kaip trumpai apibūdintumėte
pieno biologinę vertę?
Įrodyta, kad pieno sudedamosios
dalys teigiamai veikia žmogaus
organizmo fiziologines sistemas.
Baltymų skilimo metu susidarę
peptidai turi įtakos kraujospūdžio
mažėjimui, imuninės sistemos stiprinimui, mažina skausmą, slopina
onkologinių ligų vystymąsi.
Oponentai teigia, kad vartojant
pieną silpnėja kaulai, vystosi osteoporozė. Ar tai tiesa?
Netiesa. Mokslo seniai įrodyta,
kad osteoporozė vystosi tada, kai
organizme trūksta kalcio. Tuo tarpu
pienas yra vienas pagrindinių šios
mineralinės medžiagos šaltinių.
Vadinasi, žmogus pieną gali
gerti visą gyvenimą?
Taip. Pieną gerti galima nuo
vienerių metų iki senatvės, nes jis
yra puikus ir gerai virškinamas
produktas, aprūpinantis žmogaus
organizmą visomis reikalingomis
medžiagomis.

DĖMESIO

DRAUDŽIAMA ŽVEJOTI LYDEKAS
Nuo vasario 1 d. iki balandžio
20 d. draudžiama lydekų žvejyba.
Šis draudimas galioja tiek žvejams
verslininkams, tiek ir žvejams mėgėjams.
Už kiekvieną draudžiamu laiku
sugautą lydeką pažeidėjui teks sumokėti po 158,5 Eur.
Jei žuvys bus sugautos draustinyje ar rezervate, teks sumokėti tris
kartus didesnę sumą – 475,5 Eur už
kiekvieną lydeką.

Už pažeidimą taip pat gresia iki
beveik 300 Eur bauda ir pažeidimo

padarymo įrankių bei priemonių
konfiskavimas.
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DOROTĖJA VAISOVA: „KAI DARAI IŠ ŠIRDIES, Pirmojoje kolekcinėje eurų sidabro
VISKAS PAVYKSTA“
monetoje įamžinta iškili Mikalojaus
Meniškos prigimties Dorotėja
Radvilos Juodojo asmenybė
Vaisova, Vilniaus dailės akademijoje studijavusi tapybą, vėliau
perėjusi į grafikos dizaino studijas
Vilniaus kolegijoje, įkvėpimo ir gyvenimo pajautos ieškojusi Londone,
su kūryba nesiskiria net ir pradėjusi
savo verslą. Privatus vaikų darželis
„Basa pieva“ Vilniaus Naujamiesčio rajone alsuoja menine dvasia
ir vaikų kūrybiškumo skatinimu,
o pati darželio įkūrėja džiaugiasi
įgyvendinusi savo svajonę, o veiklą
ketina ne tik vykdyti, bet ir aktyviai
plėsti. Su jaunąja verslininke pasikalbėjome apie tai, kokie motyvai
paskatino kurti verslą, su kokiais
išbandymais susidūrė ir kaip juos
įveikė.
Ir Lietuvoje galima kurti
Nors visas pašnekovės gyvenimas
gana ryškus ir spalvotas, moteris
linkusi išskirti vieną etapą, kai atėjo
esminis suvokimas, kad gyvenimą
ji trokšta sieti tik su Lietuva. „Mes
su vyru buvome išvažiavę ir pusę
metų gyvenome Londone – tai
buvo grynai kūrybinės atostogos.
Pabėgome tuomet nuo Lietuvos,
pabuvome, bet visgi grįžome, nes
pasiilgome gimtinės. Atrodė, kad ir
savo šalyje galima ką nors sukurti.“
Paklausta, ar nekilo minčių likti ir
gyvenimą bei verslą kurti Londone,
D. Vaisova tvirtai paneigia: „Apie
verslo kūrimą Londone dar tada
negalvojome, labiau norėjome pažinti kultūrą, pagyventi, pamatyti.
Londonas – tai idėjų miestas, važiuoji autobusu ir vis ką nors nauja
pamatai. Miestas labai įkvepia, man
patiko jo urbanistika, aš tiesiog
įsimylėjau Londoną, bet Vilnius vis
tiek yra mano gimtasis miestas.“
Menininkas visada padarys daugiau, jo idėjos bus originalesnės ir jis pats bus kūrybiškesnis,
ko kartais žmonėms pritrūksta.
D.Vaisova
Azartas veda į priekį
Kūrybinių atostogų įtaka, baigtos
studijos, gimę vaikai ir troškimas
suderinti asmeninį bei profesinį gyvenimą jaunąją verslininkę
paskatino mintis apie keliones ar
tapybą atidėti vėlesniam laikui, o
šiuo metu atsiduoti verslui. Nors

pradžioje buvo daug baimės, vis
dėlto troškimas veikti skatino nieko
nedelsiant pradėti savo verslą, o į
abejones nekreipti dėmesio. „Prieš
darželio „Basa pieva“ atidarymą ir
tik atidarius buvo labai daug streso
bei dvejonių, ar viskas gerai, ar
vaikams ir tėvams patiks. Net rankos drebėjo, bet kartu ir patiko tas
azartas.“ Tačiau pasirodė, kad visos
baimės buvo be pagrindo, o aplinkiniai verslininkės ne tik neteisė, bet
ir palaikė: „Aplinkiniai labai gerai
reagavo, visi palaikė, o tai tik dar
labiau skatino eiti į priekį ir veikti.
Nebuvo nė vieno, kuris vertintų
neigiamai ar sakytų „ne, nedaryk“,
visi teigė, kad tai puiki idėja, todėl
turėtų pavykti.“
Viską daryti iš širdies
„Reikia viską daryti iš širdies ir
tuomet viskas sekasi, svarbu tik
labai daug dirbti. Aš manau, kad
kiekvieną dieną vis ko nors išmoksti
ir taip atsiranda tas įdirbis, sukuriantis rezultatą. O vaikai yra didžiausi
mokytojai. Kai pasižiūri į juos, iš
karto atsiranda akstinas veikti ir nenuleisti rankų. Nesinori visko mesti,
nes tu esi atsakingas tiems mažiems
vaikams ir dėl jų viską darai. Tiesiog dabar kankina miego trūkumas
ir savaitgalių nėra, bet taip visi ir
sako, kad reikia pradžioje labai daug
dirbti, – taisyklę, padedančią pasiekti
sėkmę, įvardija D. Vaisova. – Jei turi
labai gerą idėją ir ja tiki, manau, kad
verslininku gali būti bet kuris. Reikia
tik įdirbio, patirties ir noro.“ Užside-

gimas bei šimtaprocentis troškimas
leidžia gauti tai, ko trokšti, tačiau
darbas turi būti malonus: „Reikia
dirbti nuolat, dieną ir naktį, nes, jei
nepatiktų, taip tikrai nedirbtum ir
norėtųsi nuo tokio darbo bėgti.“
Meno ir verslo jungtys
Meno studijos ir verslas atrodo lyg
du skirtingi poliai, kurie iš pirmo
žvilgsnio turėtų derėti nebent meno
vadyboje, bet D. Vaisovos patirtis
rodo, kad šios srities mokslai labai
daug duoda ir formuojant originalią
bei kūrybišką verslo sampratą. „Ar
meną galima sujungti su verslu? Aš
manau, kad tikrai taip. Menininkas
visada padarys daugiau, jo idėjos
bus originalesnės ir jis pats bus
kūrybiškesnis, ko kartais žmonėms
pritrūksta. Turiu ir pavyzdį: dabar
vis išgirstu, kad ir kiti nori atidaryti tokius darželius kaip mūsų.
Lietuvoje taip yra, kad jei kas nors
padaro vieną, tai atsiranda dešimt
tokių, kurie daro tą patį, ir tai labai
liūdna, nes norisi, kad žmonės labiau pasitelktų kūrybiškumą, būtų
originalesni. Lietuva tokia mažytė
ir norisi kitokių, įvairesnių dalykų.
Manau, kad studijos tikrai nepakenkė, nes davė ir tą kūrybinį mąstymą
ir kitokį požiūrį. „Basa pieva“ ir
yra kūrybinis procesas.“ Na, o kaip
skatinti kūrybiškumą? „Gal reikia
būti laisvam ir atviram idėjoms,
keliauti, pažinti save ir kitus“, – kūrybiškumo receptą pateikia privataus
vaikų darželio „Basa pieva“ įkūrėja
D. Vaisova.

NAUDINGA ŽINOTI

SPECIALISTAI PERSPĖJA: ŠILTA ŽIEMA NIEKO
GERO NEŽADA
Specialistai perspėja, kad šilta žiema – nieko gero nežada tiems, kas
bijo erkių. Šioms nespėjus užšalti
per žiemą, jų antplūdis pavasarį
– garantuotas. Tas pats pasakytina
ir apie uodus bei lauko, daržo kenkėjus. Ar gali būti taip, kad ateityje
nuo įvairių parazitų turėsime gintis
ištisus metus? O galbūt šį pavasarį
mūsų laukia erkių sukeliamų infekcinių ligų protrūkis?
Tik atšąla ir lauko graužikai
artinasi žmogaus link
Biologas Liutauras Grigaliūnas
sutinka, kad jeigu žiema sąlyginai
šilta, ji tinkama sėkmingai peržiemoti lauko ir daržo kenkėjams, taip
pat kraujasiurbėms erkėms.
Nors lauke spaudžia palyginti
nedidelis šaltukas, įvairiems graužikams natūraliai gamtoje rasti maisto
jau nebelabai yra kur, dėl to jie ir
ieško, kur šilčiau, ir kur skanesnis
kąsnis.
Išėjo kalėdinės eglutės – grįžo
su erke
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro
Epidemiologinės priežiūros sky-

riaus vedėjo pavaduotoja – medicinos entomologė Milda Žygutienė
patikino, kad tikimybė, jog kažkam
viduryje sausio galėtų įsisiurbti
erkė – tikrai maža, nes yra įšalas ir
sniego dangos miškuose kur ne kur
dar yra. Tačiau nuo to nėra niekas
apsaugotas.
Ji mena, kad pernai pavasaris
buvo labai ankstyvas, erkės buvo
aktyvios nuo kovo pradžios, o
2013-ųjų gruodis buvo labai panašus į 2014-ųjų gruodį. Tuo metu,
kaip mena pašnekovė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro stacionaruose
dar buvo aktyvių erkių.
Jos teigimu, klimato šiltėjimas iš
tiesų ilgina visų nariuotakojų kraujasiurbių egzistencijos periodą, taigi
kyla didesnis pavojus, kad galima
užsikrėsti jų platinamomis ligomis.
Pražys žibutės, atsibus ir erkės
Anot entomologės, pavasarį suaktyvėjus erkėms nereikėtų labai
baimintis dėl jų sukeliamų ligų,
nes tas pavojus jau ir taip yra labai
didelis. Panaši erkių aktyvumo
tendencija stebima jau keleri metai.

Paklausta, kokios sąlygos erkėms
veistis yra palankiausios, pašnekovė
pabrėžė, kad erkės yra labai nereiklios, joms pakanka drėgmės. Jas
žudančiai veikia tik didelis šaltis,
bet tuo pačiu turi nebūti ir sniego.
Ji pabrėžė, kad paprastai vos tik
dirvos paviršius sušyla, erkės tampa
aktyvios.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Užkrečiamųjų
ligų katedros profesorius Algirdas
Šalomskas teigė sutinkantis, kad dėl
klimato kaitos iš tiesų gali atsirasti
ne tiek naujų, tiek Lietuvai neįprastų
virusų. Tačiau jie daugiau grėsmės
kelia gyvuliams, o ne žmonėms.

Vieno iškiliausių Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) didikų Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-ąjį gimtadienį Lietuvos bankas pažymi
išleisdamas 20 eurų kolekcinę
monetą. Ji visuomenei pristatyta Vilniuje Radvilų rūmų
muziejuje.
„Tai pirmoji kolekcinė eurų
sidabro moneta, išleista Lietuvos banko. Tęsiame tradiciją
lietuviškose monetose įamžinti žymius žmones, nusipelniusius mūsų valstybei, – sakė Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.
Mikalojus Radvila Juodasis, Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikštis, LDK
didysis maršalka, Vilniaus vaivada ir LDK kancleris, gimęs 1515 m. vasario
4 d., buvo neeilinių gabumų ir išskirtinio ryškumo politinė figūra XVI a.
Monetos reverse meninėmis priemonėmis pavaizduotas Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas, šalia – Radvilų giminės herbas, viršuje puslankiu
užrašyta MIKALOJUS RADVILA JUODASIS, 500.
Monetos averso centre – stilizuotas Vytis skyde, monetą ratu juosia puošybos elementų pynė.
Monetos briaunoje užrašas ŠTAI GIMINĖ, KURIA SUSVYRAVUSI
RĖMĖS TĖVYNĖ. Tai žodžiai apie Radvilas iš žymaus XVII a. Lietuvos
poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrinio „Vestuvinės idilijos šviesiausiajam kunigaikščiui“.
20 eurų moneta nukaldinta iš 925 prabos sidabro, kokybė proof, skersmuo
38,61 mm, masė 28,28 g, tiražas 3 000 vnt. Jas nukaldino UAB Lietuvos
monetų kalykla.
Monetos su reprezentacine dėžute kaina (su PVM) – 62,00 Eur (214,07 Lt),
be reprezentacinės dėžutės – 58,00 Eur (200,26 Lt). Jos parduodamos
Lietuvos banko kasose Vilniuje ir Kaune.
Pirmąją kolekcinę lietuvišką eurų monetą Lietuvos bankas išleido 2015
m. sausio 29 d. Tai 50 eurų aukso moneta, skirta monetų kalybai LDK.

TAI ĮDOMU

Vilniaus knygų mugėje - garsūs
svečiai ir atgijusios istorijos
Vasario pabaigoje šešioliktoji
Vilniaus knygų mugė vėl taps
ypatingų susitikimų ir bendravimo vieta.
Pabendrauti kvies ekspertai, visuomenės veikėjai, dailininkai
Didžiausia skaitytojų šventė
į sostinę kasmet suburia ne tik
mylimiausius rašytojus. Čia atvyksta ir įžymūs knygų dailininkai. Laukiama
viešnia, garsi prancūzų iliustruotoja Frédérique Bertrand Vilniaus knygų
mugėje atskleis savo kūrybos paslaptį. Menininkė mugėje pristatys ir visas
renginio dienas eksponuos savo knygas, kvies į paslaptingos cinema ombra
technikos pristatymą bei drauge su leidykla „éditions du Rouergue“ visų lauks
pokalbyje apie knygų gimimą ir jų kelią į pasaulinę šlovę.
Intelektualaus pokalbio pasiilgusių lankytojų lauks garbūs svečiai “Forume
– LRT studijoje”. Pirmąją renginio dieną diskusijoje „Detektyvinė istorija
kaip šiuolaikinė pasaka” atsakymo į klausimą, kokios pagrindinės dabartinio
detektyvo rašymo kryptys ir perspektyvos ieškos speciali viešnia – kriminalinio romano ekspertė, literatūros kritikė bei Švedijos kriminalinės akademijos
narė Kerstin Bergman. Apie kriminalinių kūrinių funkciją šiuolaikiniame
pasaulyje, atrastą sėkmės formulę, žanro pavojus ir siužeto ypatybes kartu
su K. Bergman kalbės tarptautinės sėkmės sulaukę detektyvų autorės Salla
Simukka (Švedija) bei Katarzyna Bonda (Lenkija).
Politikos ir kultūros frontą laikys ir į šiandieninę Rytų Europos regiono
situaciją pažvelgs gausi tarptautinė ekspertų komanda iš Ukrainos, Estijos,
JAV ir Lietuvos.
Stenduose prabils kolekcinės knygos, atgis istorijos
Kaip ir kasmet, senomis paslaptimis vilios neformalus „Bukinistų pasažas“,
kviesiantis ne tik įsigyti senų knygų, bet ir išklausyti šių daiktų istorijas. Čia
įsikurs išparduodamos asmeninės bibliotekos ir leidinių kolekcininkai, galintys
atskleisti ne vienos knygos paslaptį.
Asmeninėms bibliotekoms dėmesio netrūks ir atnaujintoje interaktyvioje bibliotekų erdvėje. Apsilankiusieji galės trumpam pabėgti nuo mugės šurmulio, susipažinti su išskirtiniais Lietuvos bibliotekų projektais.
Smalsuoliai turės unikalią galimybę iš arti susipažinti su itin retai demonstruojamais senaisiais žemėlapiais, kolekcinėmis monetomis bei medaliais.
Mugėje lankytojai išvys ir tris įspūdingus, retai viešai demonstruojamus
žemėlapius.Unikalią rankomis rištų knygų ekspoziciją „Meninė Švedijos
knygrišyba Nobelio literaturos premijos laureatu tema“ atveš specialiai į
mugę atvyksiantys Švedijos menininkai Eva Eriksson, Kristina Enhörning,
Per-Anders Hübner ir lietuvė Dalia Lopez Madrona.
Smalsuoliai galės iš arčiau pažinti ir Rytų istorinį paveldą. Pirmą kartą
mugėje prisistatys ir kultūriniais perlais dalinsis lietuviams mažai pažįstama
šalis – Omano Sultonatas. Greta informacinių knygų apie šalį rikiuosis khanjars - “J” formos apeigų durklai, tradiciniai sidabro papuošalai, indai kavai
dallahs, smilkalai, mira ir vaišės.
Šaltinis: Delfi.lt
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Brokolių apkepas
Ingredientai:
Kiaušiniai, 3 vienetai
Svogūnai, 1 vienetas
Sūris, fermentinis, 150
gramų
Grietinė, 150 gramų
Brokoliai, 1 vienetas
Paprika, raudona, 1
vienetas
pomidorų, 2 vienetai
Morkos, 2 vienetai
Bulvės, 500 gramų
Aliejus
Prieskoniai, kokius mėgstate
Gaminimo eiga:
Brokolį labai trumpai apvirkite pasūdytame vandenyje. Bulves išvirkite
su lupenomis, nulupkite ir supjaustykite griežinėliais. Sutarkuokite morkas,
susmulkinkite svogūną ir pakepinkite aliejuje. Į riebalais pateptą kepimo
formą dėkite pjaustytas bulves, pakepintas morkas ir svogūną`, brokolių
gabalėlius, nuluptus ir susmulkintus pomidorus, pjaustytą papriką. Kiaušinius išplakite su grietine, įpilkite Pesto prieskonius, jei reikia galite truputėlį
pasūdyti. Viską gerai išmaišykite ir užpilkite ant daržovių. Viršų pabarstykite
tarkuotu sūriu. Kepkite karštoje orkaitėje apie pusvalandį.

MITYBA

Sveikesnis gėrimas, galintis pakeisti
kavą
Retas iš mūsų įsivaizduojame dieną
be kavos puodelio. Nors kava nėra
pats sveikiausias ir
naudingiausias gėrimas kūnui, bet be
papildomos energijos dozės šiame
medijų prisotintame sparčiai kintančiame pasaulyje
būtų sudėtinga.
Dėl nepageidaujamo kavos šalutinio poveikio, tokio kaip priklausomybė, nemiga, padažnėjęs pulsas ir kt., daugelis ieško alternatyvos, kuri
padėtų gauti energijos. Laimei, ji yra – tai matė!
Kas yra matė?
Tai arbata iš Pietų Amerikos, gaunama sumalus bugienio lapus ir
šakeles. Matę Amerikos indėnai daug metų vadino „Dievų gėrimu“ dėl
šio gėrimo gydomųjų galių. Matėje yra daugiau kaip 24 rūšių vitaminų
ir mineralų, 15 aminorūgščių, gausybė antioksidantų. Ji puikiai tonziuoja, padeda sukoncentruoti dėmesį, išvaiko mieguistumą, aktyvina
smegenų veiklą.
Matės arbata kartu su mėta yra labiausiai organizmą šarminančios
arbatos pasaulyje. Tai ypač aktualu tiems, kas nevalgo kruopščiai subalansuoto maisto, o dienos maisto raciono didžioji dalis nėra sudaryta
iš šviežių vaisių ir daržovių.
Didžiausi matės privalumai lyginant su kava yra:
1. Matės energizuojantis poveikis veikia net iki 8-10val. Išgėrus kavos
didelis kiekis kofeino iškarto patenka į kraują, tuo metu pajaučiame
stiprų energijos antplūdį, bet labai greitai jis baigiasi ir po valandėlės
norime antro puodelio kavos. Matės atveju, kofeinas į kraują patenka
po truputį, per ilgą laiką, todėl išgėrus matės, gerą pusdienį jausitės
energingesni ir žvalesni.
2. Matė nesukelia nemigos. Galite drąsiai išgerti matės puodelį 15min.
prieš miegą ir ji nesutrugdys Jums užmigti.
3. Jei jaučiatės išsekę, o daugybė darbų būtinai turi būti atlikti dar
šiandien, galite drąsiai išgerti 5, 6 ar net 7 puodelius matės. Užkietėję
matės mėgėjai Argentinoje per dieną išgeria net iki 3-4 litrų matės ir
nejaučia jokio šalutinio poveikio, jokio rankų drebėjimo, akių trūkčiojimų ar pulso padažnėjimo, kaip gali nutikti po 3-4 puodelių stiprios,
juodos kavos.
4. Matė ypač rekomenduojama tiems kas turi problemų su širdimi. Ji
sureguliuoja kraujo spaudimą pakeldama ar pažemindama jį iki normos. Tuo tarpu žmonėms turintiems širdies ligų, kavą gerti apskritai
nerekomenduotina.
5. Skirtingai nei kava, matė nedažo Jūsų dantų.
6. Matė yra naudinga Jūsų sveikatai: valo organizmą net geriau nei
žalioji arbata, mažina cholesterolio kiekį kraujyje, lėtina senėjimą
(Madona yra užkietėjusi matės megėja), mažina nervingumą, kelia vyrų
potenciją, mažina kūno svorį ir t.t.
Kaip gerti?
Matę tradiciškai geriama iš kalabaso, t.y. iš specialiai paruošto tikro
moliūgo, per specialų vamzdelį – bombilę. Taip pat, šiuo metu kalabasai
gaminami jau ir iš medžio, metalo ir keramikos. Geriant tradiciniu būdu
kalabasas iki pusės užpildomoas matės žolelėmis, jos užpilamos karštu
70-80° vandeniu ir matė paruošta.
Tas pačias žoleles užpilti galima daug kartų (30-40 kartų), kol juntamas arbatos skonis. Matę taip pat galima gerti ir kaip paprastą arbatą,
pasigaminant įprastame arbatinuke.
Info: Delfi.lt

MEDIKO PATARIMAI: KAIP ŽIEMĄ KOMPENSUOTI GYVYBIŠKAI BŪTINO VITAMINO TRŪKUMĄ
Gydytojas endokrinologas, profesorius Gintautas Kazanavičius
sako tiesiai šviesiai: žmonės turi
naudotis tuo, kas duota gamtos,
nes tai yra naudingiausia sveikatai.
Kuo natūralesnis mitybą papildantis
elementas – tuo geriau.
Tyrimai rodo, kad šio vitamino
trūksta didžiajai daliai Lietuvos
gyventojų.
Vitamino D įtaka imunitetui,
kaulams ir net depresijai
„Vitaminas D – mums būtina medžiaga, kuri dalyvauja visose organų
funkcijose. Jei tik žmogui trūksta
vitamino D, jis jaučiasi amžinai
pavargęs, svaigsta galva, skauda
sąnarius, raumenis“, – sako prof. G.
Kazanavičius.
Kam labiausiai trūksta vitamino D
Paaiškėjo, kad vitamino D trūksta
ne tik vyresnio amžiaus žmonėms,
bet ir jaunimui. Patikrinus 199
šauktinių į Lietuvos kariuomenę
sveikatą, normalus vitamino D
kiekis nustatytas tik devyniems iš
jų. Po metų šis skaičius dar labiau
sumažėjo, tik dviejų jaunuolių tyrimai atitiko normas.
Tą pačią tendenciją patvirtina
laboratorijų duomenys: vitamino D

trūksta daugiau nei 70 proc. išsityrusių Lietuvos gyventojų.
Viduržiemio ozono skylė
Profesorius G.Kazanavičius laikosi nuomonės, kad saule vis tik nederėtų piktnaudžiauti. Norint gauti
vitamino D, negalima pasikliauti
vien šiuo metodu. Viduržiemį pas
mus ozono skylė egzistuoja natūraliai. Štai kodėl pirmieji pavasario
saulės spinduliai yra itin nesveiki,
reikia ieškoti kitų būdų vitamino D
trūkumui kompensuoti“.
Tautinės mitybos tradicijos ir
vitaminas D
Saulės vitamino Lietuvos gyventojams trūksta ne tik dėl šiaurietiško
klimato, bet ir netinkamos mitybos.
Tradicinė lietuvių mityba – riebūs
mėsos (dažniausiai kiaulienos) patiekalai su bulvėmis, trūksta jūrinės
žuvies ir omega-3. Todėl daugelis
lietuvių su maistu itin svarbaus
gyvybinėms funkcijoms vitamino
D negauna.
„Šių laikų mitybą reikia vertinti
atsargiai. Pavyzdžiui, senais laikais
karvės visą dieną ganydavosi ant
saulės. Vištos – lesinėdavo atvirame
kieme. Paršelis gulėdavo purvyne
ant saulės. Tad, be abejonės, ir su
kiaušiniais, ir mėsa, ir pienu mes

gaudavome vitamino D. Bet dabar
mūsų mityba pakito, – aiškina profesorius. – Kuris maisto produktas
gali turėti daugiausiai vitamino D?
Aišku, žuvis. Bet mes valgome jos
akivaizdžiai per mažai. “.
Kaip teisingai vartoti vitaminą
D?
„Saikingai ir su protu, kad neperdozuotumėte. Pirmiausia patarčiau
laboratorijoje išsitirti, kiek jums jo
trūksta. Vitaminas D yra riebaluose
tirpstanti medžiaga. Todėl riebaliniai
vitamino D preparatai mūsų organizme tulžies pagalba rezorbuojasi.
Tačiau geriausias variantas – natūralūs žuvies taukai. Juose yra
pakankamas kiekis natūraliai žuvies
organizme besigaminančio vitamino
D ir dar vertingųjų Omega 3 rūgščių.
Gryną vitaminą rekomenduočiau tik
tuo atveju, jeigu vitamino D trūkumas tikrai labai didelis.
Šaltinis: Diena.lt
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KODĖL BRANDESNIO AMŽIAUS MOTERŲ
PLAUKAI NEBE TOKIE ŽVILGANTYS IR TANKŪS??
Ar kada susimąstėte apie tai, kodėl
brandesnio amžiaus moterų plaukai
nebe tokie žvilgantys ir tankūs? O
įkopusios į penktąją dešimtį, damos,
regis, mieliau renkasi trumpų plaukų šukuosenas? Naujausi stiliaus
patarimai čia niekuo dėti. Pasirodo,
kad plaukai bėgant laikui sensta, o
pirmieji jų senėjimo procesai prasideda sulaukus vos trisdešimties.
„Iš tiesų, bėgant metams plaukai
sensta. Lėtėjant viso organizmo
medžiagų apykaitai drauge lėtėja
ir plaukų folikulų bei juose esančių
riebalinių liaukų veikla“, – paaiškina „Dove“ plaukų priežiūros
priemonių kategorijos vadovė Marit
Soha.
Pasak jos, visa tai lemia ir pastebimus plaukų išvaizdos pokyčius.
Daugelis moterų pastebi, kad su
amžiumi jų plaukai plonėja ir tampa
silpnesni. „Mūsų plaukai periodiškai atsinaujina. Kiekvienas plaukas
išlieka gyvybingas vidutiniškai 2–6
metus, o iškritusius plaukus natūraliai pakeičia ataugę nauji. Deja, dėl
brandesniame amžiuje sulėtėjusios

folikulų veiklos, organizmas nebespėja taip greitai užauginti naujų
plaukų ir šių apimtis metams bėgant
mažėja“, – sako M. Soha.
Tai, jog plaukai ilgainiui tampa
silpnesni – taip pat tiesa. Plaukų
tvirtumą ir lankstumą lemia jiems
gyvybiškai svarbūs baltymai ir
maistinės medžiagos, kurių metams bėgant taip pat mažėja. Dėl to
plaukai tampa nebe tokie atsparūs
aplinkos veiksniams, greičiau lūžinėja, šakojasi jų galiukai.
Marti Soha pastebi, kad brandesniame amžiuje plaukai taip pat
netenka jų sveikatai ir grožiui itin
svarbios drėgmės. Plaukams išsausėjus, šie tampa dar labiau pažeidžiami neigiamų aplinkos veiksnių
– tokių kaip karštis ar šaltis. Dėl
drėgmės trūkumo plaukai tampa
šiurkštesni, juos sunkiau iššukuoti
ir šie nuolat šiaušiasi.
Pasak jos, plaukų grožiu ir sveikata reikia rūpintis ne tik jaunystėje.
Tai itin svarbu ir brandesnio amžiaus moterims, kurios jau pastebi
pirmuosius plaukų senėjimo požy-

mius. „Nors plaukų senėjimas yra
visiškai natūralus ir neišvengiamas
reiškinys, tai nereiškia, kad sulaukus keturiasdešimties būtina atsisveikinti su žvilgančiomis ilgomis
garbanomis. Svarbu laiku imtis tinkamos plaukų priežiūros ir suteikti
plaukams taip trūkstamų maistinių
medžiagų“, – sako specialistė.
Ji pataria kasdienę plaukų priežiūrą papildyti vertingų baltymų
ir kitų maistinių medžiagų turinčiomis priemonėmis. Pavyzdžiui,
rinktis šampūną ir kondicionierių,
kurių sudėtyje yra lipidų bei amino
rūgščių, padedančių didinti plaukų
elastingumą ir lankstumą. Taip pat,
modeliuojant plaukus nepamiršti
nuo karščio saugančių ir drėkinančių priemonių.

TEMA

AKIS „ĖDANTIS“ DARBAS: KAIP GELBĖTIS?
Nors ir sunku atitraukti akis nuo
kompiuterio, bet vertėtų, bent retkarčiais.
Businessinsider.com primena, kad
kompiuterio klaviatūra turi būti tokiu atstumu, kad ranka nuo peties iki
alkūnės būtų vertikali. Kėdės aukštis
turi būti toks, kad monitoriaus viršus
būtų akių lygyje, rankos atstumu.
Kambaryje šviesa turi būti pritemdyta, kad monitoriaus skleidžiama
šviesa būtų ryškiausia kambaryje.
Be to, patartina būti su akiniais,
turinčiais apsaugą nuo kompiuterio – matysite ryškesnį vaizdą,
akių nevargins ekrano spindėjimas.
Monitorius turi būti nureguliuotas
tiesiai, lygiagrečiai sienai ar pertvarai, kad žiūrint į jį nereikėtų nuleisti
ar pakelti galvos.

Amerikos regėjimo tarybos atliktoje apklausoje 70 proc. apklaustųjų
neprisipažino, kad jų akys nukenčia
dėl to, kad per daug laiko praleidžia
prie kompiuterio. Vis dėlto tyrėjai
įspėja, kad sutrikimai gresia visiems, kurie dirba prie kompiuterio
aštuonias ar daugiau valandų, o po
to neatitraukia akių nuo planšetinio
kompiuterio arba nuolat tikrina paštą
išmaniajame telefone – tai yra, daugumai mūsų.
Paprasti patarimai, kaip apsaugoti akis
Visų pirma, nusivalykite monitorių
ir pritemdykite šviesas patalpoje,
kad ekranas būtų ryškiausiai šviečiantis objektas.
Monitorius turėtų būti ištiestos
rankos atstumu nuo jūsų – jei jį

paliečiate sulenkta ranka, reiškia,
sėdite per arti. Monitorius neturi
būti pakeltas, jis turi būti šiek tiek
žemiau akių lygio.
Priminkite sau, kad reikia mirksėti,
nes žvelgdami į ekraną, mes dažnai
tai pamirštame, todėl akių gleivinė
išsausėja.
Drabužiai turi būti patogūs, plaukai
surišti ar sušukuoti taip, kad nekristų
ant akių.
Info: Delfi.lt
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„RENAULT“ PARODĖ „QASHQAI“ PUSBROLĮ – Šis tas visiškai naujo klaviatūrų
pasaulyje: sugebės atpažinti vartotojus
NAUJĄJĮ „KADJAR“
Prancūzijos automobilių gamintojas „Renault“ atskleidė, kaip
atrodys naujasis šios markės modelis „Kadjar“. Šis kompaktinis
visureigis buvo sukurtas pagal kitą „Renault-Nissan“ aljanso automobilį „Qashqai“.
Pirmasis „Renault“ C segmento miesto visureigis bus 4,45 metro
ilgio ir 1,84 metro pločio, jis bus siūlomas su keturių arba priekinių
varančiųjų ratų sistema. Automobilio bagažinė bus 472 l talpos.
Žadama, kad „Kadjar“ nebus baisi ir bekelė – automobilio prošvaisa
sieks 19 cm.
„Renault Kadjar“ bus pristatytas visuomenei 85-ojoje Ženevos
automobilių parodoje, prasidėsiančioje kovo 5 d. Europoje automobilis bus parduodamas nuo vasaros pradžios.

PRADĖJO PARDAVINĖTI GALINGĄ „GOLF R“
UNIVERSALĄ
Naująjį „Volkswagen Golf R Variant“ galiūną, debiutavusį prieš 2
mėnesius Los Andželo autosalone, jau galima užsisakyti bet kurioje
„Volkswagen“ atstovybėje. Šią žinią išplatino bendrovės spaudos
tarnyba.
Adrenalino mėgėjams nuobodžiauti neleis po variklio gaubtu gaudžiantis 300 AG pajėgumo motoras ir DSG pavarų dėžė, o stabilumą
kelyje išlaikys ir prastame kelyje neįklampins „4Motion“ visų ratų
pavara. Baltijos šalių rinkose naujasis „Volkswagen Golf R Variant“
pasirodys šią vasarą, jis kainuos 40 393 eurų.
Naujasis „Golf R Variant“ – vienas praktiškiausių ir universaliausių padidintos galios kompaktinės klasės
automobilių. Už galinių sėdynių atsiveria įspūdinga 605 litrų talpos bagažinė. Nulenkus galinių sėdynių atlošą,
suformuojama net 1620 litrų tūrio krovinių erdvė.

BRANGSTA AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ APŽIŪRA
Lietuvoje nuo vasario brangsta automobilių techninė apžiūra. Kaip teigia
Susisiekimo ministerija, maždaug 2 eurų brangimas susijęs su Europos
Komisijos papildomais reikalavimais techninei patikrai.
Pasak ministro atstovo Ričardo Slapšio, naujų reikalavimų įgyvendinimui
įmonės turėjo investuoti apie 20 mln. litų,. todėl buvo leista pakelti kainą.
„Kaina didėja beveik 15 proc,. tai sudaro kiek daugiau nei 2 eurus, tad
kaina iš tikrųjų drastiškai nekyla“, - LRT radijui sakė R.Slapšys.
Pasak R.Slapšio, techninės apžiūros kaina Lietuvoje vistiek išlieka mažiausia tarp visų kaimyninių šalių.

ĮSPĖJO, Į KOKIUS AUTOMOBILIUS DAŽNIAUSIAI
TAIKOSI VAGYS LENKIJOJE
Lenkų automobilių vagys garsėja ne tik užsienyje, bet ir
pačioje Lenkijoje. Kaip informuoja Lenkijos spaudos agentūra PAP, remdamasi policijos duomenimis, 2014 metais
automobilių ilgapirščių „aukomis“ dažniausiai tapdavo
„Volkswagen Golf“ ir „Audi A4“.
2014 metais Lenkijoje buvo pavogta apie 14,1 tūkst.
automobilių. Daugiausiai jų – Varšuvoje ir jos apylinkėse.
Taip pat dėl savo mašinų dingimo dažnai drebėjo Katovicų
ir Poznanės miestų gyventojai.
Lenkijos policijos duomenimis, praėjusiais metais išryškėjo automobilių vagių „specializacija“. Varšuvoje
dažniausiai buvo vagiami „Toyota“ mašinos.
Info: Delfi.lt
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0 PROMILIŲ ĮSTATYMAS VISIEMS
VAIRUOTOJAMS – TIK LAIKO KLAUSIMAS?
Nuo 2015-ųjų pradžios įsigaliojęs
0 promilės įstatymas kol kas aktualus tik kai kuriems vairuotojams,
tačiau Susisiekimo ministerijos atstovai neslepia, kad šis reikalavimas
ateityje gali būti pritaikytas visiems.
Šis įstatymas buvo priimtas dar
pernai birželio mėnesį ir iškart
sukėlė daug audringų diskusijų.
Įstatymas įsigaliojo nuo 2015-ųjų
pradžios ir dabar galioja visiems,
išskyrus daugiau nei dviejų metų
stažą turintiems B kategorijos vairuotojams.
„Pagrindinės priežastys buvo gana
paprastos: sutikite, kad niekas nenorėtų važiuoti su autobuso vairuotoju,
kuris yra šiek tiek neblaivus. Arba
niekas nenorėtų, kad pavojingus
krovinius vežantis sunkvežimio vairuotojas būtų irgi šiek tiek neblaivus.
Man atrodo, kad nekyla abejonių,
kad tokie vairuotojai visais atvejais
prie vairo turi būti blaivūs“, – sakė

Susisiekimo ministerijos Saugaus
eismo skyriaus vedėjas Vidmantas
Pumputis.
Praėjusiais metais
dėl neblaivių vairuotojų kaltės žuvo
45 eismo dalyviai,
o tai yra labai daug,
atsižvelgiant į tai,
kad Lietuvoje nuolat vyksta reidai, siekiant išaiškinti
neblaivius vairuotojus. Tad kyla
klausimas – gal reikia visiems
vairuotojams pritaikyti 0 promilių
įstatymą?
„Šiemet bus stebimas 0 promilių
pakeitimų efektyvumas, ar vairuotojai tapo drausmingesni, ar paiso to
reikalavimo, ir po metų bus grįžtama
prie šio klausimo. Koks sprendimas
bus priimtas dar sunku pasakyti,
tačiau kaip ir minėjau, šiais metais

Tyrėjai iš Džordžijos technologinio instituto ir Pekino
nanoenergetikos ir nanosisetmų
instituto sukūrė klaviatūrą, kuri
galės atpažinti vartotoją, vos tik
jam prisilietus.
Matuodama skirtingus rodiklius, ji sugeba sukurti vartotojo profilį. Tarp tokių
rodiklių bus ir toks parametras, kaip ir mygtukų paspaudimo greitis ir jėga.
Šiuo metu jau sukurta programinė įranga, kuri geba identifikuoti vartotoją
pagal spausdinimo spartą. Tačiau tyrėjai yra įsitikinę, kad papildomas parametras – paspaudimo jėga – sistemai leis veikti patikimiau.
Jei prie klaviatūros prisės kitas asmuo, prieiga prie sistemos bus blokuota,
o mygtukų paspaudimai įrašomi.

Miego kambariai oro uoste
Kai skrydis vėluoja, lagaminus
tenka sunkiai tempti milžiniškame oro uoste, o jūsų skrydis vis
atidedamas. Galvojate, kad jums
būtina pabėgti iš oro uosto.
Tokiems pavargusiems keliautojams sukurta nauja erdvė
oro uoste – privatus kambarys
„Napcab“, kuriame galima pailsėti, praneša „Huffington Post“.
Šis išradimas tiks ir tiems, kurie niekada nemėgo oro uostų. Prabangūs
„miego kambariai“ įrengti pačiuose terminaluose prie skrydžių vartų, tai maži
privatūs kambariai, įrengtos lovos ir maža darbo erdvė.

Teisininkė iš Meksikos: mane pristato
mano darbai, o ne išvaizda
Čia – Maria Jose Cristerna iš Meksikos.
Tegul išvaizda jūsų neapgauna. Ši 35erių moteris – teisininkė, keturių vaikų
mama, tatuiruočių meistrė. Užaugo ji
labai religingoje šeimoje, tačiau dabar
ji – ne uoli katalikė, o šėtonę primenanti
labiausiai tatuiruota moteris pasaulyje
grobuoniškais dantimis ir titano ragais
kaktoje. Moterimi-Vampyre vadinama
Maria ir dabar gyvena Gvadalaharoje.
Moteris neslepia, kad ji daugelį metų buvo
smurto šeimoje auka.
Nepaisant šiurpios jos išvaizdos, ši keturių vaikų mama skaito paskaitas
smurtą šeimoje patiriančioms moterims. M. Cristerna įtraukta į Gineso
pasaulio rekordų knygą kaip labiausiai savo kūną modifikavusi moteris (49
modifikacijos).

Pajodinėkim? Kinų pensininkas
sumeistravo mechaninį arklį
60-metis kinas Su Daonchengas gali pretenduoti į
neįprasčiausio hobio titulą. Jis nusprendė sukurti
robotinį arklį, ant kurio
galima joti.
Naujausiame Su išradime panaudotas go-karto
variklis, o į priekį jis juda
padedamas spyruoklinių
kojų. Tiesa, arklį varo tik
jo galinės kojos, tuo tarpu
priekinės, prilaikomos ratukų, juda tik dėl grožio. Arklio ūgis – 1,5 metro, o
sveria jis 250 kilogramų.

Suprojektuotas beprotiškiausias
pastatas

bus stebima, o kitais bus kažkokie
svarstymai dėl 0 promilių visiems
vairuotojams“, – sakė V. Pumputis.
TV laidos „Ne vienas kelyje“ siužete žiūrėkite, kokias dar keturias
priemones iš Skandinavijos šalių
planuojama pritaikyti Lietuvoje
kovojant su išgėrusiais vairuotojais.
TV laidą „Ne vienas kelyje“ žiūrėkite sekmadieniais 17.00 val. per
LNK.
Info: Delfi.lt

Oolandų dizaineriai iš „NL Architects“ suprojektavo bene keisčiausią iki šiol tinklą viešbučių, kurių
kiekvieno pastatas savo forma yra
panašus į didžiulį ... brangakmenį
ametistą.
Šie pastatai yra panašūs į pusiau
perpjautą ametistą: jų centrinė dalis yra ryškiai violetinės spalvos
ir primena kristalo struktūrą. Dėl
išgaubtos pastato architektūros kambariai ir jų langai yra briaunuoti. Taip esą
siekiama pasitelkti gydomąsias ametisto savybes.
Tokius viešbučius ketinama statyti Kinijos žemyniniuose miestuose, salose,
o taip pat jūros pakrantėse. Pirmasis bus pastatytas vienoje dirbtinėje saloje.
Info:Technologijos.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 3.
10:40 Nacionalinë
paieðkø tarnyba. (k.)
11:30 „Eurovizija 2015".
(k.)
13:05 Pinigø karta. (k.)
14:00 Þinios.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena,
Lietuva.
16:15 Hartlando uþuovëja
7.
17:00 Akis uþ aká 3.
18:15 Ðiandien.
18:45 Ten, kur namai 1.
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija "Perlas"
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija "Perlas".
21:30 Specialus tyrimas.
22:20 Istorijos detektyvai.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Ten, kur namai 1.
00:30 Akis uþ aká 3.
01:15 Laba diena,
Lietuva. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 Kultûra +. (k.)
12:45 "Breaking The Line".
14:15 Lietuviø dokumentika. (k.)
15:15 Kasdienybës aitvarai.
(k.)
16:00 Dþeronimas.
16:25 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva.
17:45 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas.
18:15 Kûrybos metas.
18:45 Kultûra.
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 ARTi.
20:15 Mokslo sriuba.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Apokalipsës grësmë.
23:00 Dabar pasaulyje.
23:30 Apokalipsës grësmë.
01:00 Panorama. (k.)

06:45 Mano puikioji
auklë.
07:15 Mano puikioji
auklë.
07:45 Burbulø ðou.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas.
Supervisata.
09:10 Avataras.
09:30 Melagiø þaidimas.
10:15 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
10:45 Karadajus.
11:40 Grieþèiausi tëvai.
12:45 Alabama - namai
namuèiai.
13:35 Audra.
14:30 Bûrëja.
15:00 Ðeðtasis pojûtis.
15:30 Grieþèiausi tëvai.
16:40 Burbulø ðou.
17:10 Mano puikioji
auklë.
17:40 Mano puikioji
auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 Laiko gijos.
22:30 Mafijos daktarë.
23:25 Farø ðeima.
00:40 Arti namø.

06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Ko laukti kai
laukiesi.
11:00 Audros karys.
12:45 Laba diena.
13:15 Tomas ir Dþeris.
13:40 Madagaskaro
pingvinai.
14:05 Na, palauk!
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:25 Pagalbos
skambutis.
21:30 Þinios. Verslas. .
22:10 Pagrásta abejonë.
23:45 Ties riba.
00:40 Nikita.
01:35 Detektyvë
Dþonson.

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
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 Prieð srovæ.
20:30 VIP.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Transporteris.
23:10 Krizë.
00:10 CSI kriminalistai.
01:10 Ieðkotojas.
02:00 Aferistas.
02:50 Maþylë Houp.
03:10 Maþylë Houp.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Brolis uþ brolá.
10:00 Brolis uþ brolá.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Komisaras Aleksas.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
19:00 Policija ir Ko.
20:00 Visa menanti.
21:00 Farai.
21:30 Sex turas.
23:35 Persekiotojai.
00:35 Visa menanti.
01:30 Prokurorø
patikrinimas.
02:35 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Kobra 11.
11:00 Viskas teisëta.
12:00 Pelkë.
13:00 Fizrukas.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Viskas teisëta.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Fizrukas.
21:30 Jûrø pëstininkas 2.
23:20 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
23:55 Dirbtinis intelektas.
00:45 Karðtos galvos!
02:10 Klyvlendo ðou.
02:40 Programos pabaiga.

05:40 Reporteris.
06:15 "Laukinis pasaulis".
06:35 Gamtos pasaulis.
07:05 Reporteris.
07:55 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
09:00 "Albanas".
10:05 "Magda M.".
11:10 Reporteris.
12:00 Dràsûs.
13:00 Patriotai.
14:00 "Gamink sveikiau!"
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!"
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
19:20 "Albanas".
20:25 „Kaliniø þmonos".
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
23:12 Paþangi Lietuva.
23:20 Taip gyvena
þvaigþdës!
00:20 "Albanas".
01:20 Reporteris.
01:55 "Praeities ðeðëliai".
02:40 "Laukinis pasaulis".

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 3.
10:40 Emigrantai. (k.)
11:30 Delfinai ir þvaigþdës.
(k.)
13:05 Specialus tyrimas.
(k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:15 Hartlando uþuovëja
7.
17:00 Akis uþ aká 3.
18:15 Ðiandien.
18:45 Ten, kur namai 1.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija "Perlas".
21:30 Auksinis protas.
22:45 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Ten, kur namai 1.
00:30 Akis uþ aká 3.
01:15 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva. (k.)
09:00 Labas rytas, Lietuva.
HD (k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 LRT Kultûros
akademija. (k.)
13:30 Benediktinø kelias
Lietuvoje. (k.)
14:05 Dþiazo muzikos
vakaras. (k.)
15:10 Mûsø miesteliai. (k.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Laiko þenklai. (k.)
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Lietuviø dokumentika.
19:10 Istorijos detektyvai.
19:55 Kultûros savanoriai.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Metro Manila.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)

06:45 Mano puikioji
auklë.
07:15 Mano puikioji
auklë.
07:45 Burbulø ðou.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas.
Supervisata.
09:10 Avataras.
09:30 Melagiø þaidimas.
10:15 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
10:45 Karadajus.
11:40 Laiko gijos.
13:05 Bûrëja.
13:35 Audra.
14:30 Bûrëja.
15:00 Penki ingredientai.
15:30 Grieþèiausi tëvai.
16:40 Burbulø ðou.
17:10 Mano puikioji
auklë.
17:40 Mano puikioji
auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 Apsuptyje.
22:55 Mafijos daktarë.
23:50 Farø ðeima.
00:20 Arti namø.
01:10 Arti namø.

06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
09:50 Yra kaip yra.
10:55 Nuo... Iki...
11:55 KK2.
12:45 Laba diena.
13:15 Tomas ir Dþeris.
13:40 Madagaskaro
pingvinai.
14:05 Na, palauk!
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
20:25 Gyvenimo receptai
2.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Maksimali rizika.
00:10 Ties riba.
01:05 Nikita.
02:00 Detektyvë
Dþonson.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
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 Þvaigþdþiø
deðimtukas.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:05 Vikingø loto.
22:10 Paskutinë tvirtovë.
00:55 Ieðkotojas.
01:45 Aferistas.
02:35 Maþylë Houp.
03:00 Maþylë Houp.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Brolis uþ brolá.
10:00 Brolis uþ brolá.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Komisaras Aleksas.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
19:00 Policija ir Ko.
20:00 Visa menanti.
21:00 Farai.
21:30 Átëvis.
23:30 Persekiotojai.
00:30 Visa menanti.
01:25 Prokurorø
patikrinimas.
02:30 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 Viskas teisëta.
12:00 Pelkë.
13:00 Fizrukas.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Fizrukas.
21:30 Adrenalinas.
23:10 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
23:40 Dirbtinis intelektas.
00:40 Jûrø pëstininkas.
02:15 Klyvlendo ðou.
02:40 Klyvlendo ðou.
03:05 Programos pabaiga.

05:40 Reporteris.
06:15 "Laukinis pasaulis" .
06:35 Gamtos pasaulis.
07:05 Reporteris.
07:55 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
09:00 "Albanas".
10:05 "Magda M.".
11:10 Reporteris.
12:00 Nuoga tiesa.
13:00 Vantos lapas.
13:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
17:50 Laikas krepðiniui.
18:00 Europos taurë
2014/2015. Vilniaus
"Lietuvos rytas" Ostendës "Telenet".
19:45 "Genijai ið
prigimties".
20:25 "Kaliniø þmonos".
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:20 Patriotai.
00:20 "Albanas".
01:20 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 4.
10:40 Gyvenimas. (k.)
11:30 Auksinis protas. (k.)
12:45 Mokslo ekspresas.
(k.)
13:05 Mûsø laisvës metai.
1992 m. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:15 Hartlando uþuovëja
7.
17:00 Akis uþ aká 3.
18:15 Ðiandien.
18:45 Savivaldybiø tarybø
rinkimai 2015.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija "Perlas".
21:30 Degantis krûmas.
22:50 Mokslo ekspresas.
(k.)
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Gyvenimas. (k.)
00:30 Akis uþ aká 3.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
12:45 Nacionalinës kultûros
ir meno premijos
laureatai.
13:40 Ðventë Kvëdarnoje.
(k.)
14:30 Mokslo sriuba. (k.)
14:40 Septynios Kauno
dienos. (k.)
15:10 Kultûros savanoriai.
15:40 Mokslo sriuba. (k.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:30 Pagauk kampà.
19:00 Legendos.
19:45 Visu garsu.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 LRT aukso fondas.
22:30 Ðimtas gyvenimo
vaidmenø.

06:45 Mano puikioji
auklë.
07:15 Mano puikioji
auklë.
07:45 Burbulø ðou.
08:15 Teleparduotuvë
08:45 Benas Tenas.
Supervisata.
09:10 Avataras.
09:30 Melagiø þaidimas.
10:15 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
10:45 Karadajus.
11:40 Grieþèiausi tëvai.
12:45 Alabama - namai
namuèiai.
13:35 Audra.
14:30 Bûrëja.
15:00 Penki ingredientai.
15:30 Grieþèiausi tëvai.
16:40 Burbulø ðou.
17:10 Mano puikioji
auklë.
17:40 Mano puikioji
auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 Aistros dël þirgo.
22:55 Detektyvë Rizoli.
23:50 Deksteris.
00:45 Arti namø.

06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
09:50 Yra kaip yra.
10:55 Gyvenimo receptai
2.
11:55 KK2.
12:45 Laba diena.
13:15 Tomas ir Dþeris.
13:40 Madagaskaro
pingvinai.
14:05 Na, palauk!
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:30 Valanda su Rûta.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 Perl Harboras.
01:35 Ties riba.
02:30 Sveikatos ABC
televitrina.

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
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 Ginèas be taisykliø.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Bibliotekininkai.
23:10 Bibliotekininkai.
00:10 Kaulai.
01:10 Ieðkotojas.
02:00 Aferistas.
02:50 Maþylë Houp.
03:15 Maþylë Houp.
03:40 Choras.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Dainuok mano
dainà.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Komisaras Aleksas.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
19:00 Policija ir Ko.
20:00 Visa menanti.
21:00 Farai.
21:30 Kieta palyda.
23:30 Persekiotojai.
00:25 Visa menanti.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelkë.
13:00 Fizrukas.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Fizrukas.
21:30 Atominë apokalipsë
23:15 Eurolygos
rungtynës.
01:00 Adrenalinas.
02:30 Klyvlendo ðou.
02:55 Klyvlendo ðou.
03:20 Programos pabaiga.

05:40 Reporteris.
06:15 "Laukinis pasaulis".
06:35 Gamtos pasaulis.
06:45 Programa.
06:49 TV parduotuvë.
07:05 Reporteris.
07:55 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
09:00 "Albanas".
10:05 "Magda M."
11:10 Reporteris.
12:00 Ðeima- jëga!
13:30 Dràsûs.
14:35 TV parduotuvë .
14:50 Premjera. "Vandens
þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
19:20 "Albanas".
20:25 "Kaliniø þmonos".
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22:30 Reporteris.
23:12 Ádomi Lietuva.
23:20 Nuoga tiesa.
00:20 "Albanas".

05:35 Mokslo ekspresas.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 4.
10:40 Savivaldybiø tarybø
rinkimai 2015.
12:20 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
13:10 Giminës. Gyvenimas
tæsiasi. (k.)
14:00 Þinios.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:15 Hartlando uþuovëja
7.
17:00 Akis uþ aká 3.
17:45 Tautos balsas.
18:15 Ðiandien.
18:45 Delfinai ir þvaigþdës.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
20:59 Loterija "Perlas".
21:00 Duokim garo!
22:40 Konanas griovëjas.
00:30 Akis uþ aká 3.
01:15 Laba diena, Lietuva.
(k.)
03:15 Duokim garo! (k.)
04:50 Bëdø turgus. (k.)

08:05 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva. (k.)
08:45 Prisiminkime.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 Ðarûno Barto filmø
retrospektyva. (k.)
14:20 Degantis krûmas.
15:40 Istorijos detektyvai.
16:30 Poeto Vytauto Bloþës
85-meèiui. (k.)
17:00 Kultûra. (k.)
17:15 Laiko þenklai. (k.)
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Ðiaurietiðkas bûdas.
18:45 Poeto Algimanto
Baltakio 85-meèiui.
19:10 Ðventë Kvëdarnoje.
20:00 Gustavo enciklopedija.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Durys atsidaro.
21:30 Lietuviø kino klasikai.
22:40 Poeto Algimanto
Baltakio 85-meèiui.
23:05 Lietuviø kinas trumpai.
23:30 Dabar pasaulyje.

06:45 Mano puikioji
auklë.
07:45 Burbulø ðou.
08:45 Benas Tenas.
Supervisata.
09:10 Avataras.
09:30 Melagiø þaidimas.
10:15 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
10:45 Karadajus.
11:40 Grieþèiausi tëvai.
12:45 Alabama - namai
namuèiai.
13:35 Audra.
14:30 Bûrëja.
15:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
15:30 Grieþèiausi tëvai.
16:40 Burbulø ðou.
17:10 Mano puikioji
auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA.
Nusikaltimo vieta.
22:45 Tarp dviejø
mylimøjø.
00:45 Vieðbutis "Grand
Hotel".

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai
burbuliukai.
06:55 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Pagalbos
skambutis.
09:45 Yra kaip yra.
10:50 K11: Komisarai tiria.
11:25 K11: Komisarai tiria.
12:00 KK2.
12:45 Laba diena.
13:15 Tomas ir Dþeris.
13:40 Madagaskaro
pingvinai.
14:05 Na, palauk!
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Mano vyras gali.
22:20 Draugiðkas seksas.
00:25 Tikras teisingumas.
Brolija.
02:05 Maksimali rizika.
03:50 Programos pabaiga.

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.
11:00 TV Pagalba.
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.
17:15 Laidos pertraukoje
- Kaip ant delno.
18:15 Euras 2015.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Dama ir valkata.
21:05 Iksmenai 2.
23:50 Atleidþia tik dievas.
01:35 Tikras iðbandymas.
03:30 Programos pabaiga.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Kieta palyda.
11:00 Kalbame ir
rodome.
11:55 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Komisaras Aleksas.
15:00 Amerikos talentai.
16:00 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Vedæs ir turi vaikø.
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Nusidëjëliai ir
ðventieji.
23:35 Spartakas.
Prakeiktøjø karas.
00:25 Visa menanti.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelkë.
13:00 Fizrukas.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
20:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
21:00 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:00 Raudonosios
uodegos.
01:25 Atominë
apokalipsë.
02:55 Klyvlendo ðou.

06:10 „Miestelio
patruliai".
06:55 "Laukinis pasaulis".
07:05 Reporteris.
07:55 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
09:00 "Albanas".
10:05 "Magda M.".
11:10 Reporteris.
12:00 Kitoks pokalbis.
13:00 "Laukinis pasaulis".
13:30 Sàmokslo teorija.
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
18:33 Orai.
19:20 "Laukinis pasaulis".
19:50 Kitoks pokalbis.
20:50 "Pasaulis X.
21:50 "Meilë yra viskas,
ko reikia".
00:05 "Manæs neteiskite".
02:05 "Miestelio
patruliai".
02:50 "Meilë yra viskas,
ko reikia".
04:30 "Manæs neteiskite".
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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 Kæstuèio g. 23 (III
a. 15 930 Eur/55 000 Lt).
Jurbarkas. tel. 8698 18996.
2 k. butà (II a., po kapitalinio remonto). Jurbarkas, tel.:
8 699 19 579, 8 685 00 647.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I
a., renovuotas namas, reikalingas kosmetinis remontas,
23 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.
2 k. butà Kauno g. 23 (IV
a.). Jurbarkas, tel. 8 646
70 343.
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 miesto centre (V
a., geroje vietoje, pigiai, 13
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
601 46 886.
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.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a

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. 31 (II
a., 37,77 kv. m, 13 612,14
Eur/ 47 000 Lt). Jurbarkas,
tel.: 8 687 40 517, 8 620
37 675.
1 k. butà Kæstuèio g.
35 (kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 685 58
336.
1 k. butà „susivienijime“,
Lauko g. 4 (III a., 38 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 11 624,89 Eur/
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, 10 030,85 Eur/ 34
600 Lt). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g. 20
(I a., 33 kv. m, 46 710
Lt. Renovuotas namas,
maþi mokesèiai, ðiltas.
Plastikiniai langai, ðarvo
durys). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.

2 k. butà Smalininkø centre
(daliniai patogumai, pagalbiniai pastatai). Jurbarko
r., tel.: 8 699 19 579, 8 685
00 647.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos medinës durys, virtuvëje normalus remontas, 20 273,40
Eur/ 70 000 Lt). Jurbarkas,
tel.: +353 876 942 799,
+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, 14 481 Eur/
50 000 Lt). Jurbarkas, tel. 8
675 06 155.
3 k. butà (ûkiniai pastatai)
Lybiðkiø k., Jurbarko r. Tel.
8 683 15 932.
4 k. butà (2 balkonai, vaizdas á Nemunà). Jurbarkas,
tel.: 8 699 19 579, 8 685 00
647.

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

4 k. butà Kæstuèio g. 16 (II
a., 72 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 28 442,19
Eur/ 98205.18 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
Eurø. Tel. 8 616 53 900.
Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 44 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko r., Vajotø k.
(115 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 10 025,02 Eur/ 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 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.
Pusæ medinio namo miesto
centre (138 kv. m, kûrenama kietu kuru, miesto
komunikacijos, internetas,
satelitas, TEO telefonas,
13,52 arai þemës, sodas, sutvarkytas gerbûvis, galima
uþsiimti privaèia veikla).
Jurbarkas, tel. 8 672 20 975.
Sodybiná sklypà
Smukuèiuose (10arø, ðalia
miðkas ir upë Mituva, 1
kaimynas, elektra, nedidelis sodo namelis, 10 136,70
Eur/ 35 000 Lt). Tel.: 8 687
40 517, 8 620 37 675.
Pusæ medinio gyvenamojo
namo ant Smalininkø uosto
kranto (plotas 103 kv. m).
Tel.: 8 625 61 753, 8 629
06 617.
Pusæ namo Vytauto
Didþiojo g. (rami vieta).
Jurbarkas, tel. 8 623 50 088.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko
(30 arø, 8 700 Eur/ 30
000 Lt). Galima derëtis.
Skubiai! Jurbarkas, tel. 8
686 70 469 (skambinti po
18 val.).

2015 02 06 Nr. 5

11

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais
patogumais, 1 000 Eur),
galima derëtis. Ðilalës r.,
Kaltinënø apyl., Pakarèemo
k. Tel. 8 638 62 379.
Miðkà Jucaièiø k. (8,74 ha).
Ðilalës r., tel. 8 633 65 085.

n u o m o j a
Iðnuomoju patalpas
Dariaus ir Girëno g. 41
(165 kv. m, 7 Eur/ 1 kv. m).
Ðilalë, tel. 8 676 03 370.

Sklypà prie Vytauto
Didþiojo pagrindinës mklos (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 „Nemuno“ bendrijoje (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas,
6 arai, 2 113,94 Eur/ 7 299
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodybà netoli Erþvilko (4,4
ha þemës, 62 000 Lt/ 13 925
Eur). Tel. 8 616 07 187.
Sodybà su þeme (6 hektarai 30 arø), kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41
arai, yra visos komunikacijos, 9 847 Eur/ 34 000 Lt).
Jurbarkas, tel.: +353 876
942 799, +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
1 k. butà ar kambará Jurbarke arba
Smalininkuose (be patogumø arba bendrabutyje). Tel. 8 633 92 494.
Miðkà. Miðko, þemës
gràþinimo dokumentus,
brandø miðkà. Moku
brangiai. Jurbarkas, tel. 8
605 45 773.

n u o m o j a
2 k. butà. Jurbarkas, tel. 8
699 03 525.
Iðsinuomotø 1-2 k.
butà arba kambará
Smalininkuose. Jurbarkas,
tel. 8 699 16 796.

1 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., nestandartinis, centrinis ðildymas, nëra vonios, kieme sandëliukas).
Tauragë, tel. 8 662 28 361.
1 k. butà be patogumø arba
iðnuomoja. Tauragë, tel.: 8
636 00 128, 8 633 96 840.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

1 k. butà Tauragës Dvare (I
a., tvarkingas, plastikiniai

+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 J. Tumo-Vaiþganto
g. (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
1 k. butà (I a., visi patogumai, vietinis ðildymas, atskiras áëjimas, yra þemës).
Tauragë, tel. 8 670 04 207.
1 k. butà (V a. ið penkiø,
38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel. 8
654 92 440.

langai, ðarvo durys, ðildomas kietuoju kuru, radiatoriai, boileris) arba keièia
á 1 k. butà Tauragës mieste
su priemoka. Tauragë, tel.
8 618 20 617.

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. butas 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.
NUOLAT PERKAME
MIÐKUS VISOJE
LIETUVOJE. Tel. 8 641
07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Nebrangiai 1,5 k. butà
Priestoèio g., Klaipëdoje
(30 kv. m, 2 aukðtø plytiniame name, II 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.

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, 19 741,08 Eur/
68 162 Lt). SKUBIAI.
Nedideli mokesèiai, patogi vieta, kodinë laiptinës
spyna. Raseiniai, tel. 8 679
32 703.

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.

1 k. butà Dainavos g. (I a.,
36 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 20 041,71 Eur/ 69 200
Lt. Butas parduodamas su
visais baldais). Tauragë, tel.
8 656 36 592.
1 kambará bendrabutyje.
Tauragë, tel. 8 654 06 971.
2 k. butà J. TumoVaiþganto 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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2 k. butà (II a., 50 kv. m,
á pietø pusæ, ekonomiðkas, su parketu, 2 rûsiai,
ramioje, graþioje vietoje,
Moksleiviø al., 26 000
Eur). Tauragë, tel. 8 650
67 560.
2 k. butà 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 g.
49 (I a., 55 kv. m, V aukðtø
name, tinkamas komercinei veiklai, 95 219.20 Lt).
Kita informacija telefonu.
Tauragë, tel. 8 646 76 755.
3 k. butà (Ia., gera vieta,
tinka komercinei veiklai, kieme parduotuvë,
netoli prekybos centrai).
Tauragë, tel. 8 636 16 117.

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.

3 k. butà Gedimino g. (III
a., tvarkingas, mûriniame
name, 66 kv. m, rûsys 14 kv.
m, internetas, kabelinë TV,
baldai. 26 000 EUR, kaina
derinama). Tauragë, tel. 8
650 62 661.
3 k. butà miesto centre (55
kv. m, ðiltas, erdvus, jaukus,
maþiausia kaina, skubiai).
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
3 k. butà miesto centre
Dariaus ir Girëno g ir garaþà „Rato“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 650 62 310.
3 k. butà SKUBIAI Ateities
take 5 (IV a., reikalingas
remontas, vidinis, nebrangiai). Tauragë, tel. 8 652 04
735.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 125 (III a., 78 kv. m, 40
000 Eur). Tauragë, tel. 8
671 66 500.
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 „Rato“ bendrijoje
(po visu garaþu duobë, trifazis, kampinis, 3 000 Eur)
arba iðnuomoja (nuoma 20
Eur). Tauragë, tel.: 8 641 41
115, 8 699 77 740.
Garaþà Veterinarijos g. 15
(1 500 Eur). Tauragë, tel. 8
677 46 861.
Gyvenamà namà
Bernotiðkës soduose (su
visais patogumais, yra 6 arai
þemës, græþinys, plastikiniai
langai, ûkinis pastatas, pagrindinëje gatvëje, 18 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653
95 217.
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.
Mûriná namà 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai,
garaþas). Tauragë, tel. 8 688
49 791.
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.
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Namà Dariaus ir Girëno
g. (nebrangiai, reikalingas
iðorinis remontas). Tauragë,
tel. 8 633 89 782.
Namà Jovaruose („grybo“
tipo, 52 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 28 316.
Namà Obelø g. (mûrinis,
prie medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16
arø sklypas, prie Akmenos
upës, ûkinis pastatas, trifazis, atskiras sodas, rami,
graþi vieta, 23 200 Eur).
Tauragës r., tel. 8 658 34
205.
Namà Vytauto g. (apie 100
kv. m, mûrinis, 47 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 63 499.
Namo dalá Pagëgiø sav.,
Þukø k., Eþero g. 5 (I a.,
114 kv. m, mûrinis, 7 014,60
Eur/ 24 220 Lt). Tauragë,
tel. 8 653 44 893.
Namo dalá Taurø rajone
(II a., 100 kv. m, II aukðtø
name, 13 027,11 Eur/ 44 980
Lt. Reikalingas kapitalinis
remontas, kad bûtø galima
gyventi) netoli Taurø parko.
Tauragë, tel. 8 643 06 542.
N a m o d a l á Ta u r a g ë j e ,
Jovarø r. (II a., 56 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis,
15 031,28 Eur/ 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
Tauragës priemiestyje,
Butkeliuose (mûrinis, 16
arø þemës, netoli miesto centro, gali gyventi 2
ðeimos). Galimi keitimo
variantai á Klaipëdà arba
Palangà. 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 (10 020,85 Eur/
34 600 Lt, 6 a þemës, 2
aukðtø namelis, rûsys, ið 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 Lomiø k. (10 020,85
Eur/ 34 600 Lt, medinis namas, ûkinis pastatas, lauko
virtuvë su garaþu, 12 a sklypas ir 10 a dirbamos þemës.
Ðiemet bus vedamos miesto
komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 610 79 059.
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.
Sodus Bernotiðkëje,
„Purienos“ bendrijoje (2
vnt., Nr. 66 ir Nr. 68, yra
vasarnamiukas, ðulinys).
Tauragë, tel.: 8 446 52 002,
8 658 86 374, 8 446 57 906,
8 670 66 147.

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 Tauragës
r. (komunikacijos, 347,54
Eur/ 1 200 Lt). Parduodami
6-12 a sklypai Joniðkës
soduose, „Keramikos“ ir
„Dobilo“ bendrijose (trifazis, geodezija, tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 642 59 742.
Þemës sklypà Þaliojoje
g. 33 (gyvenamosios
paskirties, 20 arø, visos
komunikacijos, 25 000
Eur). Tauragë, tel. 8 631
34 113.
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
+Ávairø miðkà. Atsiskaitau
grynais, be tarpininkø.
Moku tûkstantá Eurø daugiau, negu jûsø turimas
pirkëjas. Tel. 8 656 99 549.
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti
apleista, neiðpirkta, þemës
gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà Tauragës
rajone. Tel. 8 699 82 177.
Miðkà Vakarø Lietuvoje
(10 020,85 Eur/ 34 600 Lt).
Privaèiø miðkø girininkija
brangiai perka miðkà. Gali
bûti ne brandus, saugomose teritorijose. Tauragë,
tel. 8 699 19 157.

Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus,
skaldytas malkas, granules.
Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
Akmens anglis, 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,
27,06 Eur/ 93.42 Lt.
Tauragë, tel. 8 657 70 869.
Parduodame lapuoèiø malkas, supjautas trinkomis:
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.

n u o m o j a
+Iðnuomoja pigiai, skubiai nuosavo namo 2 a, (1
kambarys, virtuvë, miesto
vanduo, su baldais, yra
sandëliukas, prieðkambaris). Tauragë, tel.: 8 446 51
765, 8 644 66 065.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. TumoVaiþganto g. 120-26 (55
kv. m). Tauragë, tel. 8 656
60 987.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras
- 1 200 Eur). Tauragë, tel. 8
652 66 816.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (1 ha, 6 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 654 32
759.
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 komunikacijomis ðalia, graþi,
rami vieta, arti MAXIMA,
NORFA, 9 arai, 16 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615
13 160.

Patalpas Pramonës g. 2D (I
a., 1 700 kv. m, II a, name,
mûrinis, sunkveþimiø remonto patalpos). Tauragë,
tel. 8 650 18 494.
Patalpas Dariaus ir Girëno
g. 58 (I a., 18 kv. m, monolitinis, 200,42 Eur/ 692 Lt).
Iðnuomoja naujas 18 kv. m
patalpas komercijai, ðalia
serviso ir bûsimo LIDL
prekybos centro. Tauragë,
tel. 8 689 04 022.
Ðeima iðsinuomotø 2-3
k. butà. Su baldais, ilgam laikui, iki 60 Eurø.
Pageidautina Þalgiriø
ar Ðaltinio mikrorajone.
Tauragë, tel. 8 642 49 330.

p a r d u o d a
+Malkas (sausos,
lapuoèiø). Tauragë, tel. 8
600 02 679.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, akmens anglis,
baltarusiðkus durpiø briketus. Atveþame. Tel. 8 622
29 083.

p a r d u o d a
Garso stiprintuvà, 60 Eur,
kolonëles S-90, po 30 Eur,
ekvalaizerá, 25 Eur, ðviesos
muzikà su ekranu 25 Eur,
kasetiná magnetofonà su
priedëliu, 10 Eur. Tauragë,
tel. 8 613 25 179.
Namu soliariumà „Philips“.
Tel. 8 698 75 628.
Skalbyklæ „Indesit“ (ið
Norvegijos, yra garantija,
63 Eur). Tauragë, tel. 8 655
66 136.
Skalbyklæ „Siltal“ (automatinë, l. geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 650 95 726.
Sulèiø ðaldymo árengináà
(ðerbeto gamybai), ðaldymo dëþæ, ðaldytuvà su
ðaldikliu, ðaldymo vitrinà
(vertikali), didelá pliusiná
ðaldytuvà, nedidelá ðaldikládëþæ. 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 „Snaigë 10“ ir
„Snaigë 117-2“ (1 vnt. - 18
Eur) ir 2 buitinius dujø
balionus (1 vnt. - 18 Eur).
Tauragë, tel. 8 698 72 883.
Televizoriø. Tauragë, tel. 8
698 79 236.
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p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir
dvigulis, geros bûklës),
pakabinamà spintelæ (tinka
vonios kambariui), antklodæ (yra avies vilnos),
skalbiniø dëþæ (pinta).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Funkcinæ lovà (reguliuojama pultelio pagalba,
mediniai galai, pakeliami
ðonai, pakabinama ásikibimo ir pasikëlimo rankena,
380,80 Eur/ 1314.80 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 625 97 112.
Jaunuolio kambario baldus, 100,21 Eur/ 346 Lt.
Jurbarkas, tel. 8 673 60 101.
Minkðtøjø baldø remontas.
Automobiliø sëdyniø restauravimas. Vilnius, tel. 8
670 31 549.
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 „Neris“ (nauja),
virtuvës komplektà (naudotas), virtuvës stalà su
këdëmis, kilimus. Tel. 8
614 08 381.
Sekcijà „Klevas“ (4 daliø, geros bûklës, 60 Eur).
Tauragë, tel. 8 601 43 476.
Sofà su 2 foteliais (geros
bûklës, sofa iðsiskleidþia, yra dëþë patalynei).
Tauragë, tel. 8 615 24 323.
Spintelæ (prie lovos),
uþuolaidas (kakavos
sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.),
lininius siûlus, pagalves (2
vnt.). Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Spintø su stumdomomis
durimis, virtuvës baldø
gamyba ir montavimas.
Jurbarkas, tel. 8 651 98 897.

Stalà su 8 këdëmis (uosinis,
1x1,90 m, 300 Eur), miegamojo komplektà (4 durø
spinta su veidrodþiais,
dvigulë lova, 2 spintelës,
300 Eur), veidrodá (su apðvietimo lempomis, 20 Eur),
kompiuteriná stalà (30 Eur),
sekcijà (uosinë, 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 59 973.

p a r d u o d a
+Ðvieþià mësiniø merinosø
veislës ërienos mësà, galite
pirkti pusæ arba visà (5,50
Eur/kg). Tauragë, tel. 8 650
29 050
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.
6 m. kumelæ (tinkama veisimui, darbui, jojimui).
Taurages r., tel. 8 614 90
235.
Ávairius grûdus bei miðinius
nuo 120 Eur. Burokëlius,
bulves, morkas paðarui, 58
Eur/t. Didesnius kiekius
atveþà. Tel. 8 647 80 591.
Kalytæ (ðokoladinë sp., labradorø veislës, 4 m., visiðkai
sveika, tvarkinga, labai myli
vaikus ir gyvûnus, gali gyventi lauke ir bute, uþ simbolinæ kainà). Tauragë, tel.
8 650 67 639.
Karves (2 vnt.). Ðilalë, tel. 8
621 18 644.
Karves (15 vnt., galima
rinktis). Tauragë, tel. 8 699
03 547.
Karves (2 vnt., 2 ir 3 verðiø).
Tauragë, tel. 8 613 92 981.
Karves (2 vnt., 2 ir 3 verðiø).
Tauragë, tel.: 8 613 92 981,
8 694 54 543.

Ûkininkas perka karves,
telyèias, bulius ir prieauglá
auginimui, moka brangiai,
2 Eur/ 6.92 Lt. Raseiniai,
tel. 8 685 61 158.
Karvæ (2 verðiø, ðvieþiapienë, galima pirkti su verðiu).
Tauragë, tel. 8 656 56 893.
Karvæ (4 verðiø, verðiuosis
balandþio mën. pabaigoje).
Tauragë, tel. 8 654 76 512.
Karvæ (pieninga, pirmaverðë), verðingà telyèià
(verðiuosis vasario mën.).
Tauragë, tel. 8 675 33 517,
skambinti po 15 val.
Karvæ (vieno verðio, rami,
pieninga, verðiavosi spalio
mën., apsëklinta, 800 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 93 939.
Kiaules skerdimui (augintos kaimiðkais paðarais),
kvieèius ir mieþius (8 Eur/
50 kg). Jurbarkas, tel. 8 601
59 225.
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), erþiliukà
(2013 m., su sertifikatu,
èipsu). Tauragë, tel. 8 685
19 605.
Kumelæ (2,5 m.). Tauragë,
tel. 8 652 73 809.
Parðelius (6 sav.). Tel. 8 686
43 867.
Runkelius (3 Eurai). Tel. 8
638 17 512.
Septyniø verðiø karvæ, 550
Eurø. Tauragës r., tel. 8 674
01 521.
Ðienainá plëvelëje. Tauragë,
tel. 8 645 96 698.
Ðuniukus (èiau-èiau veislës). Tauragë, tel. 8 622 86
461.

Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës 6 savaièiø, augantys kartu su grynaveisliais
tëvais). Tauragë, tel. 8 650
67 560.
Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës, 5 mën., 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 84 900.
Telyèias (2 vnt., 1,5 metø,
640 Eur). Jurbarkas, tel. 8
615 81 983.
Telyèias (2 vnt., pieninës,
verðiuosis geguþës mën.,
750 Eur). Tauragë, tel. 8
657 90 720.
Telyèias (2 vnt., pieningø
karviø, viena apsëklinta
sausio mën., kita 10 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 639 74 709.
Telyèià (geros karvës,
verðiuosis kovo 15 d.).
Tauragë, tel.: 8 680 30 051,
8 446 43 531.
Telyèià (pieninë, verðinga).
Pagëgiai, tel. 8 616 11 844.
Telyèià (verðinga). Tauragë,
tel. 8 650 60 537.
Telyèià (verðinga, 730 Eur).
Skaudvilë, tel. 8 610 76 393.
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.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
(grynaveisliai, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.

p e r k a
Buliukà auginimui. Tel. 8
680 51 748.
Ðienà. Jurbarkas, tel. 8 615
66 338.

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.

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
p a r d u o d a
Armonikà (labai gera bûklë). Jurbarkas, tel. 8 447
77 347.
Diskiná ðlifuoklá (galàstuvas, 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.
Dviratá-treniruoklá (15
Eur, galima derëtis).
Tauragë, tel. 8 675 13 416.
Ekskavatoriui ETC- 202
vikðrus, 7 Eurai/vnt. Tel.
8 686 93 410.
Elektros gaminimo generatoriø, 12 kW, su valdymu,
2 800 Lt. Naujus brezento
tentus – 12 Lt/m. Tel. 8 672
72 619.
Kailinius (40 ir 50 dydþio),
þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio), naujus
ðalikus (vyriðki, graþûs),
beretes, vyriðkas apatines
kelnes (baltos sp.), ðvarkus
(ávairiø dydþiø), pigiai.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

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

Bûèiau dëkinga þmogui,
padovanojusiam baldø ir
skalbyklæ. Tauragë, tel. 8
689 24 024.
Priimu gyventi senyvo
amþiaus vyriðká, turintá
vairuotojo paþymëjimà.
Tel. 8 688 56 284.

p a r d u o d a
Àþuolus, kaina sutartinë.
Tel. 8 623 69 823.

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

Stiklà (naujas, 1,30 x 1
m, 3,5 mm storio, 14 vnt.,
0,865 x 1 m, 4 mm storio,
15 vnt., nebrangiai, kaina
sutartinë). Trifazá elektriná
obliø (gera bûklë, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 699 80 354.

p e r k a
Naudotà ðiferá Tauragës
rajone. Tel. 8 614 81 436.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI A3 (2001 m., dyzelinas, 96 kW, mechaninë
pavarø dëþë,heèbekas, sidabrinë sp., 4/5, 230 000
km, TA iki 2015-11, 2 906,
05 Eur/ 10 034 Lt, 1, 9
TDI, 6 pavaros, signalizacija. Lietuvoje 3 metai.
Tvarkingas, priþiûrëtas).
Tauragë, tel. 8 608 65 868.
Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys
puikiomis dengiamumo,
spalvos parinkimo savybëmis, tinka daþyti aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug
tranzito, garaþus, baltos sp.
40 kg - 100 Eur, geltonos sp.
30 kg - 75 Eur). Tauragë, tel.
8 673 02 428.
Betoninius blokelius tvorai
(balto skaldyto akmens imitacijos, 1 vnt. - 2 Eur). Tel.
8 617 49 793.
Eglës ràstus (5 kub. M,
300,63 Eur/ 1 038 Lt). Ðilalë,
tel. 8 686 24 756.
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, skirtà
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),
ðildymo krosná (120 kv. m),
tapalinius ðildymo radiatorius, ketaus radiatorius.
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

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

Metalo konstrukcijø
sandëlio 12 m ploèio, 5 m
aukðèio kolonas, dviðlaites
konstrukcijas – 37,65 Eur/
130 Lt/m. El. gaminimo
stotá, 60 kW – 2 461,77 Eur/
8 500 Lt. Tel. 8 672 72 619.

p a r d u o d a

Nuo statybø yra atlikusiø
ávairiø plytø. Parduodamos
uþ sutartinæ kainà. Tauragë,
tel. 8 604 56 320.
Obliavimo stakles ir medþio
tekinimo stakles. Tauragë,
tel. 8 682 40 060.
Oro kondicionieriø (ðildo
ir ðaldo, 350 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 97 742.
Radiatorius (ketaus, 1
sekcija - 0,7 Eur), aukðto
slëgio pompà (naudota,
italiðka, 25 Eur), uosines
duris (0,89x2,07, naudotos,
daþytos, 25 Eur), gëlynø
kuoliukus (atitvarams, impregnuoti, 1 vnt. - 0,7 Eur).
Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.

CITROEN
CITROEN C3 (2008 m.,
pirktas ið salono, rida 74
300 km, 4/5, benzinas, vyðninë spalva, TA, 2 600 Eur).
Tel. 8 620 94 986.
CITROEN XSARA
PICASSO (2001 m.,
1600 cm3, benzinas, 70
kW, mechaninë pavarø
dëþë,raudona sp., 4/5, TA
iki 2017-01, 1 503,13 Eur/
5 190 Lt). Jurbarkas, tel. 8
650 10 397.

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

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

RENAULT SCENIC (2004
m., 1400 cm3, benzinas,
mechaninë pavarø dëþë,
vienatûris, juoda sp., 4/5,
1 703,54 Eur/ 5 882 Lt,
ið Ðvedijos, nedauþytas,
nedaþytas, vasariniai lieti
ratai). Pagëgiai, tel. 8 636
88 990.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, mëlynas
perlamutras, veliûras, kondicionierius, rida 239 000
km, pakeistas pagrindinis
dirþas kai buvo 217 000 km
rida, signalizacija, centrinis,
el. langai, TA, 1 950 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
SEAT TOLEDO (2002 m.,
1,9 l, TDi, 81 kW, rudos sp.,
TA, 2 050 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 24 028.

OPEL

ÐKODA

p a r d u o d a

p a r d u o d a

OPEL ZAFIRA (2000 m.,
1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas, veliûras, el. paketas,
centrinis, el. stoglangis,
kablys, tamsinti langai, CD
grotuvas, TA, 1 599 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

ÐKODA SUPERB (2004
06 mën., 1,8 t benzinas, sedanas, veliûras, el. paketas,
klimato kontrolë, ðildomos
sëdynës, autopilotas, borto
kompiuteris, ksenono þibintai, lieti ratai, þalias perl.,
originali rida 99 000 km,
serviso knygos, TA, 4 299
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

OPEL ZAFIRA (2000 m.,
1600 cm3, benzinas, 74 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
vienatûris, mëlyna sp., 4/5,
220 000 km, TA iki 2016-05,
daug privalumø, draudimas,
1 302,71 Eur/ 4498 Lt).
Ðilalë, tel. 8 604 55 086.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 406 (1996
m., benzinas, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë sp., TA iki 201505, 463,39 Eur/ 1 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 606 74 126.

RENAULT
p a r d u o d a
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, universalus,
galima dalimis, 145 Eur).
Grandininá tepalà (7 litrai,
1,75 Eur/1 l). Jurbarkas, tel.
8 634 62 665.
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.

15

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF II (1986 m., 1,6
l, benzinas, 2 durys, ruda
spalva, TA iki 2016-0923, 230 Eur). Jurbarko r.,
Varlaukis, tel. 8 674 95 391.
VW PASSAT (1990 m., 1,9
l, 50 kW, dyzelinas, universalas, balta spalva, kablys,
liukas, kaina sutartinë).
Jurbarko r., Veliuona, tel.:
8 650 34 670, 8 670 51 456.

VW PASSAT (1996 m.,
2,0 l, benzinas, universalus,
tamsiai þalias perlamutras,
borto kompiuteris, odinis
salonas, ðildomos elektrinës
sëdynës, kondicionierius,
lieti ratai, TA, draudimas,
790 Eur). Jurbarkas, tel. 8
675 69 752.
VW PASSAT Combi (2003
m., „pliusas“, 1,6 l, benz.,
originali rida 160 000 km,
keistas pagrindinis dirþas
kai buvo 140 000 km rida,
tamsiai mëlynas perl., kondicionierius, centrinis, signalizacija, juodas vidus, variklio defektas, 1 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
VW SHARAN (1999 m.,
1,9l, dyzelinas, 81 kW, privalumai, ið Vokietijos, 1 600
Eur). Jurbarkas, tel. 8 699
80 354.
VW SHARAN (2002 m.,
1,9 TDI, 85 kW, sidabrinë sp.,”Family”,rida
262000 km,keistas pagrindinis dirþas prie
258000 km,prieð 1 m.
keista turbina, klimatronikas, el. langai,ðildomos
sëdynës, ðildomi priek. ir
galin. langai,2950 Eur).
Jurbarkas,tel.8 61147 150.
VW VENTO (1995 m., 1,9
l, dyzelinas, TA, draudimas,
rida 220 000, mëlynos sp.,
350 Eur). Tauragë, tel. 8
656 79 815.

VOLVO
p e r k a
VOLVO XC-90 (dyzeliná,
geros bûklës, siûlyti ávairius
variantus, mokësiu iki 5000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 633
53 775.
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Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø
p a r d u o d a
Automobilinæ priekabà
(TA, draudimas, 260 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 80 354.
Priekabà ZUBRIONOK.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su
defektais, nevaþiuojantys,
dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu laiku, sutvarkome visus
reikiamus dokumentus.
Tel. 8 656 73 121.
+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 techninës
apþiûros. Skambinkite bet
kuriuo metu. Tel. 8 622
25 997.
+ Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu
pats. Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.
Automobilius (pigius,
vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
Perku senus automobilius,
kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 678 11 002.
Superkame automobilius geriausiomis kainomis. Atsiskaitome vietoje.
Dirbame kasdien. Tel. 8
644 43 948.

k e i è i a
PEUGEOT 406 (1997
m., 1,8 l, benzinas,
nerûdijantis, TA, draudimas) á kità mikroautobusà PEUGEOT 806,
CITROEN EVASION,
OPEL ZAFIRA, FORD
GALAXY arba panaðø.
Galima priemoka. Tauragë,
tel. 8 681 72 723.
ROVER 620 (1996 m., 2 l,
TD, TA, draudimas) á kità
automobilá. Tauragë, tel. 8
677 66 107.

OPEL ASTRA (1998 m.,
1,4 ir 1,6 l, 16 voþtuvø,
benzinas), OPEL ASTRA
(2005 m., 1,7 l, dyzelinas),
OPEL VECTRA (2003 m.,
2,2 l, benzinas, sedanas),
OPEL ZAFIRA (2,0 l,
dyzelinas ir 2,2 l, benzinas)
dalimis. Tel. 8 699 80 354.
OPEL ASTRA dalimis.
Tauragë, tel. 8 681 64 704.
Padangas (195/65/R15,
205/55/R16, 215/70/R16C),
lietus ratlankius (R15, R16,
tinka VW SHARAN, SEAT
ALHAMBRA, FORD
GALAXY, AUDI A6, C4,
5 skyliø), R16 skardinius
(tinka VW SHARAN,
AUDI, ALHAMBRA),
SUBARU LEGACY
(R15). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
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
Motociklus ir motorolerius (ávairiø modeliø, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 699 80 354.

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.

p a r d u o d a
Bulviø sodinamàjà, mëðlo
kratytuvà, srutveþá, plûgà,
ðienapjovæ, purkðtuvà,
frezà, kultivatoriø, T-25,
MTZ-80. Jurbarko r., tel.
8 612 78 366.
Cisternà (10 kub. m, 520
Eurø, atveþu). Tel. 8 676
92 708.

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.
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.
„Karcher“ (trifazis, aukðto
slëgio plovimo árenginys,
220 Eur). Tauragë, tel. 8
656 97 742.

Cisternas (5 kub. m ir 3,3
kub. m). Tauragë, tel. 8 682
40 060.
Grëblá-vartytuvà
„Dobilas-3“, vikðrinio traktoriaus kultivatoriø. Tel. 8
617 15 920.
Grûdø sëjamàjà (diskinë,
rusø g-bos, 750 Eur), vienos aðies traktoriaus
priekabà (250 Eur). Tel. 8
646 39 686.
„Karpat“ greiferinius
kauðus 130, ðakes 100,
kauðus runkeliams, JUMZ
kasimo kauðà. Priekabà 2
PTS-4 (ant traukiø) dalimis. Tel. 8 618 61 633.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: pardavimo vadybininkas, vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių
vežimo transporto priemonėmis vairuotojas,
šaltkalvis suvirintojas, virėjas, barmenas-padavėjas, statybos projektų vadovas, ekskavatorininkas, brigadininkas elektromontuotojas,
statybos statinio vadovas, buhalteris,elektrikas,
betono gaminių liejikas, laiškininkas, plataus
profilio statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, buhalteris,
gydytojo odontologo padėjėjas, kombinuotųjų pašarų gamybos operatorius, melžėjas,
operatorius (-ė) - kasininkas (-ė), pardavėjassandėlininkas, salės darbuotojas „senukuose“.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: autošaltkalvis, autovežio vairuotojas, autovežio vairuotojas-ekspeditorius,
barmenas padavėjas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, dažytojas, floristas, gamybos cecho
darbuotojas, IT specialistas, medienos apdirbėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
parduotuvės vedėjas (-a) „berry baldai“, parduotuvės vedėjas, plėtros vadovas, specialusis
pedagogas- logopedas, šaltkalvis, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tarptautinių reisų vairuotojas ekspeditorius,
tekintojas, tinkuotojas, transporto logistikos
vadybininkas, virėjas, vyr. buhalterė (-is).
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: anglų kalbos mokytojas, geografijos mokytojas, laborantas, nekilnojamojo turto
agentas, administratorius, medienos apdirbimo
staklių operatorius, pagalbinis darbininkas,
miškų ūkio darbininkas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, siuvėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], socialinis darbuotojas, valytojas, virėjas, barmenas padavėjas,
maitinimo paslaugų administratorius, žuvų
darinėtojas, žuvies perdirbimo įrenginių operatorius, gamybos brigadininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas,
apsaugos darbuotojas, automobilinio krautuvo
vairuotojas, barmenas padavėjas, buhalteris
apskaitininkas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrinio krautuvo vairuotojas, gamybos meistras,
išmėsinėtojas, konstruktorius, logistikos specialistas [vadybininkas], medienos apdirbimo
staklių operatorius, miškų ūkio darbininkas,
pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavimo
vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, produkto vadybininkas, skerdikas, staklių
mechanikas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų
inžinierius, tekstilės gamybos technologas,
tekstilės įrangos mechanikas, tiekimo sandėlio
krovikas, vairuotojas ekspeditorius, verslo
paslaugų vadybininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, degalinės operatorius, geodezininkas, inžinierius kontrolierius, kepėjas,
logistikos specialistas [vadybininkas], metalų
apdirbimo technologas, pagalbinis darbininkas,
pardavimo vadybininkas, pastatų apšiltintojas,
plataus profilio statybininkas, produkto vadybininkas, sandėlininkas, siuvėjas, sunkvežimių
dispečeris, suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, variklinių
transporto priemonių remontininkas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: kompiuterių sistemų specialistas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: gydytojas kardiologas, medicinos
gydytojas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius
sekretorius, agentūros vadovas, apgyvendinimo
paslaugų administratorius, apklausų atlikėjas,
apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas],
automatikos įrangos derintojas, automobilinio

krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas, baldų dizaineris, bendrosios praktikos
slaugytojas, choreografijos mokytojas, dailidė,
dailininkas scenografas, darbų vadovas, degalinės operatorius, dezinfekuotojas, dietistas,
dizaineris maketuotojas, drabužių siuvėjas,
draudimo agentas [vadybininkas], elektrikas,
elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromonteris, elektronikos inžinierius, elektros įrangos
techninės priežiūros elektrikas, filologas, gamybos meistras, geodezijos inžinierius, gestų
kalbos vertėjas, gyvulininkystės specialistas,
gręžinių gręžėjas, indų plovėjas (rankomis),
informacinių technologijų padalinio vadovas,
informacinių technologijų sistemos eksploatavimo technikas, įmonės vadovas, įrenginių
inžinierius, jūreivis, kambarinė, kepėjas, kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius,
kirpėjas, komercijos direktorius, kosmetologas,
kranto darbininkas, krovikas, laiškininkas,
laivo kapitonas, laivo korpuso remontininkas,
laivo metalinių konstrukcijų montuotojas,
laivo vamzdynininkas, langų ir (arba) durų
montuotojas, lietuvių kalbos mokytojas, logistas, logistikos specialistas [vadybininkas],
lopšelio-darželio auklėtojas, manikiūrininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikos inžinierius, medicinos gydytojas, medinių baldų dažytojas, medinių baldų
surinkėjas, medžiagų inžinierius, mėsininkas,
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo
šlifuotojas, mokslo darbuotojas {psichologija},
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, padalinio
vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo [realizavimo] padalinio
vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų
pardavus prekę) konsultantas, patologijos ir
teismo medicinos diagnostikos technologas,
personalo padalinio vadovas, personalo
specialistas [vadybininkas], plataus profilio
staklininkas, plataus profilio statybininkas,
plytų mūrininkas, pradinio ugdymo mokytojas, prekybos salės vadybininkas, produkto
vadybininkas, programuotojas, projekto
vadovas, psichikos sveikatos slaugytojas,
psichologas, reklamos administratorius, remonto meistras, remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, restorano virėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sanitarijos ir
higienos mokytojas, sanitarijos specialistas,
signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų
montuotojas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas,
slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, statybinių
gręžinių gręžimo mašinų operatorius, statybos
inžinierius, suvirintojas, suvirintojas dujomis
ir elektra, šaltkalvis santechnikas, šildymo,
vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas,
šilumvežio mašinisto padėjėjas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teisininkas, traktorininkas, transporto
įmonės vadovas, turizmo vadybininkas, turto
vertintojas, ūkvedys, užimtumo specialistas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas
(rankomis), variklinės transporto priemonės
elektrikas, variklinių transporto priemonių mechanikas, 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.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apklausų
atlikėjas, geodezininkas, gyvulininkystės
specialistas, laivų statybos technikas, maisto
produktų ir gėrimų technologas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, plataus profilio statybininkas,
savivarčio vairuotojas, socialinis darbuotojas,
suvirintojas, šilumos energetikos inžinierius,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų technikas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apgyvendinimo
paslaugų administratorius, apklausų atlikėjas,
autobuso vairuotojas, gyvulininkystės specialistas, kosmetologas, krovikas, suvirintojas,
valytojas, viešosios nuomonės apklausos
statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: medžiagų inžinierius, pardavėjas, pardavėjas kasininkas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, mažmeninės
prekybos įmonės pardavėjas, mėsininkas,
mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys},
pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, suvirintojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, produkto
vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius-apskaitininkas,
buhalteris, choreografas, logistas vadybininkas,
muziejininkas, nekvalifikuota (-s) darbuotoja
(-s), skardininkas, statybos darbų vadovas,
vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, barmenas padavėjas, meno vadovas-muzikantas, pardavėjas,
tarptautinių krovinių vežimo vairuotojas,
ūkvedys, vairavimo instruktorius, vairuotojasekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: dietistas, ikimokyklinio ugdymo
auklėtojas, maisto sandėlininkas, miško darbininkas, miško pjovėjas, vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, elektrikas, pardavėjas konsultantas, šaltkalvis - tekintojas,
šaltkalvis-remontininkas, tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojas, traktorininkas,
valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: architektas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių šaltkalvis,
buhalteris (-ė), darbininkas - vairuotojas, informacijos teikimo telefonu vadybininkas (-ė),
inžinierius (paslaugų diegimas ir pardavimas),
koordinuotojas - frezuotojas, kredito tarpininkas (-ė), medkirtys, pardavėjas kasininkas
(kombinuotais pašarais, pašariniais priedais),
pardavėjas konsultantas, pardavimo vadybininkas (kombinuotais pašarais, pašariniais
priedais), prekybos vadovas, siuvėjas, siuvimo
technologas, siuvimo technologas - meistras,
suvirintojas elektra, šilumvežio mašinisto padėjėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: akmens apdirbėjas, poliruotojasbetonuotojas, apdailininkas, apsaugos sistemų
montuotojas/instaliuotojas, automobilinio
krano vairuotojas, baldų surinkimo pagalbinis
darbininkas, barmenas padavėjas, betonuotojas,
buhalterė (-is), buhalteris (-ė) - apskaitininkas
(-ė), darbų vadovas, direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams, ekskavatoriaus mašinistas,
elektronikos inžinierius, fasadų apšiltintojas,
floristas - gėlių pardavėjas, kirpėjas (-a), laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobil,
logistikos padalinio vadovas, meno vadovas,
pardavėjas konsultantas, pardavimo administravimo specialistas, pardavimo vadybininkas,
pastatų apšiltintojas, reklamos gamybos pagalbinis darbininkas, sąmatininkas (-ė), savivarčio
vairuotojas, statybos darbų vadovas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tinkuotojas, ugniagesys
gelbėtojas, vadybininkas, vairuotojas, valytoja
(-as), virėjas (-a), vyr. buhalteris, vyr. mechanikas, žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apskaitininkas - kasininkas, apskaitininkas, (-ė),
bendrosios praktikos slaugytojas, darbininkas,
elektrikas, elektronikos inžinierius, elektromonteris, energetikas - elektrikas, fermos
vedėjas, frezuotojas, internetinės parduotuvės
prekių administratorius, kasininkas supirkėjas,
kepėjas - pardavėjas, krovėjas, laiškininkas,
vairuojantis automobilį, manikiūrininkas, (-ė),
metalinių laivų korpusų surinkėjas, operatorius,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas - konsultantas, pardavimo vadybininkas, (-ė), sandėlio
drabuotojas, siuvėjas, (-a), stalius, stalius-baldų
surinkėjas, suvirintojas, traktorininkas, ūkio
darbininkas, vairuotojas-ekspeditorius, 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,
barmenas padavėjas, eksporto skyriaus administratorė (-ius), eksporto vadybininkas (-ė),
elektrikas, laiškininkas telšių centriniame pašte,
medienos dirbinių restauratorius, odontologo
padėjėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo
vadybininkas (ė), santechnikas, skardininkas,
stalius, stalius dailidė, stalius laiptininkas,
statybininkas (neįgaliam asmeniui), suvirintojas
elektra ir dujomis, tinkuotojas, vadybininkas,
vairuotojas C kat., viruotojas-ekspeditorius,
virtuvės darbuotojas/-a.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Kultivatoriø (150 Eur),
2 vagø plûgà (150 Eur),
árëmintas akëèias (tinka
prie T-25, T-40, 60 Eur).
Tel. 8 643 59 268.
Kûginæ malkø skaldyklæ, 1
176.40 Lt. Tauragë, tel. 8
627 91 769.
Tvarkau buhalterinæ apskaità namuose nuo
pirminiø dokumentø iki
finansinës atskaitomybës.
Ðilalë, tel. 8 607 95 717.

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, atliekame jø
remontà suteikiame garantijà, galime pristatyti á
namus. Tauragë, tel. 8 614
20 536.

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

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.
Traktoriø T-25A (TA, su
priekaba, bendra kaina 3
700 Eur). Tel. 8 689 04 037.
Traktoriø T-25 (1990 m.,
dirbæs 500 motoval.), 6 t
mëðlo kratytuvà, 4 844 Lt.
Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Traktoriø MTZ-82UK
(tvarkingas, 8 100 Eur),
traktoriø T-25 (be variklio, 1 500 Eur), traktoriø
JUMZ (transporteris, 1
400 Eur), traktoriø MTZ50 (su MTZ-80 varikliu, 2
200 Eur). Tel. 8 691 42 740.
Traktoriø MTZ-50 (1979
m., su MTZ-80 varikliu,
TA iki 2016 m., 2 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 87 711.
Traktoriø MTZ-505UK (ið
Norvegijos, vairo cilindras,
naujos padangos l. geros
bûklës, 5 690 Eur). Tel. 8
687 54 334.
Traktoriø T-150 (variklis JUMZ 238), MTZ-55,
MTZ-820. Kultivatoriø
KPÐ8. Jurbarko r., tel. 8
613 31 417.
Traktoriø T-16 (su mëðlo
pakrautuvu, 2 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 79 815.
Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT
303, diskinæ grûdø sëjamàjà
(rusø g-bos) dalimis. Tel. 8
646 39 686.
Visà naudotà þemës ûkio
technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60
880.

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.

+Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus.
Tel. 8 673 03 261.

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.
„Deleval“ firmos pieno
pulsatoriø. Tel. 8 654 36
785.
MAZ bortinæ priekabà
ir ZIL vienaaðæ savivartæ
priekabà. Tel. 8 688 81 782.
Ðieno-ðiaudø presà
„Kirgistan“, ðieno-ðiaudø
rinktuvà, metalinæ cisternà
ant ratø vandeniui veþti, 8
m kultivatoriø prie traktoriaus T-150K. Tauragë, tel.
8 617 26 099.
Traktorius T-25, T-16,
JUMZ, T-40 (gali bûti be
dokumentø). Javø kombainus (gali bûti sugedæ).
Traktorines priekabas (gali
bûti be dokumentø). Tel. 8
673 10 530.
Traktoriø MTZ-50-80-82
(gali bûti netvarkingas, su
gedimu). Siûlyti ávairius
variantus iki 2000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 633 53 775.
Traktoriø T-150K, kombainà NIVA SK5M, presà
FORTSCHRITT, cisternà nuo 2 iki 10 kub. m.
Tauragë, tel. 8 613 15 940.
Þemës ûkio technikos detales (rusø g-bos, naujas).
Tel. 8 617 36 512.

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

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel.
8 687 85 630.
Reikalinga pardavëja. Tel.
8 602 82 698.
Reikalinga skubiai moteris,
galinti priþiûrëti senyvo
amþiaus moterá ir namus.
Tel. 8 640 26 353.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C; E kategorijø) dirbti Europoje iki 1,5
mën. arba veþti automobilius ið Prancûzijos. Tel. +370
699 94 302.

36 m. tvarkingas vyras, turintis B, C, E kategorijø
vairuotojo paþymëjimà,
skaitmeninæ kortelæ, ADR
paþymëjimà, ieðko vairuotojo darbo Europoje ar
ratais. Jurbarkas, tel. 8 617
63 677.
Ieðko papildomo vairuotojo
darbo su savo automobiliu.
Jurbarko r., tel. 8 653 86
942.
Ieðkau darbo. Klijuoju
plyteles, ástatau duris ir langus, suku gipsà. Jurbarkas,
tel. 8 600 71 438.
Kapoju malkas. Jurbarkas,
tel. 8 636 28 307.
Meistras ieðko vidaus apdailos darbø. Tauragë, tel.
8 681 59 415.
Mûrininkas apdailininkas,
patyræs meistras, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630
32 680.
Klijuoju plyteles, tinkuoju,
montuoju gipsà, dedu dekorà. Jurbarkas, tel. 8 652
81 787.

+Suteikiu paskolà uþ
uþstatà (þemës ûkio
paskirties þemë, miðkas, sodyba, namas, butas, sodas,
sodo sklypas). Palankios
sàlygos. Galimas perkreditavimas. Tel. 8 619 65 682.
+Taiso ðaldytuvus, skalbykles, mikrobangø krosneles ir kità buitinæ technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë,
M. Valanèiaus g. 18, tel.: 8
686 32 976, 8 446 55 899.
+Valo kaminus, krosnis.
Tel. 8 676 52 573.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
El. p. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616
08 020.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 670 00 784.
Keièiame stogus, atliekame
visus skardinimo darbus.
Tel. 8 687 13 630.
Kokybiðkai, nebrangiai
atliekame miðko kirtimo,
traukimo paslaugas. Tel. 8
647 42 210.
Kroviniø perveþimas ir
perkraustymas. Krovimo
darbai. Automobilis su
liftu. Jurbarkas, tel. 8 677
97 077.
Nebrangiai veþu þmones ir
siuntas po Lietuvà. Tel. 8
686 63 579.
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 14 481 Eur/
50 000 Lt uþ 1 hektarà.
Taip pat perku iðsikirtimui
(apvalià medienà). Tel. 8
646 44 279.
Perku visø rûðiø apvalià medienà, medienos sandëlius.
Taip pat perku miðkus
su þeme ir iðsikirtimui.
Tauragë, tel. 8 657 70 869.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus:
dedame gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome, daþome,
dedame tinkà. Tel. 8 673
57 197.

.lt

Puspriekabæ prie T-25 (savos g-bos, neverèiama, su
dokumentais, T-16, 1988
m., gale hidraulas, 1 900
Eurø). T-40 variklá dalimis.
Tel. 8 631 33 229.
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Horoskopai
p
Pagaliau išspręsite įsisenėjusias
problemas, lengviau atsikvėpsite, rasite daugiau laiko
poilsiui ir pramogoms. Jei
turite įpročių, kurių norėtumėte atsikratyti, pats metas
tuo užsiimti. Fortūna jums
palankesnė savaitės pradžioje, tad svarbiausių darbų
neatidėliokite. Savaitgalį
pasistenkite skirti tik šeimai
ir pramogoms.
Nelepinkite savęs ir negailėkite
- aktyvi veikla,
griežtas režimas,
disciplina jums tikrai išeitų
į naudą. Savaitės pradžioje
daugelis Jaučių bus neatidūs, išsiblaškę, todėl galite
nuolat vėluoti ar pamiršti
susitarimus, duotus pažadus,
skėtį, rankinę... Optimali
savijauta - trečiadienį, likimo
pokštų labiausiai saugokitės
sekmadienį.

ateinanèiai savaitei (02-09 - 02-15)

Ir vėl esate kupinas jėgų ir naujų
idėjų, pasiryžęs
griebtis visų įmanomų darbų. Asmeninis žavesys šią savaitę dar stipresnis
nei paprastai, nesivaržykite
tuo pasinaudoti siekdamas
savo tikslų. Nuveiksite kur
kas daugiau, jei rasite laiko
bent minimaliam planavimui.
Ir vėl esate kupinas jėgų ir naujų
idėjų, pasiryžęs
griebtis visų įmanomų darbų. Asmeninis žavesys šią savaitę dar stipresnis
nei paprastai, nesivaržykite
tuo pasinaudoti siekdamas
savo tikslų. Nuveiksite kur
kas daugiau, jei rasite laiko
bent minimaliam planavimui.
Emociškai nelengva savaitė
laukia. Visi pasiekimai - tik įveikus

nemenkas kliūtis. Negalvokite kol kas apie tolimą ateitį,
gyvenkite šia diena... Savaitės
viduryje - jau seniai nuščiuvusio konflikto aidai. Rūpesčiai
dėl dalykų, kurių nebenorėtumėte prisiminti. Savaitgalį
planuokite praleisti kartu su
artimais jums žmonėmis - jie
turbūt jau nepamena, kada
paskutinį kartą jūs buvote
kartu visą dieną…
Pagaliau pavyks
normalizuoti santykius šeimoje,
kita vertus, rizikuojate įsivelti į konfliktą su
kolegomis ar pavaldiniais.
Tikrieji padariniai išryškės
tik po kurio laiko. Trečiadienį
gali atsinaujinti seni ryšiai.
Ketvirtadienį pradėti darbai
bus itin sėkmingi, penktadienį ir savaitgalį nepasiduokite
apimančiam tinguliui, svetimai įtakai ir kūniškoms
vilionėms.

Šią savaitę jau
verta pradėti ruoštis kelionei, jei
artimiausiu metu
tokią planuojate. Pirmadienį ir
antradienį tikėtini konfliktai,
tad pasistenkite kuo mažiau
bendrauti su kolegomis ar
painiotis akyse vyresnybei.
Antroje savaitės pusėje laukite
gerų naujienų ar senų troškimų išsipildymo. Savaitgalį
turėtumėte turėti pakankamai
laisvo laiko, nepraleiskite
progos jį turiningai išnaudoti.
Dėl pernelyg didelio patiklumo ar
sentimentalumo
rizikuojate gerokai prašauti pro šalį. Savaitės
pradžioje artimieji bus linkę
jums padėti, palaikys jūsų
iniciatyvą. Antradienis ir trečiadienis - produktyviausios ir
sėkmingiausios dienos. Būkite
atidus, nuo ketvirtadienio
viskas gali apsiversti aukštyn
kojomis. Kita vertus, penktadienį vyresnybė įvertins jūsų
sugebėjimus, kurių iki šiol gal
nė nepastebėjo.

Įtampa savaitės pradžioje ir
pabaigoje, turėtumėte demonstruoti protingą atsargumą
ir apdairumą. Antradienį galimybė pagaliau išspręsti
seniai erzinančią problemą.
Nuo savaitės vidurio - naujo
darbo ar papildomo uždarbio
paieškos. Perspektyviausi
pasiūlymai - penktadienį;
jie gali tapti geru pagrindu
tolesnei veiklai.
Savaitės pradžioje netikėta
naujiena išmuš
iš vėžių, gal net
sujauks visus išankstinius
savaitės planus. Neskubėkite
patikėti neįprastais dalykais
- tai gali būti paprasčiausias
gandas ar pokštas. Tik antroje savaitės pusėje gauta
informacija bus patikima ir
naudinga. Ketvirtadienį jūsų
ambicingi planai sulauks
vadovybės ar artimųjų pritarimo ir palaikymo. Savaitgalį
nenumokite ranka į galimą
prastą savijautą.
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Šią savaitę
svarbiausi dalykai Vandeniams
turėtų būti šeima,
vaikai, darbas, galbūt - viena
kita pramoga. Judėdamas
pernelyg greitai, veikiausiai
nenubėgsite niekur, tad neskubėkite prisidėti prie kitų
keliamo erzelio. Netgi turėdamas tikrai protingų minčių
ar idėjų, kol kas neskelbkite
jų. Tie, kurie dabar skuba į
aklavietę, dar nepasiruošę
jūsų išgirsti.
Pačius svarbiuosius reikalus pasistenkite susitvarkyti pirmadienį,
vėliausiai - antradienį. Vėliau
sėkmės tikėtis galite tik itin
aktyviai ir apdairiai veikdamas, o aplinkinių pagalbos
apskritai neverta laukti. Trečiadienį žvaigždės netikėtai
gali padovanoti jums šansą
išsitaisyti seną apmaudžią
klaidą. Visą savaitę venkite
alkoholio ir avantiūrų. Savaitgalio kelionė bus smagi
ir sėkminga.

JUOKAI

4. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Meksika. Kybarta. Akras. Raudenė. RS. Gramo. Miledi. Št. Da. Ėrika. Utka.
Mena. Knisa. Iuk. Bastilija. Darot. Us. Tuja. Pasala. Baba. Kalinė. Gorila. Kupola. Akana.
Teorema. Es. Sad. Svert. Rasinė.
Horizontaliai: Magdeburgas. Ekranas. Oka. Akra. AS. Rad. Sama. Bin. Viso. Italas. Kluba.
Armėnija. Te. Airija. Er. Kulisa. Kot. Lydeka. Kur. Beda. Paper. Mani. Daloma. Rė. Asilas.
Tirana. Barškuolė. En. Stakta. Asė.
Pažymėtuose langeliuose: Astronomija.
Laimėtojas: Eldoras 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.

06. 45 m., iðsituokæs, negeriantis, nerûkantis,
atletiðko sudëjimo, inteligentiðkas, turintis gerà humoro jausmà vyriðkis, gyvenantis Jurbarko r. vienkiemyje, turintis automobilá,
ûká, gyvuliø, þemës, norëtø
sutikti padorià moterá.
Pageidautina ið Jurbarko r.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Susitinka kelyje du suvalkieèiai.
Vienas ið miesto vaþiuoja, kitas
á miestà. Tas, kuris vaþiuoja á
miestà, klausia gráþtanèio:
- Tai kur buvai, Anuprai? Kur
buvai?
- Mieste buvau.
- O ko?
- Tai matai, apsidraudþiau namà.
- Nuo ko?
- Nuo ugnies. O tu kur vaþiuoji?
- Á miestà.
- O ko?
- Vaziuoju apsidrausti nuo
kruðos.
- Eik jau, Juozai. Kaip tu tà
kruðà padarysi?
*****
Mama - maþai dukrytei:
- Kà ten darai?
- Raðau laiðkà draugei.
- Bet tu juk nemoki raðyti?
- Na ir kas, draugë nemoka
skaityti!
*****
Petriukas per pertraukà rûko
uþ kampo. Já pamato mokytoja,
èiumpa uþ ausies ir nuveda pas
tëvà.
- Þiûrëkite! Kà Jûsø sûnus daro
per pertraukas.
Ir parodo cigareèiø pakelá.
Tëvas susigriebia uþ galvos ir sako
Petriukui:
- Juk sakiau, kad rûkytum savo
cigaretes, o ne mano!!!
*****
Skelbimas laikraðtyje: vidutinio
amþiaus vyriðkis, iðsilavinimas
- aukðtasis, be þalingø áproèiø,
turintis gerà darbà, materialiai

apsirûpinæs, parduoda iðdþiovintà
parketà.
*****
Restorane vyrukas prieina prie
muzikantø:
- Sakykite, o kiek kainuotø jums
uþsakyti dainà?
- Na, kiek negaila...
- Puiku, nesitikëjau, kad bus
nemokamai!
*****
- Blogai, kai yra pinigø, o dar
blogiau, kai jø nëra.
- O kodël gi blogai, kai jø yra?
- Todël, kad jie labai greitai baigiasi ir tada pasidaro dar blogiau.
*****
Petriuko tëtis skaito laikraðtá:
- O, þiûrëk, èia raðo, kad briedis
uþpuolë kaþkoká mokytojà...
- Hmm... Tëti, kaip briedis suprato, kà reikia uþpulti?
*****
Dvi sielos rojuje kalbasi:
- Kaip tu numirei?
- Statyboje dirbau, nuo pastoliø
nukritau. O tu kaip?
- Reikëjo þiûrët, kur krenti!
*****
Patarimas ðeimininkei: jei
jûsø bute uþsiveisë blakës,
þinokite, kad jokie chemikalai
jø neiðnaikins, taèiau jums padës
tarakonai, kurie mielai suëda ir
blakes, ir jø padëtus kiauðinius.
*****
Padorus þmogus uþdirba ne
daugiau, kaip 1000 litø per
mënesá, 2000 atiduoda þmonai, o
uþ likusius 3000 gyvena pats.
*****

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
ŠIAULIUOSE IR RAJONE

TAURAGĖJE IR RAJONE

VASARIO 6 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos šimtadienio šventė.
VASARIO 8 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja
„Reviu“.
VASARIO 10 D. 12 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Pifo nuotykiai“ –
Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis vaikams.
VASARIO 11 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Basomis parke“
– Juozo Miltinio dramos teatro
spektaklis.
VASARIO 12 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Domino“ teatro
komedija „Vyrų laiškai (elektrikui,
tėvynei ir krepšiniui)“

VASARIO 6 D. Pagramančio pagr.
mokykloje ir kultūros namuose Tauragės
apskrities jaunųjų Šaulių sąskrydis. „Už
rankų susikibę apjuoskim Lietuvėlę“.
VASARIO 6 D. 15 VAL. Kęsčių bendruomenės namuose edukacinė Užgavėnių kaukių kūrimo popietė.
VASARIO 6 D. 19 VAL. Pilsūdų
kultūros namuose vakaronė „Pakelk
duonelę, ji šventa“, skirta etnografinių
regionų metams.
VASARIO 8 D. 13 VAL. Batakių
kultūros namuose Radži ir Birutės Dambrauskaitės koncertas.
VASARIO 8 D. 16 VAL. Mažonų
kultūros namuose Radži ir Birutės Dambrauskaitės koncertas.
VASARIO 8 D. 18.30 VAL. Gaurės
bendruomenės salėje Radži ir Birutės

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
VASARIO 6 D. 14 VAL. Kėdainių
kultūros centre VIII Lietuvos vaikų ir
jaunimo teatrų apžiūra-šventė „Šimtakojis 2015“ (rajono turas).
KRETINGOJE IR RAJONE
VASARIO 8 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre Šokių vakaras „KAM
PER 40“.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
VASARIO 7 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas
„Vištytė ir gaidelis“ (rež. Gintarė
Radvilavičiūtė).
VASARIO 8 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas
„Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė
Radvilavičiūtė).
PALANGOJE
VASARIO 7 D. 17 VAL. „Ramybės“ kultūros centre MICHAEL
ANGELO BATIO ir jo grupės koncertas (JAV).
KAUNE

Dambrauskaitės koncertas.
ŠILALĖJE IR RAJONE
VASARIO 6 D. 19.30 VAL. kultūros
centre kino filmas „Geriausia ką turiu“.
VASARIO 9 D. 18 VAL. Klaipėdos
pilies teatro spektaklis „Žaislinis
pistoletas“.
VASARIO 11 D. 19.30 VAL. kultūros centre kino filmas „Geriausia
ką turiu“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
VASARIO 6 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros centre „Senberniai“
muzikinė komedija.
VASARIO 10 D. 17 VAL. kultūros
centre Virginijos Zubrickienės ir Virginijos Mauručienės tapybos parodos
„Emigrantės“ pristatymas II aukštas.

2014 m. VASARIS
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).
7 d. šeštadienis 18 val.
PREMJERA. Tenesis Viljamsas GEISMŲ TRAMVAJUS.
Dviejų dalių drama. Režisierius Algirdas Latėnas.
Bilietai: 11.58 € (40Lt), 8.69 € (30Lt).
8 d. sekmadienis 12 val.
SAUSIO ŽIBUOKLĖS. Dviejų dalių vaidinimas vaikams
pagal Samuelio Maršako pasaką “Dvylika mėnesių”.
Bilietai: 2,32 €(8Lt).
8 d. sekmadienis 18 val.
Kazys Boruta BALTARAGIO MALŪNAS. Vaidinimas
romano motyvais.Režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 5,79 € (20Lt), 4,34 € (15Lt),su nuolaida-2,90 €
(10Lt).
11 d. trečiadienis 16 val.
Senjorų diena! Visiems senjorams bilietai tik – 2.90 € (10 Lt)
R. Lamoureux SRIUBINĖ. Dviejų dalių komedija. Režisierė
Nijolė Mirončikaitė.
12 d. ketvirtadienis 18 val.
GITAROS IR STYGINIŲ MUZIKOS FIESTA Vienos dalies programoje: L. Boccherini, M. Giuliani, E. Schulhoff, A.
Vinitsky ir R. Dyens kūriniai.
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. VASARIS
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)

VASARIO 6 D. 18 VAL. Kauno
miesto simfoninio orkestro 10-ojo
gimtadienio koncertas Kauno valstybinėje filharmonijoje, L. Sapiegos 5.

15 d., sekmadienis, 13.00 val.
PREMJERA Antanas Kučinskas „Makaronų opera“
2 veiksmų opera vaikams
Iki vasario 1 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79
€ (20 Lt)

RADVILIŠKYJE IR RAJONE

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.

IKI VASARIO 28 D. 10-18 VAL.
Radviliškio kultūros centre fotografijų paroda „Anapus rampos“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
VASARIO 9 D. 18 VAL. Raseinių
kultūros centre komedija „Klastingas
tirpalas“.
JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 7 D. 21 VAL. Klube
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k.
poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
VASARIO 10 D. 18 VAL. Jurbarko
kultūros centre grupės „Patruliai“
koncertas „Patruliai - 10 metų kelyje...“
ŠAKIUOSE IR RAJONE
VASARIO 7 D. 15 VAL. Šakių kultūros centre jubiliejinis Violetos Bosaitės koncertas „Gyvenu su daina“.
VASARIO 11 D. 18 VAL. Šakių
kultūros centre Jubiliejinis grupės
„Patruliai“ turas „10 metų kelyje“.

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

2015 m. VASARIS
Vasario 12 d. 18 val. PREMJERA! H.Ibsen „Laukinė antis“. Rež.
R.Rimeikis. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Vasario 18 d. 18 val. GASTROLĖS Biržuose! I.Turgenev
„Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Biržų kultūros
centras, Biržai.
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
14 D. 18 VAL. Grupės „Rebelheart“ naujo albumo „Mysteria“ pristatymas. Koncerto svečias Arina
15 D. 14 VAL. Užgavėnių šventė Pilies aikštėje
Dariaus ir Girëno g. 3, tel. 8 446 79 974. Kasa dirba nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio visà savaitæ 12–15 val. ir 16–19 val. Penktadiená –
nuo 12–15 val., nuo 16 iki 18 val. Ðeðtadiená ir sekmadiená valandà
prieð koncertà, jeigu tà dienà renginys.
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DËL

VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS :

Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040. Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039,
Jurbarke - 8 683 51000, Tauragëj
Tauragëjee - 8 685 00029
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