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Gaivinama krovininė
laivyba Nemunu

Nemune, svarbiausiame Lietuvos vidaus vandenų kelyje, planuojama atgaivinti krovininę laivybą. Sąlygas naudotis šia ekologiška ir nebrangia transporto rūšimi užtikrins šių metų viduryje
Kaune baigiama įrengti Marvelės krovininė prieplauka ir tolesnė
vidaus vandenų infrastruktūros plėtra. Šie klausimai šiandien
aptariami Kaune vykstančioje konferencijoje tema „Laivyba
vidaus vandens keliais: patirtis, perspektyvos, nauji iššūkiai“.
Panaudojant ES investicijas birželio mėnesį baigiamas apie
2,8 mln. eurų vertės pirmasis Marvelės krovininės prieplaukos
statybų etapas. Bus sukurta tarptautinius reikalavimus atitinkanti
infrastruktūra: įrengta 120 m ilgio krantinė, 1 ha ploto sandėliavimo aikštelė, įvestas vandentiekis, pakloti vidaus elektros
tinklai, nutiesti privažiavimo keliai.
„Turėsime prieplauką, galinčią aptarnauti įvairiausius krovinius
– konteinerius, birias ir statybines medžiagas, medieną, netgi
didelių gabaritų ir sunkiasvorius krovinius. Mūsų laukia antrasis
darbų etapas, kuris dar labiau išplės šios prieplaukos galimybes
ir kuriam įgyvendinti koncesijos pagrindais ketiname pasitelkti
verslą“, – sako susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas.
Tolesnė Marvelės krovininės prieplaukos plėtra bus vykdoma
viešojo ir privataus kapitalo partnerystės principu. Jau šiemet
bus skelbiamas koncesijos konkursas, ieškoma investuotojų
Lietuvoje ir užsienyje.
Lietuvos vidaus vandenų kelias Nemuno upe ir Kuršių mariomis Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda priskiriamas tarptautinės
reikšmės vidaus vandenų keliams. Tačiau jo infrastruktūra kol
kas nepakankamai išplėtota: nėra jungčių su kitomis transporto
rūšimis, nepakanka prieplaukų, ne visų ruožų infrastruktūra
atitinka šiuolaikinius laivybos reikalavimus. Pasak viceministro,
naujos krovininės prieplaukos statyba Kaune yra vienas prioritetinių vidaus vandenų infrastruktūros plėtros projektų.
Vidaus vandenų transportas yra labiausiai tausojantis aplinką, o
krovinius juo galima gabenti maždaug perpus pigiau nei sausumos keliais. Skaičiuojama, kad viena 1000 tonų talpos barža gali
sutalpinti 40-ies vilkikų krovinį. Toks krovinių gabenimo būdas
naudingas ir daugeliu kitų aspektų: mažės sunkiųjų transporto
priemonių skaičius automobilių keliuose, taigi bus palankesnės
sąlygos saugiam eismui, mažės aplinkos tarša.
ES transporto politikoje numatyta, kad iki 2040 metų geležinkelių arba vandens transportu turi būti gabenama ne mažiau kaip
50 proc. krovinių, kurie yra vežami daugiau nei 300 km atstumu.
Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje
numatytas uždavinys – plėtoti Nemuno upės, Kuršių marių ir
kitus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, gerinti vidaus
vandenų ir kitų transporto rūšių sąveiką.
Dėl nepakankamos infrastruktūros krovininė laivyba Nemuno
upe beveik nebevyksta nuo 1993 metų
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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Lietuva didins karių skaičių, pirks
artilerijos sistemas, minosvaidžius,
bepiločius lėktuvus
Rusijos agresija Ukrainoje privertė Lietuvą peržiūrėti savo
gynybos planus, kad panašius
scenarijus neįvyktų Lietuvoje.
Lietuvos kariškiai praėjusį mėnesį
pristatė leidinį, kuriame aiškinama,
ką daryti, jeigu prasidėtų karas.
Pirmadienį Juozas Olekas pristatė
ir Krašto apsaugos ministro gaires
2015–2020 metams. Jis atskleidė, kad bus didinamas karių skaičius,
perkama nauja ginkluotė – artilerijos sistemos, minosvaidžiai, bepiločiai
lėktuvai.
J.Olekas pranešė, kad bus siekiama, jog kiekvienais metais tarnaujančių
karių skaičius augtų. Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja apie 8
tūkst. profesinės karo tarnybos karių, apie 4,5 tūkst. karių savanorių, dirba
apie 2,3 tūkst. civilių. Pasak ministro, toks augimas leistų pasiekti 70-90
proc. dalinių sukomplektavimą iki 2020 metų.
Politinės partijos yra sutarusios, kad 2020 metais išlaidos krašto apsaugai
pasiektų 2 proc. bendrojo vidaus produkto.

AB „Klaipėdos nafta“ metų pradžią
žymi išaugusia krova
Per pirmąjį šių metų mėnesį AB „Klaipėdos nafta“ naftos bei Subačiaus
kuro bazės terminaluose krova išaugo kone dvigubai – nuo 397 tūkst.
tonų 2014 m. sausį iki 632 tūkst. tonų naftos produktų šių metų sausio
mėnesį. Krovos rodiklių augimą lėmė teigiami pokyčiai naftos produktų
rinkoje ir sėkmingos bendrovės sutartys.
Didžiausi „Klaipėdos naftos“ klientai – AB „Orlen Lietuva“ bei „Litasco“ AS – šių metų sausį perkrovė daugiau Baltarusijos bei Rusijos
Federacijos perdirbimo gamyklose pagamintų naftos produktų, kas lėmė
išaugusią krovinių apyvartą bei 32 proc. padidėjusias pajamas.
Palyginti, pernai sausį pardavimo pajamos iš naftos terminalo ir Subačiaus kuro bazės siekė 2,8 mln. eurų, o šįmet preliminariai benurovė
uždirbo 3,7 mln. eurų iš naftos produktų krovos bei naftos produktų
saugojimo veiklos.

Nepritaria mažiausiai uždirbančių
valstybės tarnautojų algų kėlimui
Vyriausybės posėdyje trečiadienį nuspręsta nepritarti, kad būtų didinamos mažiausiai uždirbančių valstybės tarnautojų algos. Ministrai
argumentuoja, jog tam nėra numatytos lėšos valstybės biudžete.
Anot Vyriausybės, padidinus koeficientus tik vienai valstybės tarnautojų
grupei bei santykinai daugiau didinant žemiausios kategorijos valstybės
tarnautojų koeficientus, būtų pažeistos skirtingų kategorijų valstybės
tarnautojų pareigybių atlyginimų dydžių proporcijos, todėl galėtų būti
pažeisti proporcingumo, lygiateisiškumo ir teisingumo principai.
Pagal siūlomus pakeitimus, mažiausios kategorijos tarnautojų alga (be
priedų, iki mokesčių) didėtų nuo 1350 iki 1552 litų, o dešimtosios kategorijos tarnautojų atlyginimas augtų nuo 2160 iki 2182 litų.

G. Grušas: yra vilties sulaukti
popiežiaus Lietuvoje
Lietuva turi vilties sulaukti popiežiaus Pranciškaus vizito, sako praeitą
savaitę su Šventuoju Tėvu Vatikane susitikęs Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Interviu BNS dvasininkas teigė, kad Lietuvos vyskupai susitikime su
popiežiumi daug dėmesio skyrė šeimos klausimams ir išsakė susirūpinimą
dėl situacijos Ukrainoje.
Viena iš popiežiaus misijų yra sustiprinti savo brolius tikėjime.

Vyriausybė pritaria, kad būtų
įteisintas balsavimas internetu
Vyriausybė pirmadienį pritarė siūlymui įteisinti balsavimą internetu.
„Tokia balsavimo forma ypač
aktuali jaunesnio amžiaus žmonėms, be to, balsuoti internetu daug
patogiau būtų Lietuvoje negyvenantiems piliečiams“, – pranešime
spaudai teigė premjeras Algirdas
Butkevičius.
Seimo nariai teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir susisiekimas
ministras Rimantas Sinkevičius parlamentui yra pateikę įstatymų pataisas,
kuriomis siūloma įteisinti piliečių balsavimą internetu per prezidento,
Seimo, savivaldybių tarybų, Europos Parlamento rinkimus bei referendumus. Šie įstatymų projektai Seimui buvo pateikti praėjusių metų
lapkričio mėnesį.
Anksčiau Seimas mažiausiai du kartus yra atmetęs analogiškas pataisas
dėl elektroninio balsavimo.
Šaltinis: Delfi.lt

SENJORAMS – KARŠTO GĖRIMO PUODELIS
NEMOKAMAI
Pirmadienį, Vasario 16-ąją, Tauragės kabelinės televizijos tiesioginio eterio
metu, 18 valandą, bus paskelbtos „Tauragės metų žmogus 2014“ nominacijos – už
prasmingus darbus, kurie įkvepia mus visus, už Tauragės krašto vardo garsinimą,
už kūrybiškumą ir iniciatyvą. Renginio metu bus paskelbta pirmą kartą Tauragėje
vyksianti socialinė akcija „Už orią senatvę“, prie kurios kviečiami prisidėti visi
geros valios tauragiškiai. Akcijos dėka Tauragės kavinėje „Šaukštelio studija“
senjorai darbo dienomis galės nemokamai išgerti kavos ar arbatos puodelį.
Akcija skirta ne sušelpti, o sumažinti senyvų žmonių atskirtį, mat daugelis
senjorų į kavines vis dar nė nedrįsta užsukti, viena preižasčių – arbatą ar kavą
namuose gerti pigiau.
Socialinę akciją kavinė „Šaukštelio studija“ pradės įgyvendinti jau nuo vasario 17-ąją. Popiečio kavos senjorai
laukiami pirmadieniais–ketvirtadieniais, nuo 14 iki 15 valandos. Vienintelis prašymas senjorams – su savimi pasiimti
pensinį amžių patvirtinantį pažymėjimą.

JURBARKAS

APDOVANOTI GERIAUSI ES FONDŲ INVESTICIJŲ
LIETUVOJE PROJEKTAI
Vasario 5 d. Finansų ministerijos organizuotų „Europos burės 2014“ apdovanojimų ceremonijoje sėkmingiausiems
ir patraukliausiems ES fondų investicijų Lietuvoje projektams įteiktos „Europos burės 2014“ apdovanojimų statulėlės.
„Europos burės 2014“ geriausių projektų rinkimuose išrinkti ir įvertinti didžiausią naudą žmogui, kraštui, visuomenei
ir valstybei teikiantys ES fondų investicijų Lietuvoje projektai ir jų vykdytojai. Tai finalinis renginys, apibendrinantis
praėjusį finansavimo laikotarpį ir žymintis naujojo 2014–2020 m. laikotarpio pradžią. Šiais metais nominacijoms
buvo pateikta net 176 projektai, iš kurių kompetentinga komisija atrinko 27 įdomiausius, geriausius ir naudingiausius
projektus. Iš viso balsavo daugiau nei 35 tūkst. žmonių.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas „Jurbarko rajone sutvarkyta 11 seniūnijų centrų“
apdovanojimų kategorijoje už turiningą laisvalaikį ir geresnę gyvenimo kokybę užėmė 3-ąją vietą.

ŠILALĖ

PASITARIMAS SU RAJONO ŠAULIŲ BŪRELIŲ
VADOVAIS
Vasario 9 dieną Savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Savivaldybės vadovų ir rajono jaunųjų šaulių būrelių
vadovų susitikimas. Jaunosios kartos pilietiškumą ir patriotiškumą ugdantys pedagogai iš Šilalės ugdymo įstaigų išsakė
kylančias problemas, aptarė šių metų veiklos prioritetus. Šaulių būrelių vadovai minėjo, kad jiems labiausiai trūksta
lėšų transportui vykti į įvairius renginius, naujų uniformų, mokomųjų šautuvų ir kitų priemonių, taip pat patalpų.
Savivaldybės vadovai ir susitikime dalyvavęs Tauragės apskrities šaulių rinktinės vadas Kęstutis Bauža pasidžiaugė,
kad Šilalės rajone nuo praėjusių mokslo metų pradžios įsikūrė arba veiklą atnaujino trys jaunųjų šaulių būreliai Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje bei Upynos Stasio Girėno vidurinėje
mokykloje.

ŠILUTĖ

„SIDABRINĖS NENDRĖS“ PREMIJOS
KOMITETAS INFORMUOJA
Šilutės rajono savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premijos komiteto sprendimu
2015 m. laureatu pripažintas Saulius Sodonis - visuomenininkas, žurnalistas, Mažosios Lietuvos istorijos populiarintojas.
1989 m. kartu su kitais vydūniečiais iš Talino parvežė Vydūno arfą. Sauliaus Sodonio pastangomis restauruota Kintų mokykla, kurioje mokytojavo Vydūnas. Čia
1994 m. atidarytas Vydūno muziejus. S. Sodonis prisidėjo prie Vydūno perlaidojimo
Bitėnuose (1991). Rūpinosi buvusios Martyno Jankaus spaustuvės atstatymu Bitėnuose, Hugo Šojaus dvaro restauravimu. Nuo 2004 m. laikraščio „Šilokarčema“
korespondentas, Mažosios Lietuvos istorinio puslapio „Šilainė“ redaktorius, Šilutės
kraštotyros draugijos narys. Saulius Sodonis buvo vienas iš 1993 m. sausio mėnesį
Šilutėje pasirodžiusio laikraščio „Verdainė“ idėjos autorių ir sumanytojų.
Premija laureatui bus įteikta minint Kovo 11-ąją.

ŠAKIAI

UŽGAVĖNĖS ŠAKIUOSE
Vasario 15 d. 14 val. Šakiuose, J. Lingio parke, rengiama Užgavėnių šventė. Visų laukia
persirengėlių eitynės, žaidimai, varžytuvės, blynų kąsniavimas, muzikantų linksmybės. Bus
renkamos šmaikščiausios Užgavėnių kaukės.
Ateikite su kauke ir gera nuotaika. Galėsite sušilti prie laužo, nusipirkt blyną ar „baronkos“
skylę, pasrėbt gardžios sriubos, pasimėgaut karšta arbata.
18 val. Šakių kultūros centre - Užgavėnių kaukių rabaksas.

MARIJAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖS VERSLO ĮMONĖMS - LIETUVOS
DARBO BIRŽOS APDOVANOJIMAI
Vasario 3 d. istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune šalies
darbo birža apdovanojo daugiausiai darbo vietų 2014 metais sukūrusius
šalies darbdavius.
Tradiciniuose septintą kartą vykusiuose apdovanojimuose pagerbta 21 įmonė
keturiose nominacijose: „Už iniciatyvą pradėti ir plėtoti verslą“, „Už naujų darbo vietų sukūrimą didžiausio nedarbo
teritorijose“, „Už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką“ ir „Už jaunimo integraciją į darbo rinką“.
Kategorijoje „Už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką“ tarp didžiųjų įmonių buvo apdovanota
Marijampolės įmonė - UAB „Mantinga“.
Šiais metais nominacijoje „Už jaunimo integraciją į darbo rinką“ mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje trečia vieta
skirta Marijampolės įmonei - UAB „Sofuz“, įsisteigusiai 2012 metais Baraginės kaime ir gaminančiai minkštus baldus.

2015 02 13 Nr. 6

RASEINIAI

KVIEČIA RASEINIŲ HIPODROMAS
Raseinių hipodromas pradeda savo veiklą ir kviečia visus tuo įsitikinti.
Tik nuo 2014-ųjų gruodžio 1-os dienos direktore tapusi Evelina Kolbasnik
su entuziazmu ėmėsi veiklos, o pradėjo ją nuo jojimo mokymų paslaugų teikimo. Šiandien hipodromas tokioms pamokoms jau yra pasiruošęs. Hipodromo
arklidėse jau prunkščia žemaitukų veislės bei anglų grynakraujai žirgai. Jie yra
paruošti mokymui joti, ramūs ir mokiniams jie tikrai bus saugūs. Direktorė
Evelina džiaugiasi ne tik puikiais žirgais – trenere dirba Laura Krutikova, kuri,
kaip pati juokauja, yra lengvai išprotėjusi dėl žirgų ir savo gyvenimą pašventusi
jiems, dirbusi ir su lenktyniniais, ir su konkūrų žirgais. Ji turi ne tik didelę darbo
su mokiniais patirtį, bet ir pati kaip sportininkė pasiekė puikių rezultatų: ne kartą pati yra gavusi apdovanojimus žirgų
lenktynėse, jos treniruojami žirgai buvo tituluoti metų geriausiais, o ir ji pati buvo išrinkta Metų trenere.

KAUNAS

KAUNUI – SVARBUS APDOVANOJIMAS
Ketvirtadienį Varšuvoje surengtuose Centrinės ir Rytų Europos regiono paslaugų
centų apdovanojimuose garsiai skambėjo Kauno vardas. Užsienio investuotojų
žemėlapyje vis ryškiau matomas Kaunas pripažintas palankiausiu kylančiu miestu
verslo paslaugų centrams regione.
Pirmaujančio Lenkijos verslo informacijos (B2B) portalo „Biznes Polska“ rengiami
apdovanojimai šiais metais išsiskyrė dėmesiu Lietuvai.
Kaunas pripažintas geriausiu augančiu miestu paslaugų centrams Centrinės ir
Rytų Europos regione. Įvertinimą laikinajai sostinei lėmė augantis stambių paslaugų centrų skaičius mieste.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ MERAS SUSITIKO SU NATO JUNGINIŲ
VADAIS
Šiaulių miesto vadovai sulaukė garbingų svečių. Miesto Savivaldybėje lankėsi
šiuo metu NATO oro policijos misiją atliekančių šalių atstovai – Italijos ir Lenkijos
junginių vadai bei Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės atstovai. Kariškių delegaciją
sutiko Šiaulių meras Justinas Sartauskas, mero pavaduotojas Juras Andriukaitis
ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romanas Kančauskas.
Prie puodelio kavos svečiams pristatytas miestas, socialinės, kultūros ir sporto
sričių aktualijos. Šiaulių miesto meras užsienio junginių atstovus pakvietė aktyviai dalyvauti miesto šventėse ir būtinai apsilankyti Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjime bei koncerte.
Italijos ir Lenkijos karininkai miesto vadovams tvirtino jau turėję galimybę dalyvauti draugiškose futbolo varžybose
ir žadėjo, kad ir ateityje mielai dalyvaus įvairiuose miesto renginiuose.

TELŠIAI

LIUDAS RUMBUTIS PADĖS SAVO GIMTAJAM
MIESTUI SIEKTI UŽSIBRĖŽTO TIKSLO
Penktadienį buvęs Lietuvos futbolininkas, treneris Liudas Rumbutis lankėsi Telšių rajono savivaldybėje ir susitiko su meru V. Kleiva. Susitikimo
metu svečiui pristatytos į sporto infrastruktūros gerinimą nukreiptos investicijos, aptarti futbolo vystymo klausimai ir bendradarbiavimo galimybės.
Pasak mero V. Kleivos, svarbiausias Telšių rajono savivaldybės siekis
— sukurti futbolo piramidę — populiarinant šią sporto šaką tarp vaikų
ir jaunimo, ugdant jų meistriškumą, išauginti profesionalių futbolininkų
kartą ir turėti stiprią Telšių miestą ir rajoną reprezentuojančią komandą.
Liudas Rumbutis, susipažinęs su Telšių futbolo strategija ir ambicijomis,
pritarė, kad būtina didžiulį dėmesį skirti darbui su jaunimu, ir sutiko pasidalinti sukaupta patirtimi bei padėti gimtajam
miestui siekti užsibrėžto tikslo. L. Rumbutis pasisiūlė tarpininkauti rengiant tarptautines varžybas ar futbolo stovyklas
su Baltarusijos komandomis, taip pat suteikti treneriams praktinių ir teorinių žinių, kaip tinkamai treniruoti vaikus.

PLUNGĖ

CENTRINĖ RŪMŲ DALIS – JAU KAIP
KUNIGAIKŠČIŲ OGINSKIŲ LAIKAIS
Pastaruosius porą metų lankytojų nepriėmęs Žemaičių dailės muziejus
(ŽDM), kuris įsikūręs kunigaikščių Oginskių rūmuose, netrukus atvers duris.
Centrinė rūmų dalis jau restauruota, beliko didžiojoje salėje pakabinti užuolaidas, surikiuoti baldus ir meno dirbinius, užbaigti keletą nedidelių darbų.
Vasario 3-ąją apžiūrėti, kas nuveikta, atvyko Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė. Restauruotosios rūmų
dalies atidarymo iškilmės numatytos gegužės 16-ąją, jos bus skirtos Plungėje
gyvenusio kunigaikščio Mykolo Oginskio senelio Mykolo Kleopo Oginskio
250-osioms gimimo metinėms paminėti.
Jau restauruota visa centrinė rūmų dalis – rūsys, pirmas ir antras aukštai, mansarda. Stengtasi viską atkurti taip, kaip
buvo kunigaikščių Oginskių laikais.

KLAIPĖDA

NAUJASIS TERMINALAS SUJUNGS KLAIPĖDOS
IR ŠVEDIJOS UOSTUS
Centrinis Klaipėdos terminalas, oficialiai atidarytas praėjusių metų vasarą, ir laivybos
bendrovė „DFDS Seaways“ susitarė dėl naujos keltų linijos veiklos pradžios. Terminale
pradės veikti keleivinių–krovininių keltų tipo linija (ro-pax), kuri sujungs Klaipėdos ir
Švedijos uostus.
Klaipėdos uosto teritorijoje įrengta visa reikiama infrastruktūra, inžinerinės komunikacijos, kontrolės patikros postai, krovinių saugojimo aikštelės, kurios terminale leis
aptarnauti apie 6 mln. tonų krovinių ir apie 500 tūkst. keleivių per metus.
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PASAULYJE

Derybos dėl Ukrainos
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka Minske pirmą kartą nuo spalio
akis į akį susitiko su Rusijos lyderiu
Vladimiru Putinu.
V. Putinas ir Ukrainos prezidentas
P. Porošenka paspaudė vienas kitam
ranką, skelbia „Vesti“.
Rankos paspaudimas buvo labai trumpas, kai nesišypsantis
P.Porošenka priėjo prie V.Putino prieš prasidedant deryboms.
Baltarusijos sostinėje Minske trečiadienio vakarą prasidėjo keturšalis
viršūnių susitikimas Ukrainos krizei sureguliuoti.
Jame dalyvauja Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Prancūzijos, Rusijos
bei ir Ukrainos prezidentai Francois Hollande‘as, Vladimiras Putinas ir
Petro Porošenka.

Siūloma paankstinti referendumą
dėl Jungtinės Karalystės narystės
ES
Likus trims mėnesiams iki visuotinių rinkimų, kurie turėtų padėti
apspręsti Didžiosios Britanijos ateitį Europoje, pasigirdo pasiūlymų
paankstinti referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje (ES), skelbia
„EUbusiness“.
Premjeras Davidas Cameronas pažadėjo, kad toks referendumas bus
surengtas iki 2017 metų pabaigos, jei konservatorių partija laimės gegužės 7 dieną vyksiančius rinkimus. Leiboristų partijos lyderis Edas
Milibandas mano, kad jo šaliai palankiau likti ES. Net ir iškovojęs pergalę
rinkimuose, jis neplanuoja rengti referendumo.
Didžiosios Britanijos prekybos rūmų generalinis direktorius Johnas
Longworthas pareikalavo referendumą surengti iki 2016 metų gegužės.

Kaire per chaosą prie futbolo
stadiono žuvo 22 žmonės
Mažiausiai 22 žmonės žuvo tūkstančiams gerbėjų sekmadienį bandant
prasibrauti į futbolo stadioną Kaire stebėti rungtynių ir kilus panikai dėl
policijos panaudotų ašarinių dujų bei šratų.
Liudininkų ir medikų pranešimai rodo, kad daugelis aukų žuvo per
spūstį; kai kurių yra sulaužyti kaklai. Dar mažiausiai 25 žmonės buvo
sužeisti, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.
Rungtynės tęsėsi nepaisant smurto ir tai dar labiau papiktino sirgalius.
Dėl šio incidento vyriausybė neribotam laikui atidėjo visas Egipto aukščiausiosios futbolo lygos rungtynes, sakoma premjero biuro pareiškime.
Sekmadienio rungtynės tarp Kairo komandų „Zamalek“ ir „Enbi“ buvo
atviros visuomenei, ne taip, kaip dauguma kitų rungtynių tarp Egipto
klubų nuo to laiko, kai 2012-aisiais per riaušes stadione Port Saide žuvo
daugiau kaip 70 žmonių. Tos riaušės buvo didžiausia su sportu susijusi
tragedija per visą šalies istoriją.

Iš Šiaurės Korėjos – įspėjimas
Šiaurės Korėja sugriežtino savo retoriką prieš Pietus, įspėdama, kad
jos kaimynė patirs liūdną baigtį, jei prisijungs prie JAV agresijos karo
prieš Pchenjaną, skelbia „DailyMail“.
Grėsmingos žinutės iš Šiaurės Korėjos pasigirdo po Pchenjano raketų bandymų bei artėjant didelio masto JAV ir Pietų Korėjos karinėms
pratyboms.
Šiaurės Korėja sekmadienį į jūrą paleido penkias trumpojo nuotolio
raketas – tai buvo antrasis tokio pobūdžio ginkluotės išbandymas šiemet.
Prieš tai, stebint Pchenjano diktatoriui Kim Jong-Unui, Šiaurės Korėja
išbandė „itin precizišką“ priešlaivinę raketą.
Šiaurės Korėja nuolatos ieško būdų padidinti įtampą prieš karines JAV
ir Pietų Korėjos pajėgų pratybas.

D. Britanija neatmeta galimybės
siųsti ginklus
Didžioji Britanija pasilieka sau
teisę ginkluoti Ukrainą ir neleis
ukrainiečių armijai žlugti, antradienį pareiškė Britanijos užsienio
reikalų sekretorius Philipas Hammondas parlamente.
Pasak Ph. Hammondo, Rusija
„apsunkino savo pirminio įsiveržimo padarinius“, teikdama karinę paramą savo „įgaliotiniams“,
kovojantiems karo draskomoje
rytinėje Ukrainoje.
Didžioji Britanija ir jos sąjungininkės NATO „laikosi bendros nuomonės, kad šio konflikto negalima išspręsti karinėmis priemonėmis, bet mes
negalime leisti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms žlugti“, – sakė jis.
Pirmadienį JAV prezidentas Barackas Obama pareiškė, kad atidedamas
prieštaringai vertinamo sprendimo dėl Ukrainos apginklavimo priėmimas, suteikiant galimybę Prancūzijos ir Vokietijos vadovaujamoms
pastangoms susitarti dėl ugnies nutraukimo su Rusija.
Šaltinis: Delfi.lt
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VISUOMENĖ

Vaikų finansinio švietimo simbolis VISUOMENĖ KVIEČIAMA SUSIPAŽINTI SU
„sumanusis apuokas“
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROJEKTU
Artėjant Vaikų finansinio
švietimo savaitei, Lietuvos
bankas skelbia kūrybinį konkursą moksleiviams „Mano
kišenpinigių istorija“. Vaikai
kviečiami dalytis savo patirtimi, ką galima nuveikti sumaniai taupant kišenpinigius.
„Kišenpinigiai kiekvienam
vaikui yra, ko gero, pirmasis pajamų šaltinis. Kartu tai yra ir galimybė
pradėti savarankiškai tvarkyti asmeninius finansus: mokytis planuoti,
taupyti ir apsispręsti, kaip pinigus leisti. Vaikų finansinio švietimo savaitė
yra puiki proga mokytojams ir tėvams padiskutuoti su vaikais jiems rūpimais finansų klausimais,“– sako Vilius Šapoka, Lietuvos banko Priežiūros
tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius.
Kūrybinis konkursas vyks vasario 9–kovo 2 d. (imtinai). Jame gali dalyvauti 1–12 klasių mokiniai, jie varžysis trijose amžiaus grupėse. Geriausius
kiekvienos amžiaus grupės darbus rinks Lietuvos banko sudaryta komisija.
Kiekvienos amžiaus grupės pirmųjų trijų vietų laimėtojai bus apdovanoti
Lietuvos banko įsteigtais prizais. Atminimo dovanėle bus apdovanotas
originaliausio darbo autorius. Su kūrybinio konkurso sąlygomis galima
susipažinti čia.
Šiais metais Vaikų finansinio švietimo savaitė Lietuvoje bus minima kovo
9–17 d. ir bus gausi renginių: įvairios finansų įstaigos kvies moksleivius
į ekskursijas, paskaitas, organizuos testus ir proto mūšius.
Mokyklos kviečiamos taip pat paminėti Vaikų finansinio švietimo
savaitę įvairiais renginiais: piešinių parodomis, žaidimais, diskusijomis
mokiniams rūpima finansų tema ir kt.
Nuo šiol Vaikų finansinio švietimo savaitės renginiai bus žymimi specialiu šios savaitės logotipu. Jis sukurtas remiantis Plungės senamiesčio
mokyklos mokinės Medos Slivskytės piešiniu, kuris pernai buvo išrinktas
geriausiu Vaikų finansinio švietimo savaitės simbolio piešimo konkurse.
Lietuvos banko iniciatyva pirmąkart Vaikų finansinio švietimo diena
buvo minima 2013 m., o pernai diena peraugo į savaitę.

NAUDINGA ŽINOTI

Parama kiaulių laikytojams, naujos
veiklos pradžiai
Kiaulių laikytojai, nukentėję nuo afrikinio kiaulių maro, jau gali gauti
valstybės kompensaciją ir įsigyti kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules.
Žemės ūkio ministerija, siekdama prisidėti prie dalies prarastų pajamų atlyginimo, patvirtino naująją valstybės paramos schemą, kuri padės afrikinio
kiaulių maro zonoje toliau skatinti gyvulininkystės veiklą. Paraiškos gauti
kompensacijas priimamos iki 2015 m. gegužės 1 d.
Dėl prasidėjusio afrikinio kiaulių maro praėjusiais metais buvo priimtas
sprendimas paskersti laikomas kiaules. Norėdama padėti ūkininkams ir siekdama, kad afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje ir toliau būtų vykdoma
gyvulininkystės veikla, Žemės ūkio ministerija sudarė sąlygas šiems kiaulių
laikytojams persiorientuoti į alternatyviąją veiklą. Pagal parengtas taisykles
bus kompensuojama 80 procentų, bet ne daugiau kaip 580 Eur kitų rūšių
(ne kiaulių) ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų. Gyvūnų laikytojai, norėdami
gauti kompensaciją, turės įsipareigoti bent trejus metus šioje zonoje vykdyti
ūkinę veiklą ir auginti ūkinius gyvūnus (ne kiaules).
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie vykdydami Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba jų kiaulės
nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro. Kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių
gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.

AKTUALIJA

Vyriausybė pritarė Civilinio kodekso
pataisoms, tobulinančioms vaiko
globos sistemą
Vyriausybė pritarė Civilinio
kodekso pakeitimų siekiamam
tikslui – tobulinti vaiko globos
(rūpybos) instituto teisinį reguliavimą ir vaiko globą (rūpybą)
vaikų globos institucijoje nustatyti tik išimtiniais atvejais,
jei tai atitinka geriausius vaiko
interesus.
Taip pat siūloma, kad vaiko, jaunesnio nei 3 metų amžiaus, globa vaikų
globos institucijoje nustatoma tik išimtinais atvejais ir truktų ne ilgiau
kaip 3 mėnesius. Šis laikas galėtų būti ilgesnis, tik jei Vyriausybės įgaliota
institucija pritaria vaiko globą tęsti ilgiau dėl vaikui reikalingų specializuotų sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų, taip pat jei tai neatitinka
geriausių vaiko interesų (pvz., išskyrimas su broliais, seserimis, arba kai
globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš šeimos ir nėra galimybių
vaikui nustatyti globą šeimoje ar šeimynoje).
Civiliniame kodekse siūloma įtvirtinti nuostatą, kad vaiko laikinoji globa
(rūpyba) trunka ne ilgiau kaip dvylika mėnesių, o praėjus šiam laikui, dėl
kiekvieno vaiko galimybių grįžti į šeimą sprendžiama atskirai, ir jei tai
neįmanoma – šeimai toliau tęsiamas paslaugų teikimas arba kreipiamasi
dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

Aplinkos ministerija parengė pakuočių atliekų tvarkymo užduočių
projektą, kviečia visuomenę su juo
susipažinti ir teikti pastabas.
Nustačius pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, nuo 2016 m.
kasmet bus siekiama surinkti ir
perdirbti 70 proc. įvairių pakuočių atliekų: stiklinių, plastikinių,
pagamintų iš polietilentereftalato
(PET) bei metalinių. Nuo 2020 m.
bus siekiama perdirbti 90 proc. šių
pakuočių atliekų.
Projektas skatins plėsti pakuočių
atliekų surinkimo infrastruktūrą,
mažinti aplinkos teršimą ir atliekų,
patenkančių į sąvartynus, kiekį.

Naujos tvarkymo užduotys įpareigos gamintojus ir importuotojus
surinkti ir perdirbti vis didesnį
pakuočių atliekų kiekį, naudoti
perdirbamas pakuotes.
Užstato už vienkartines pakuotes
sistema, atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotys bus nustatytos
atsižvelgus į kitų Europos Sąjungos valstybių narių patirtį. Šalyse,
kuriose veikia privalomo užstato
už vienkartines pakuotes sistemos,
surenkama ir perdirbama 80–90
proc. pakuočių atliekų.
Su pakuočių atliekų tvarkymo
užduočių projektu galima susipažinti ir pastabas iki vasario

24 d. jam teikti galima aplinkos
ministerijoje.

SVARBU

TIKRĄSIAS DVIRAČIŲ NUOMOS PAJAMAS
ATSKLEIDĖ ĮSIGYTAS TURTAS PALANGOJE
Klaipėdos AVMI 2014 m. dėl galimo vengimo deklaruoti pajamas
ir mokesčius, registruoti vykdomą
ekonominę veiklą ar registruotis
PVM mokėtojais atliko per 1,8
tūkst. gyventojų patikrinimų, nustatė per 14,2 mln. eurų neapskaitytų pajamų, priskaičiavo per 3,3
mln. eurų mokėtinų mokesčių, iš
jų PVM – 0,4 mln. eurų.
2015 m. vasario 10 d., Klaipėda.
Klaipėdos apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija (toliau —
Klaipėdos AVMI), patikrinusi, iš
kokių lėšų viena sutuoktinių pora
įsigijo per milijono vertės namą
Palangos centre, nustatė, kad sutuoktiniai nedeklaravo daugiau nei
160 tūkst. eurų (apie 0,6 mln. litų)
pajamų, gautų iš dviračių nuomos.
Tokiu būdu galimai siekta išvengti
mokesčių, tarp jų ir pridėtinės
vertės mokesčio (toliau – PVM)
- padidinus deklaruotas pajamas
atsirado prievolė registruotis PVM
mokėtoju ir į biudžetą sumokėti
apie 50 tūkst. eurų (apie 170 tūkst.
litų) PVM.
„Mokesčių inspekcija patikrinimą
pradėjo įvertinusi VMI turimus
ir kitų šaltinių duomenis, pagal
kuriuos namą ir sklypą Palangoje

įsigijusiems sutuoktiniams pritrūko pajamų patirtoms išlaidoms
pagrįsti. Nustatyta, kad būstui įsigyti buvo paimta, o vėliau grąžinta
solidi banko paskola. Į sąskaitas
bankuose nuolat buvo įnešamos
nemažos grynųjų pinigų sumos,
kuriomis buvo dengiamos nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos.
Nors sutuoktiniai buvo įsigiję
verslo liudijimus dviračių nuomos
veiklai ir kasmet deklaruodavo
gautas pajamas, tokios sumos jų
deklaracijose neatsispindėjo“, sakė Klaipėdos AVMI Kontrolės
departamento direktorė Gražina
Rimkienė.
Visai ką kita atskleidė palangiškių
pildyti individualios veiklos pajamų apskaitos žurnalai. Paaiškėjo,
kad per pastaruosius penkerius
metus gautos pajamos iš dviračių
nuomos buvo apie 160 tūkst. eurų
(apie 0,6 mln. litų) didesnės, nei
oficialiai deklaruota Metinėse pajamų deklaracijose. Sutuoktiniai bandė teisintis, esą pajamų skirtumas
susidarė todėl, kad deklaracijose
vietoj gautų pajamų pagal verslo
liudijimą jie nurodydavo gauto
pelno sumas.
„Tokiais paaiškinimais gyven-

tojai dažniausiai ir bando pagrįsti
savo „klaidas“ pajamų deklaracijose, kai akivaizdžiai nedeklaruojamos visos gautos pajamos.
Tačiau tikroji priežastis neretai yra
kita – bandymas išvengti PVM.
Pvz., šiuo atveju įvertinus vieno iš
sutuoktinių pateiktas patikslintas
GPM deklaracijas už 2009-2013
m., paaiškėjo, kad gautos pajamos
iš individualios veiklos viršijo
nustatytą PVM ribą. Gyventojas
dėl šios priežasties jau anksčiau
turėjo registruotis PVM mokėtoju,
teikti deklaracijas bei mokėti PVM,
tačiau apie 50 tūkst. eurų (apie 170
tūkst. litų) PVM į biudžetą sumokėjo tik sulaukęs mokesčių inspekcijos patikrinimo. Tokiais atvejais,
delsiant sumokėti mokesčius, yra
skaičiuojami ir delspinigiai“, - priminė G. Rimkienė.

ARTI TOLI

AKCIJOS „MIŠKAS 2015“ REZULTATAI
Baigėsi tris savaites Valstybinės
miškų tarnybos ir miškų urėdijų
pareigūnų vykdyta akcija „Miškas
2015“. Jos metu surengta per 400
reidų ir nustatyta daugiau kaip 100
pažeidimų.
Akcijos metu pareigūnai tikrino
gabenamos medienos įsigijimo
dokumentus, lankėsi kertamose
biržėse, konsultavo miškų savininkus.
Atlikę 414 reidų ir patikrinę 508
medieną gabenusias transporto
priemones, Valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų pareigūnai
nustatė 103 miško kirtimo, medienos gabenimo ir kt. pažeidimus. Iš
jų 28 – neteisėti miško kirtimai,
kuriais iškirsta 610 kubinių metrų
medienos.
Neapsieita be baudų. Jos skirtos
72 pažeidėjams. Už neteisėtus
miško kirtimus dėl aplinkai padarytos žalos pareikšta ieškinių
už beveik 20 tūkst. eurų.
Nors akcija „Miškas 2015“ baigėsi, Valstybinės miškų tarnybos
ir miškų urėdijų pareigūnai ir
toliau kontroliuos, kaip kertama
ir gabenama mediena, tvarkomos
kirtavietės.

Į reidus po miškų urėdijas nuolat
vyksta ir Generalinės miškų urėdijos Mobilioji miško kontrolės
apsaugos grupė. Ji tikrina miško

kirtavietes, sandėlius, atlieka
kontrolinius medienos ir kitus
patikrinimus.
Šaltinis: BNS.lt

Skelbiantis 2 kartus –
1 kartas NEMOKAMAI!
Skelbiantis 8 kartus –
NET 1 mėn. NEMOKAMAI!!!
Akcija galioja iki kovo 11 d. ir TIK asmeniniams skelbimams.
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30 TŪKST. EURŲ KAVINEI ĮRENGTI PAKAKO

Restauruojamos Oginskiams
priklaususios vertybės

Prieš atidarydamas „Kavos studiją
8“, jos steigėjas šiaulietis Mantas
Klupšas (28) jau buvo sukūręs
keletą verslų, bet penktus metus
gyvendamas Panevėžyje įžvelgė galimybę sukurti dar vieną, bendrą su
savo širdies drauge vilniete Gintare
Ivoškyte (27) – juk miesto centre
nebuvo nė vienos vietos, siūlančios
išsinešti kavą, jos kokteilių, desertų.
Kol ieškojo tinkamos vietos, patalpų
savo kavinei, viena po kitos buvo
atidarytos kelios naujos kavinės ir
maitinimo įstaigos, tapusios miestiečių traukos vietomis. Pasidarė neramu, kad pavėlavo į nuvažiuojantį
traukinį, tačiau grįžti atgal neketino.
Tikėjo, kad reikia
„Iš aplinkinių buvo girdėti visokių
kalbų. Vieni drąsino ir pastūmėjo
imtis verslo, kiti stengėsi atkalbėti,
kad galbūt ne tokiame mieste jį verta
pradėti, tačiau, tam pritars ir mano
antroji pusė, mes jautėme, kad tokio
taško čia tikrai reikia ir, jeigu tiki
tuo, ką darai, būtinai pasiseks. Savo
verslą miesto centre pradėjome ketvirti ar penkti, o dar keli ėmė veikti
po mūsų, bet kai kurie jau nebedirba. Konkurentai, žinoma, nuvilioja
tam tikrą žmonių srautą, bet mes
turime savo klientus ir jų pamažu
daugėja“, – optimistiškai nusiteikęs
pašnekovas.
Nevietiniams sunkiau
Suradus tinkamą vietą ir patalpas
kavinei, nemažai laiko dar prireikė
darbuotojų atrankai. Pasak M. Klupšo, surasti gerus darbuotojus nebuvo
lengva dėl prastos jų motyvacijos
ir kvalifikacijos stokos, požiūrio į
darbą. Taip pat daug jėgų ir laiko
jis skyrė baldų, įrangos paieškoms,
o jas lydėjo gamybos terminų ir įsipareigojimų nevykdymas, techniniai
neatitikimai. „Įrangos pasiūla didelė,
o neturėdamas patirties, kokią įrangą
geriausia įsigyti, susiduri su tam
tikrais nesklandumais, – sako M.
Klupšas.
Investicijos nenutrūksta
„Gal šiek tiek ir uždelsėme verslo
pradžią. Užtrukome, nes reikėjo plėtoti kitus pradėtus verslus,
jiems buvo skirta visa energija, o
kitas dalykas – investicijos. Tai, ką
investavome pradėdami verslą, nenutrūksta iki šiol, nes vyksta įvairūs

mokymai, atsinaujinimas, perkama
nauja įranga. Į verslą visuomet investuosi“, – aiškina M. Klupšas, kuriam
30 tūkst. eurų verslo pradžiai visiškai
pakako. Jis tikisi, kad investicijos
sugrįš po dvejų ar trejų metų. Vyras
tikina, jog įsitvirtinti pavyko ir turi
plėtros planų.
Dabar kavos studijoje yra trys
darbuotojai, kasdien čia dirba ir
Gintarė: padeda kurti kas savaitę
atnaujinamus kavos kokteilius, išklauso lankytojų pastabas.
Daug žinių, daug veiklų
Šiaulių Didždvario gimnaziją baigęs M. Klupšas prisipažįsta, kad iki
vienuoliktos klasės, kaip ir būdinga
berniukams, mokslui neskyrė labai
daug dėmesio, bet sekėsi neblogai:
„Tikrai nebuvau paskutinis, o dvyliktoje klasėje susiėmiau į rankas ir
vidurkis buvo neprastas.“ Baigtos
pramonės inžinerijos bakalauro ir
inžinerinės ekonomikos magistro
studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete, vėliau – inovacijų
ekonomika – vadovų studijos ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete,
kurios labiausiai ir padrąsino kurti
verslą. „Tos studijos, mokslai įkvėpė
energijos, naujų minčių, visai kitaip
pradėjau žiūrėti į gyvenimą, kitaip
mąstyti ir taip priartėjau prie nuosavo verslo. Ėmiausi jo dėl savęs, dėl
savo ateities, – sako verslininkas.
- Gyveni tuo dalyku, neužsisėdi
vienoje vietoje, nedarai nieko, kas
atsibosta ar nėra įdomu, esi pilnas
energijos.“
Sėkmę lemia ir aštuonetas
M. Klupšas nevengia suteikti šiek

tiek sėkmės nuopelnų ir skaičiams.
„Aštuonetas mūsų šeimoje yra laimės skaičius, jis visur dominuoja,
ne tik ant automobilių, telefonų
numerių ar namų, verslų. Apsilankęs Japonijoje, Kinijoje dar labiau
pasidomėjau šio skaičiaus kultu,
parsivežiau įdomių knygų. Tad ir
pavadinimas labai lengvai prilipo – „s-studija-8-uab-g“. Kavinės
logotipe du persipynę kavos puodeliai primena aštuonetą – begalybės
ženklą“, – paaiškina kavos studijos,
o ne kavinės pavadinimą pasirinkęs
M. Klupšas, nes čia dažnai rengiami įvairūs vakarėliai, fotosesijos,
pristatymai.
Didžiausias verslo sunkumas, kurį
galėtų įvardyti, – nedidelis žmonių
skaičius mieste ir tai, kad geros
kokybės produktai dažniausiai nėra
pigūs, o mažai įmonei sunku sumažinti jų savikainą. Be to, tęsia mintį
pašnekovas, kurio kavos įstaiga duris atveria pusę aštuonių, Panevėžyje
dar nėra įprasta užsukti kavos iš ryto,
prieš darbą. „Bet tikrai tikiu, kad po
kelerių metų kavos kultūra ateis ir į
šį miestą“, – rankų nuleisti neketina
kavos studijos steigėjas.
Ketinančiuosius kurti savo verslą
M. Klupšas skatintų kuo mažiau
dvejoti, pasitikėti savo idėja ir veikti.
„Kai lauki to tinkamo laiko, tai jis
ir neateina. Jeigu nori daryti, imk
ir daryk! Svarbu nebijoti klysti ir
pačiam tikėti tuo, ką darai, negailėti
savęs, kad tik svajonė būtų įgyvendinta. Tikiu, kad viskas įmanoma,
tik reikia ryžto“, – niekada nesustoti
linki verslininkas.

TEMA

KAIP NEPASIDUOTI VALENTINO DIENOS
PSICHOZEI?
Emocinio intelekto lavinimo instruktorė Andrė Pabarčiūtė sako, kad
šventė yra ne daiktai, o tam tikra
žmogaus būsena. Kaip ją susikurti?
Intuicija pasakys, kaip švęsti
„Visos šventės yra galimybė
žmonėms patirti teigiamas emocijas
– tai yra pasiūlymas švęsti. Švęsti
nebūtinai konkrečią datą, bet švęsti
gyvenimą. Man vasario 14-oji yra
priminimas, kad aš myliu ir švenčiu
meilę“ – „Žinių radijo“ laidoje „Prie
pietų stalo“ antradienį kalbėjo A.
Pabarčiūtė.
Per šventes ji pataria nepasiduoti
tai psichozei, kai visi aklai perka,
kad tik pirktų. A. Pabarčiūtės nuomone, reiktų išvengti to buitiškumo
ir lėkimo.
Vietoj to ji siūlo pamedituoti,
pagalvoti kaip sukurti šventę sau ir
mylimam žmogui. „Labai gerai yra
rasti laiko kažkokioje neutralioje
aplinkoje, neužsidarius, pafantazuoti: kokie dalykai padėtų patirti
šventę tau ir kitam žmogui“, - kalba
A. Pabarčiūtė.
Šventė – žmogaus veidrodis

Pasak jos, bet kuri šventė tiesiog
atspindi žmogaus savijautą, ją
dar paaštrindama. Pavyzdžiui, A.
Pabarčiūtė sako, kad jei įsimylėjęs
žmogus bijo prisipažinti meilėje,
Valentino dieną jis pajus dar didesnę baimę.
Vienišiai, kenčiantys nuo vienatvės, ir paprastą dieną patiria
stresą, o Valentino diena, pasak A.
Pabarčiūtės, tik parodo probleminę
vietą. Gyvenimo draugą ar draugę
žmonės dažnai renkasi paskubomis
ar net karštligiškai, dėl ko vėliau
tenka gailėtis.
Anot jos, tos moterys, kurios
taip įsibaimina ir griebia pirmą
pasitaikiusį vyrą, po dešimt metų
atsipeikėja, suprasdamos, kad joms
tas vyras – ne pora.
Patarimas vienišiams
A. Pabarčiūtės patarimas vienišoms moterims: pirmiausia suvokti
savo teisę rinktis. Tokios moterys
galėtų nuspręsti patyrinėti įvairius
vyrus, tačiau ne vienos nakties
romanų metu.
Pasak jos, svarbu yra ne tik pirmas

įspūdis, įsimylėjimas, grožis, o ir
poros suderinamumas, bendros
gyvenimo vizijos matymas.
Jeigu vis nepasiseka surasti tą
antrąją pusę, A. Pabarčiūtė pataria
kiekvieną nevykusį pasimatymą
vertinti ne kaip nesėkmę, bet kaip
tam tikrą kūrybinį procesą.
A. Pabarčiūtė sako, kad taip pat
vienišiems žmonėms yra labai
svarbus palaikymas iš draugų, kurie
meilėje yra sėkmingi – tie, kurie
nebijo, eksperimentuoja, lengvai
užmezga kontaktą. A. Pabarčiūtė
nurodo pasikliauti savo nuojauta ir
nusiraminti:
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Įžymaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bei Abiejų Tautų Respublikos valstybinio veikėjo, diplomato,
kompozitoriaus Mykolo Kleopo
Oginskio 250–ųjų gimimo metinių
sukaktį UNESCO 2013 metais įtraukė
į pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui,
istorinei atminčiai svarbių sukakčių
sąrašą. Atliepdamas į tai, Lietuvos
Respublikos Seimas 2015 metus
paskelbė Mykolo Kleopo Oginskio
metais. Simboliška, kad kompozitoriaus anūko kunigaikščio Mykolo
Oginskio rūmai po restauracijos šiais
metais gegužės mėnesį atvers lankytojams duris. Žemaičių dailės muziejus
ruošiasi šiuos svarbius istorinius momentus įprasminti, visuomenei pristatydamas Plungės dvaro ir Oginskių istorinę ekspoziciją, atskleisdamas šios
garsios didikų giminės indėlį į Lietuvos kultūros, mokslo, socialinių reformų
idėjų pažangą. Deja, dramatiškuose istorinių įvykių verpetuose didelė dalis
Oginskių kultūros palikimo negrįžtamai sunyko. Žemaičių dailės muziejus
saugo negausų, bet svarbų Oginskių paveldą.
Į P. Gudyno restauravimo centrą išvežtos dvi unikalios originalios Plungės
dvaro savininkų kunigaikščių Mykolo ir Marijos Oginskių portretinės nuotraukos. Lankytojai netrukus turės galimybę grožėtis XX a. pr. nežinomo
fotografo daryta Marijos Skuževskos-Oginskienės (1857 - 1945) paspalvinta
portretine nuotrauka ir XIX a. pab. - XX a. pr. nežinomo fotografo daryta
kunigaikščio Mykolo Oginskio (1845 - 1902) portretine nuotrauka, kuri
išlikusi su autentiškais mediniais rėmais.
Muziejus saugo kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio žmonos, italų dainininkės Marijos de
Neri Oginskienės (17781851) portretą. Deja, kas
šio XIX a. viduryje mišria
technika atlikto paveikslo
autorius - nežinoma. Šis
portretas - išskirtinė Gintaro ir Virginijos Končių
dovana muziejui. Po eksponatų restauracijos planuojame „Trijų portretų
parodą“ kartu su muzikiniu dvaro spektakliu „Tik dėl Jūsų“, skirtu M. K.
Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginio metu lankytojams pristatysime šių iškilių asmenybių kūrybines, švietėjiškas veiklas.
VDT Telšių fakulteto Baldų ir restauravimo studijoje numatome restauruoti keletą baldų: krėslą, kuris buvo rastas Oginskiams priklaususioje
Videikių kaime esančioje Baltojoje karčemoje (šią karčemą iš Marijos
Oginskienės 1908 m. nusipirko Valerijos Ruginienės tėvai) ir XIX a.
pab. nežinomo meistro pagamintą baldų komplektą, kurį sudaro dvisėdis
minkštasuolis ir 2 kėdės.
Tikimasi, kad naujai restauruoti kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai,
atvertos menės, ekspozicijos ir iš užmaršties prikeltas kunigaikščių palikimas džiugins lankytojus, skatins kūrybinį muziejininkų ir visuomenės
pakilimą domėtis Lietuvos didikų Oginskių istoriniu bei kultūriniu paveldu.

TAI ĮDOMU

Šalis, kurioje uždraudė švęsti Šv.
Valentino dieną
Kirgizijos pietuose esančio ir
respublikos „pietine sostine“
vadinamo srities centro Ošo
mokyklose uždrausta švęsti
Švento Valentino dieną.
„Interfax“ duomenimis, tokį
sprendimą priėmė miesto švietimo skyrius. Mokyklose uždrausta kabinti dėžutes Valentino dienos atvirukams. Už tai
mokyklų direktoriai privalės prisiimti asmeninę atsakomybę.
Ošo švietimo skyriaus viršininkas Kuštarbekas Kimsanovas pareiškė, kad ši
šventė „neigiamai veikia vaikų moralę“ ir pridūrė, kad kirgizai tokios šventės
niekada nešventė.
Prieš įsimylėjėlių šventę pasisakė ir miesto jaunimo organizacijos, vietoj to
pasiūliusios paminėti „Šeimos dieną“. Miesto valdžia šią iniciatyvą palaikė.
„Šeimos diena“ bus švenčiama vasario 15 dieną.
„Šia švente mes bandome sugrąžinti į visuomenę šeimos vertybes. O štai
įsimylėjėlių dienos šventimo padariniai, gaila, bet liūdni. Mes stebime daugelio mūsų dar visai jaunų merginų suluošintus likimus“, - pareiškė jaunimo
komiteto atstovas Mederbekas Abdymanapovas.
Anksčiau buvo pranešta, kad Kirgizijos politikai nepagailėjo kritikos lankstinukams apie lytinį švietimą, kurie dalinami moksleiviams. Parlamento švietimo, mokslo, kultūros ir sporto komiteto vadovas Kanybekas Osmonalijevas
pareiškė, kad tokia medžiaga „griauna tūkstančius metų siekiančią istoriją ir
kirgizų tautos tradicijas“.
Švento Valentino diena švenčiama vasario 14 dieną. Jis pavadinta viena
krikščionių kankinių vardu. Pasak legendos, Šv. Valentinas globojo įsimylėjėlius. Manoma, kad įsimylėjėlių šventė kilusi iš Senovės Romos vaisingumo
šventės.
Šaltinis: Delfi.lt
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Perlinių kruopų košė su mirkalu
0,5 kg perlinių kruopų;
3 bulvės; stiklinė pieno;
druskos.
Mirkalui: 300 g šoninės/lašinukų/džiovintų
grybų; 1 svogūnas; 2
v.š. miltų; 0,5 l pieno;
druskos, pipirų.
Užpilame kruopas
vandeniu ir paliekame
per naktį. Nupilame
vandenį, praskalaujame
kruopas, pilame į puodą.
Ant viršaus užpilame vandens taip, kad virš kruopų būtų per 3–4 cm ir verdame
maždaug 40–50 min. Kol košė verda, nuskutame ir smulkia tarka sutarkuojame
bulves. Po 40 min. paragaujame košę. Supilame į puodą tarkius ir gerai viską
išmaišome. Ant silpnos ugnies paverdame dar kokį 10 min. Supilame pieną,
viską gerai išmaišome, paverdame dar pora minučių ir dedame košę į lėkštes.
Kol verda košė pasidarome mirkalą.
Pakepiname šoninę ir/ar lašinukus, ten pat pakepiname smulkintą svogūną.
Pakepus svogūnui į keptuvę dedame miltus ir viską gerai išmaišome.
Kai tik išmaišome iškart pilame pieną. Kaitiname maišydami kol padažas
sutirštės. Pagal skonį įberiame druskos ir pipirų.

MITYBA

Kokios duonos geriau nevalgyti:
gali sukelti vėžį
Vasario 5 d. minėjome Šv. Agotos
ir duonos dieną, svarbu prisiminti,
kad tai vienas būtiniausių žmogaus
organizmui produktų. Duona kartu
su kitais grūdiniais produktais
sudaro sveikos mitybos piramidės
pagrindą. Vis dėlto, ne visą duoną
valgyti naudinga.
Linų sėmenys duonai gardinti
netinka
Kepant duoną, įprasta ją paskaninti įvairiais grūdais ir sėklomis. „Saulėgrąžų, sezamo ar moliūgų sėklų riebalai yra gana atsparūs aukštai temperatūrai,
o su linų sėmenimis duonos nereikėtų kepti. Mat juose yra daug kepimui
neatsparių riebalų, kurie aukštoje temperatūroje virsta sveikatai žalingais
transriebalais“, - sako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto
skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė.
Kada gali susidaryti kancerogeno akrilamido?
Daugiau kaip prieš dešimtmetį Švedijos mokslininkai tirdami keptus maisto gaminius, nustatė, kad aukštoje temperatūroje kaitinant daug krakmolo
ir angliavandenių turinčius produktus, susidaro kancerogeninė medžiaga
akrilamidas, sukeliantis vėžinius susirgimus.
Pasak V. Jarošienės, akrilamido produkte susidaro, reaguojant asparaginui ir redukuojantiems cukrums, o visų šių medžiagų yra grūduose. Be
to, cukraus dar dedamas į duoną kaip papildomo ingrediento. Daugiausia
akrilamido gali būti stipriai apkepusioje, maždaug 0,5 cm storio duonos
plutoje ir pade. Tokia stora pluta dažniausiai susidaro, kepant duoną senovinėje krosnyje, kūrenamoje malkomis. Prieš valgant duoną, apdegusią
plutą būtina nupjauti.
Nedidelis pelėsis užteršia visą kepalą
„Pradėjusios pelyti duonos, rekomenduojama nevartoti. Nereikėtų valgyti
apipjaustyto kepaliuko, net jeigu apipelijęs buvo mažas plotelis, kadangi
pelėsių išskirtos kenksmingos medžiagos, galinčios kauptis žmogaus organizme, užteršia visą duoną“, - pabrėžia V.Jarošienė.
Specialistė paaiškina, kad pelėjimą sukelia mikroskopiniai grybai, kurie
ardo duonos sudėtines medžiagas ir išskiria kancerogeninius mikotoksinus.
Jie iš organizmo nepasišalina, todėl ilgainiui gali sukelti onkologines ligas
ir alerginius susirgimus.
Info: Delfi.lt

NEREIKIA JOKIŲ ĮGŪDŽIŲ: ŽALUMA „KRAUJO
VALYMUI“ ANT PALANGĖS
Žiema persirito į antrąją pusę.
Kai kuriomis dienomis jau net pasirodo saulė, sučiulba vienas kitas
paukštis – taip ir norisi, kad greičiau
ateitų pavasaris. Iš tiesų, geriau pasidžiaugti šia akimirka, kol sniegas
dar už lango. Apniukusias dienas iki
pavasario galima pradžiuginti pirmąja žaluma ir pirmaisiais daigais.
Tam nereikia jokių sodininkavimo
įgūdžių ir žemės.
Tiesiog pasisėkime žiupsnelį sėklų
ant palangės. Pradžiai tam tiks pats
paprasčiausias ir nereikliausias
augalas – pipirnė. Prekybos centruose iškart po Naujųjų metų jau
pasirodė stendai su sėklomis, tad
galima įsigyti sėjamosios pipirnės
sėklų pakelį, tekainuojantį centus.
Namuose susirandame nedidelę
lėkštutę ir vatos gabalėlį, kuriuo
išklojame lėkštutę. Sudrėkiname
vandeniu ir pasėjame sėklas. Viskas.
Po keleto dienų sėklytės pradės
dygti. Lėkštutę reikia pastatyti ant
palangės, kad daigeliai gautų kuo
daugiau šviesos ir svarbu neužmiršti kasdien sudrėkinti vatos.
Daigeliams net nereikia žemės, nes
sėklose sukaupta didžiulė energija,
jos užteks ne tik dygimui, bet ir dar

kelioms savaitėms – tiek pipirnė
žaliuos ant palangės. Vėliau augalui
pradės trūkti maisto medžiagų ir jis
pagels, nunyks.
Pipirnėse yra įvairių mikroelementų ir vitaminų (jodo, fosforo,
kalcio, geležies, taip pat vitaminų
B ir C). Mažųjų daigelių skonis gan
aštrokas – gal todėl ir paveldėjo
moterišką pipirų vardą. Jų galima
užberti ant sumuštinių, dėti į salotas
ir mišraines bei į kitus patiekalus.
Tik patartina nedėti į labai karštą
maistą, nes tada pražus kai kurios
naudingos savybės.
Sėjamoji pipirnė nėra lietuviškas
augalas, ji atkeliavusi iš Azijos. O
tuose kraštuose ji vartojama kaip
prieskonis, turintis priešuždegiminių
savybių, taip pat tada, kai trūksta
vitamino C bei „kraujo valymui“.
Dar vienas paprastas, bet užmirštas
būdas greitai ir pigiai užsiauginti
žalumos – svogūnų daiginimas. Perkant parduotuvėse svogūnų roputes
matosi, kad kai kurie iš jų pradėję
leisti žalius lapelius. Vieną ar kelis
tokius tereikia patupdyti į vandens
indelius ant palangės ir už keleto
dienų sužaliuos mini daržiukas. Kad
atrodytų patraukliau, svogūnus ga-

lima daiginti spalvinguose ar pačių
dekoruotuose indeliuose.
Yra nemažai augalų, kuriuos kaip
ir pipirnę galime daiginti indeliuose
be jokios žemės, svarbu tik, kad jų
sėkloms netrūktų drėgmės. Taip
daiginamos beveik visos grūdinės
kultūros: kviečiai, rugiai, avižos,
miežiai ir kiti. Tinka saulėgrąžų,
sojų, garstyčių, bastučių, lęšių ir
daugelio kitų augalų sėklos. Jų
daiguose gausu įvairių naudingų
medžiagų.
Net jei nemėgstate sodininkavimo
ir savo derliaus nevalgysite, vis tiek
pasisėkite sėklyčių – taip galite net
tik pradžiuginti savo katę – nes
žiemą, kambariuose auginamos
katės mėgsta kramsnoti daigus. Be
to, patiems bus smagu žiūrėti į miniatiūrinę žalumą ant palangės, už
kurios – visa dar niūri žiema.
Šaltinis: Delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE DEZODORANTUS, JEI
NENORITE ATSIDURTI CHIRURGO KABINETE?
Net iki 48 valandų nuo prakaito
apsaugantys antiperspirantai tapo
tokie įprasti, kad be jų nebeišsiverčiame. Tačiau mokslininkai prakalbo, kad juose esančios medžiagos
gali pažeisti centrinę nervų sistemą,
sutrikdyti skydliaukės veiklą ir tapti
viena iš Alzheimerio priežasčių.
Kuo dezodorantai skiriasi nuo
antiperspirantų
Baltijos aplinkos forumo cheminių
medžiagų ekspertė Laura Stančė
sako, kad reikėtų apibrėžti du
preparatus - tai dezodorantai ir antiperspirantai. Dezodorantai šalina
bakterijų, patekusių į prakaitą, sukeliamą nemalonų kūno kvapą, antiperspirantai stabdo prakaitavimą.
Dezodorantų sudėtyje pagrindinis
komponentas yra konservantas –
tam tikras antibakterinis junginys.
Antiperspirantų sudėtyje yra aktyvios druskos, kurios susiaurina prakaito liaukas ir lėtina prakaitavimą,
tokiu būdu užkimšdamos odos poras
ir neleisdamos ištekėti prakaitui.
„Cheminių medžiagų, galinčių
sukelti ūmų arba lėtinį neigiamą poveikį sveikatai gali būti ir vienuose,

ir kituose preparatuose. Skirtingi
preparatai skirtingai veikia kiekvieno iš mūsų organizmą“, – svarstė
pašnekovė.
Natūralūs dezodorantai taip pat
turi aliuminio druskų
Pasak pašnekovės, daugiausia
diskusijų kelia sintetinių aliuminio
druskų naudojimas populiariausiuose dezodorantuose ir antipresipirantuose, tačiau lygiai taip
pat natūralios aliuminio druskos
yra alūno kristalas, siūlomas kaip
alternatyva dezodorantams su aliuminio druskomis. Tiriant aliuminio
druskas buvo įtarta, kad jos turi
kancerogeninį poveikį. Pastebėta,
kad navikai daug dažniau atsiranda
viršutinėje išorinėje krūties srityje,
arčiau pažasties. Ištyrus krūties navikų cheminę sudėtį paaiškėjo, kad
kuo navikas arčiau pažasties, tuo
aliuminio koncentracija jame didesnė. Todėl daroma prielaida, kad šie
metalai patenka į krūtį su higienos
ir kosmetikos priemonėmis.
Gausiai prakaituojantiems žmonėms patariama atsisakyti kavos
bei kitų gėrimų su kofeinu, kurie

skatina skysčių išsiskyrimą iš organizmo, vengti riebaus, aštraus
maisto, stipraus alkoholio, nuo
kurių prakaitas tampa nemalonaus
kvapo, daugiau valgyti vaisių, daržovių, žuvies produktų. Jei kūnas
prakaituoja, vadinasi, jam šis procesas būtinas, todėl dirbtinai jį stabdydami, žalojame organizmą. O štai
žmonėms, kurie mažai prakaituoja,
užtektų laikytis higienos, jiems visai nereikėtų naudoti dezodorantų,
nebent išskirtiniais atvejais.

PAŽINK SAVE

GREITO ĮSIMINIMO METODIKOS: KAIP ĮSIMINTI VARDUS?
Žmogaus veidų atpažinimo sistema, galima sakyti, nepriekaištinga.
Su vardais, deja, nėra taip paprasta.
Kaip lengvai prisiminti kiekvieną
sutiktąjį, jo vardą, pavardę bei trumpą
informaciją apie jį?
Naudokite dviejų greito informacijos įsiminimo metodikų derinį.
Pirmoji metodika – Buzano socialinio etiketo technika. Būtent, etiketo.
Šios metodikos autorius Tony Buzan
teigia, jog vardų nepavyksta įsiminti
dėl išankstinės nuostatos, jog nepajėgiate įsiminti vardų. Štai paprasti
žingsniai, padėsiantys išvengti šio
užburto rato:
1. Daugelis žmonių susipažindami
jaučiasi nesmagiai, todėl stengiasi šį
procesą paspartinti. Neskubėkite ir
skirkite kiekvienam naujam pažįsta-

mam tiek laiko, kiek tik reikia.
2. Besisveikindami nenukreipkite
žvilgsnio į šoną, o žvelkite tiesiai
pašnekovui į akis. Žvelgdami į veidą, įvertinkite sutiktojo ryškiausius
veido bruožus. Tai padės taikant
mnemoninį metodą.
3. Dažniausiai vardai pamirštami,
nes jis niekada nebuvo tinkamai
išgirsti ir įtvirtinti sąmonėje. Prireikus, paprašykite pakartoti vardą.
Susipažindami su užsieniečiais,
drąsiai pasitikrinkite vardo tarimą ar
taisyklingą jo rašybą.
4. Nevenkite kartoti naujai sužinotų
vardų viso pokalbio metu, tai padės
įrašyti juos į atmintį.
5. Paaiškinę, jog domitės vardų
kilme bei daryba, galite pašnekovų
paklausti ar asmuo žino savo vardo

istoriją. Taip pat pasidomėkite, kodėl
tėvai suteikė naujam pažįstamajam
būtent tokį vardą.
Anksčiau žmogaus vardas bei
pavardė atspindėjo tai, kas jis yra:
jo profesiją, ryškius veido bruožus,
nuveiktus gyvenime darbus, reputaciją. Dabar vartojamos pavardės
gerokai nutolusios nuo savo ištakų.
Dažnas vardas atėjo su krikščionybe,
todėl yra kilęs iš lotynų ar hebrajų
kalbų. Nežinant šių kalbų, nesuprantama vardų reikšmė, tad jie dažnai
painiojami.
Pasinaudojus etiketu ir skyrus
pakankamai laiko kiekvienam pašnekovui, gavote visą reikalingą
informaciją: išvaizdą, vardą, galbūt
šiek tiek žinių apie darbą, pomėgius.
Mnemoninė metodika, kaip ir kitos

greito informacijos įsiminimo technikos, skatina pasinaudojus asociacijomis bei vaizduote sujungti gautus
elementus ir įkelti juos į savo atmintį.
Vardą lengvai prisiminsite, peržvelgę draugų bei kolegų ratą ir jame suradę bendravardį. Kaskart pamiršus
naujojo pažįstamojo vardą, tereiks
atsiminti savo draugą.
Pavardei įsiminti pasinaudokite
jos skambesiu. Prisiminti lengva net
ilgiausias pavardes, jei jos gražiai
skamba. Atsiminti pavardę taip pat
lengva, jei aiški jos kilmė. Išgirdę
Suzukio pavardę, būtinai mintyse
ištarkite „kaip motociklas“, nes pakartojimas užtikrina įsiminimą.
Informacija įrašoma greičiau, žodžius paverčiant vaizdiniais, nes
žmonės mąsto ne žodžiais, bet vaiz-

diniais, idėjomis, konceptais. Be to,
vizualinė atmintis geresnė, išnaudokite tai.
Vardus bei pavardes lengvai įsiminsite, skyrę pakankamai laiko bei
dėmesio savo pašnekovui susipažindami, drąsiai ir nevengdami epitetų
susiedami juos su veido bruožais bei
detalėmis iš jų gyvenimo.
Technologijos.lt
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AUTONAUJIENOS

LIETUVOS KELIUOSE – PIRMASIS ŠIEMET
TARPTAUTINIS POLICIJOS REIDAS

Siurblys-robotas kėsinosi susiurbti
šeimininkę

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, jog šią savaitę, vasario 9–15 dienomis, Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos kelių policijos
pareigūnai vykdo Europos kelių policijos tinklo TISPOL inicijuotą
saugaus eismo akciją, kurios dėmesys skirtas krovininių automobilių
ir autobusų vairuotojų kontrolei.
Vykdydami šią prevencinę priemonę, policijos pareigūnai pagal galimybes į pagalbą pasitelks Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos teritorinių padalinių bei muitinės pareigūnus.
Vasario 23-iąją visoje šalyje policijos pareigūnai organizuos reidus
ir tikrins transporto priemonių vairuotojų blaivumą, apsvaigimą nuo
narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Užuot pabudus švariuose namuose,
52-ejų moteriai teko kviesti gelbėtojus.
Pranešama, kad robotizuotas siurblys
visu galingumu įtraukė jo kelyje
pasitaikiusius ir dulkėmis palaikytus
užmigusios moters plaukus.
Siurblio išpuolį švelniu pavadinti
vargu ar galima, mat moters plaukai
įsipainiojo į buitinės technikos įrenginį. Išsilaisvinti Čangvono miesto
gyventoja pati nebesugebėjo, todėl jai
teko kviestis gelbėtojus, kurie ją ir išvadavo iš siurblio nasrų, rašo „The
Guardian“.

„SUBARU“ PADEMONSTRUOS NAUJĄJĮ
„OUTBACK“
Artėjančioje Ženevos automobilių parodoje „Subaru“ pristatys visiškai naują „Outback“ modelį. Parodoje įvyks ir europietiškos „Levorg“
versijos debiutas, taip pat bus demonstruojamas „Forester“, komplektuojamas su dyzeliniu varikliu ir „Lineartronic“ transmisija (CVT).
„Subaru“ žada, kad padidinto pravažumo „Outback“ ir toliau pasižymės lengvajam automobiliui būdingu komfortu ir SUV ypatybėmis – talpia bagažine ir geru pravažumu bekelėje. 2014 m. atliekant
„Euro NCAP“ saugumo testus, jam skirtas aukščiausias įvertinimas
– penkios žvaigždutės.
Europos rinkai pritaikytas „Levorg“. Naujasis „Levorg Sports Tourer“ įkūnija ilgalaikius „Subaru“ pasiekimus ir pristato naujausias „Subaru“ technologijas.
„Forester“ su „Boxer Diesel“ ir „Lineartronic“. Pagaliau „Forester“ modelyje bus montuojamas dyzelinis
„Subaru“ variklis „Boxer Diesel“, komplektuojamas su „Lineartronic“ transmisija (CVT). Gamintojų teigimu,
„Lineartronic“ lemia ne tik sklandų riedėjimą ir mažas kuro sąnaudas.

POLICININKAI GAVO 60 NAUJŲ „ŠKODA“
Lietuvos policijos automobilių parkas sparčiai atnaujinamas.
Šįkart pranešama, kad į kelius išriedės 60 naujų „Škoda Octavia“ ir
„Škoda Yeti“ mašinų. Jomis naudosis policijos įstaigų pareigūnai,
užtikrinantys viešąją tvarką ir eismo saugumą.
Penktadienį į Vievį (Elektrėnų sav.) naujų automobilių atvykusius pareigūnus pasveikino Policijos departamento prie VRM
Viešosios policijos valdybos Veiklos organizavimo ir prevencijos skyriaus Patrulių poskyrio vyriausiasis specialistas Alvydas
Verbickas.

DĖL VOVERIŲ ATAKŲ TEKO KEISTI AUTOMOBILĮ
Vienas pietų Londono priemiesčio Kroidono gyventojas Tony
Steelesas kenčia dėl keistų užpuolikų. Jo visiškai naują, ką tik
įsigytą „Toyota Aygo“ jau du kartus buvo užpuolusios voverės.
Pirmą kartą tai nutiko praėjus vos porai dienų nuo automobilio įsigijimo. Būrys alkanų voverių atakavo jo naują pirkinį ir
tiesiog sugraužė daugelį guminių detalių, buvo pažeistas oro
srauto matuoklis.
Keisčiausia, kad iš visos gausybės ir senų, ir naujų automobilių
stovinčių gatvėje, voverės kažkodėl pasirinko būtent „Toyota
Aygo“. Vargšas „Toyotos“ savininkas turi teoriją, kad gumines
dalis šiam automobiliui gamintojai pagamino iš natūralių medžiagų, kurios ir vilioja graužikus.
Info: Delfi.lt

TEMA

ŽINIA VAIRUOTOJAMS: DUGNĄ PASIEKUSIOS
DRAUDIMO KAINOS GALI PAAUGTI
Civilinės vairuotojų atsakomybės
draudimo kainos, specialistų vertinimu, jau yra pasiekusios dugną,
tačiau artimiausiu metu jos didėti
neturėtų, tačiau mokesčio už draudimą didėjimui įtakos gali turėti
išaugusios kompensacijų už eismo
įvykyje patirtą žalą sumos.
„Pasakyti, kaip bus, šiandien yra
labai sudėtinga. Mat ryškesnių prielaidų kainų pokyčiams neįžvelgiu“,
– „Laisvajai bangai“ sakė Lietuvos
respublikos transporto priemonių
draudikų biuro direktoriaus pavaduotojas Tomas Rudzkis.
Jis priduria, jog net ir draudikams,
kaip prekybininkams, panorus kainas padidinti, kyla klausimas, kiek
atsiras norinčių pirkti už nustatomas
kainas, o ir konkurentai, esą, nesnaudžia, tad visada atsiras parduodančių
pigiau. „Perkamoji galia rinkoje ir
konkurencija, kuri yra negailestinga,
viską sustato į vietas“, – paaiškina

specialistas.
Anot T. Rudzkio, pastaruoju metu
civilinės vairuotojų atsakomybės
draudimo kainos kaip tik mažėjo.
2008 – 2009 metų krizė lėmė stiprų
jų kritimą, o vėliau atsigaunančioje
rinkoje jos vėl kiek šoktelėjo. Tuomet prasidėjo tarsi peštynės dėl klientų ir kainos vėl ėmė kristi. „Dabar
jos stabilizavosi. Tikėtina, kad tai
jau yra kainų dugnas“, – pasakojo
T.Rudzkis.
Draudikų atstovas patikino, jog
priežasčių didinti draudimo įmokas,
visgi yra, mat eismo įvykių skaičius
šiek tiek auga, o kartu auga ir draudimo išmokų dydis. „Paminėčiau,
kad yra ketinimų tikslinti draudimo
įstatymą ir įvesti daugiau garantijų
neturtinės žalos atveju, kas šiuo metu
yra gana ribota, o tai gali lemti dar
spartesnį draudimo išmokų augimą.“
„Vertinant statistiką, kiekvienas
draudikas įmokų dydį nusprendžia

Apsaugos automobiliai – BMW, o
Šventąjį Tėvą veža „Ford Focus“
Popiežius Pranciškus įvairiai demonstruoja savo kuklumą, o vienas to
pavyzdžių – naudojamas automobilis. Daug kam netikėta buvo tai, kad jis
pasirinko būti vežiojamas ne pirmos jaunystės „Ford Focus“.
Žemiau esančiuose vaizdo įrašuose galima matyti gana keistą situaciją –
popiežių lydinčiame korteže yra juodi prašmatnūs BMW markės apsaugos
automobiliai, o Šventąjį Tėvą veža „Ford Focus“.
„Mane skaudina, kai matau šventiką ar vienuolę su naujausio modelio automobiliu. Taip negalima elgtis. Automobilis reikalingas įvairiems darbams,
bet prašau, rinkitės kuklesnius. Jeigu norite prašmatnaus, pagalvokite, kiek
vaikų pasaulyje miršta nuo bado“, – yra sakęs popiežius Pranciškus.

Aukštosiose mokyklose uždrausti
laikrodžiai
Era, kurioje laikrodžių funkcionalumas apsiribodavo valandos
rodymu, negrįžtamai praėjo.
Tiesa, tradiciniai laikrodžiai vis
dar savo populiarumu lenkia
išmaniuosius laikrodžius, tačiau
būtent pastarieji šiuo metu yra
tie, apie kurios diskutuoja visi.
Kai kuriems mokiniams ir
studentams atrodo, kad tokie
įrenginiai sukurti kaip tik nusirašinėjimui: nes yra žymiai mažesni nei išmanieji telefonai ir pernelyg
neatkreipia dėstytojų ir mokytojų dėmesio bei užtikrina prieigą prie pastabų
ir virtualių informacijos šaltinių. Siekdamos išvengti šio santykinai naujo
akademinio nesąžiningumo nusirašant, dalis Didžiosios Britanijos aukštųjų
mokyklų uždraudė studentams ateiti į egzaminus ne tik su išmaniais, bet ir
su bet kokiais kitais laikrodžiais.

Gyvybės medis: Tulės kiparisas
Tulės medis – galingas Montezumos kiparisas Santa Marijos del Tulės miestelio centre
(Meksika). Šis galiūnas minimas dar actekų istoriniuose
šaltiniuose, kuriems yra apie
2 tūkst. metų. Realiausia, kad
jam yra 1,3–3 tūkst. metų, o
kai kurie šaltiniai teigia, kad
pirmasis medžio ūglis prasikalė prieš 6 tūkst. metų.
Tai ne tik vienas seniausių, bet ir vienas didžiausių planetos medžių. Kamieno apimtis įvairiais matavimais siekia nuo 41 iki 51 metro. Kamienas
toks drūtas, kad jį ištiestomis rankomis apkabinti pajėgia mažiausiai 30
žmonių (kai kuriais duomenimis – mažiausiai 50 žmonių).

Asmeninis jūsų miego sargas
pats, vis gi bet kuriuo atveju, manau,
kad bendra tendencija nebus nukreipta į spartesnį jų augimą, tačiau
atskirtų klientų grupių atžvilgiu tos
kainos pokyčiai gali būti ir didesni“,
– kalbėjo T. Rudzkis.
Specialistas pasakoja, jog techninių
įvykių skaičius išaugo nežymiai,
tačiau sumos, kurios bus išmokėtos
nukentėjusiems, auga drastiškai –
beveik 15 proc. Tokiam šoktelėjimui
didžiausią įtaką turi eismo įvykio
metu padarytos žalos padidėjimas.
Info: Delfi.lt

Nedaug žmonių atsisakytų
malonumo užmigti greitai,
miegoti ramiai ir giliai, o
pabusti natūraliai, lengvai
ir žvalios būsenos. Prietaisas
„Withings Aura“ bandys tai
užtikrinti, kadangi ši sistema
gali kontroliuoti bei pagerinti miego kokybę.
Prietaiso dalis su šviesos
šaltiniu ir garsiakalbiu dedama netoli lovos, o „kilimėlis“ su davikliais dedamas po čiužiniu. „Aura“
pati nustatys kada atsigulsite į lovą, jus užmigdys ir surinks duomenis apie
miegą, kurios vėliau galėsite paanalizuoti. Prietaiso valdymui yra būtinas
„Wi-Fi“ ryšys ir „Apple“ išmanusis telefonas arba planšetė, kuriuose reikės
susiinstaliuoti su gaminių gautą programinę įrangą.
„Withings Aura“ kainuoja 300 eurų.
Info:Technologijos.lt

Vasario 14 d. - vasario 20 d.

ANTRADIENIS,, VASARIO 20 D.

PIRMADIENIS,, VASARIO 19 D.

SEKMADIENIS,, VASARIO 18

D.

ÐEÐTADIENIS, VASARIO 17 D.
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06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 4.
10:40 Stilius. (k.)
11:30 "Eurovizija 2015". (k.)
13:05 Bëdø turgus. (k.)
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja 7.
17:00 Akis uþ aká 3.
18:15 Ðiandien.
18:45 Ten, kur namai 1.
19:30 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.)
03:15 Emigrantai. (k.)
04:05 Specialus tyrimas. (k.)
04:55 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)

08:05 Susitikimai. (k.)
09:00 Labas rytas, Lietuva.
HD (k.)
11:30 Laiko þenklai.
12:00 Þinios.
12:15 ORA ET LABORA.
Benediktinø kelias
Lietuvoje. (k.)
12:45 V. A. Mocartas. Opera
"Don Þuanas". (k.)
15:15 Bûtovës slëpiniai. (k.)
16:00 Dþeronimas.
16:30 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Pasaulio dokumentika.
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Linija, spalva, forma.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Oliveris ir vaiduoklis.
23:00 Jurgis Dovydaitis.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Dëmesio centre. (k.)
01:00 Vladas Jakubënas.
Baletas "Vaivos juosta".

06:40 Dienos programa.
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.
09:35 Melagiø þaidimas.
10:30 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
11:05 Karadajus.
12:05 Grieþèiausi tëvai.
13:05 Audra.
14:00 Alabama - namai
namuèiai.
14:55 Bûrëja.
15:30 Ðeðtasis pojûtis.
16:00 Grieþèiausi tëvai.
17:00 Mano puikioji auklë.
17:35 Mano puikioji auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 Rami moteris.
23:00 Grubus þaidimas.
00:50 Arti namø.
01:45 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai burbuliukai.
06:55 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Uþdelsta meilë.
10:35 Ðëtoniðkas sandëris.
12:15 Peliukas Stiuartas
Litlis.
13:55 Madagaskaro
pingvinai.
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:25 Pagalbos skambutis.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Mirties kelias.
23:55 Ties riba.
00:50 Nikita.
01:45 Detektyvë Dþonson.
02:40 Programos pabaiga.

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
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.
19:30 Prieð srovæ.
20:30 VIP.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Transporteris.
23:10 Krizë.
00:10 CSI kriminalistai.
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 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 Visa menanti.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Jis sako "Taip!".
23:35 Persekiotojai.
00:25 Visa menanti.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

09:30 Tavo augintinis.
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.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës. "FC
Shakhtar Donetsk" "FC Bayern München".
23:40 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
00:10 Dirbtinis intelektas.
01:00 Izoliacija.
02:20 UEFA Èempionø
lygos apþvalga.
02:35 Klyvlendo ðou.

05:25 Reporteris.
06:00 "Miestelio patruliai".
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 Dràsûs.
13:00 Patriotai.
14:00 "Gamink sveikiau!"
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 Ðiandien kimba.
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø rinkimai
2015.
18:00 Reporteris.
18:33 Orai.
19:20 "Albanas".
20:20 "Kaliniø þmonos".
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
23:12 Paþangi Lietuva.
23:17 Orai.
23:20 Taip gyvena
þvaigþdës!
00:20 "Albanas".

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 4.
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.
16:00 Þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja 7.
17:00 Akis uþ aká 4.
17:45 Naisiø vasara 6.
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 4.
01:15 Laba diena, Lietuva.
HD (k.)

08:05 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Laiko þenklai.
12:15 Naktinis ekspresas.
Veda Jolanta
Kryþevièienë. (k.)
12:45 LRT Kultûros
akademija. (k.)
13:30 Kaip iðauginti plakanèià
ðirdá.
14:15 Dþiazo muzikos
vakaras. (k.)
15:15 Mûsø miesteliai. (k.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:30 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva.
17:45 Þinios. Ukraina. (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 Elito kinas.
23:00 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva.

06:40 Dienos programa.
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.
09:35 Melagiø þaidimas.
10:30 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
11:05 Karadajus.
12:05 Grieþèiausi tëvai.
13:05 Audra.
14:00 Alabama - namai
namuèiai.
14:55 Bûrëja.
15:30 Penki ingredientai.
16:00 Grieþèiausi tëvai.
17:00 Mano puikioji auklë.
17:35 Mano puikioji auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 Saugotojas.
22:45 Grubus þaidimas.
23:40 Farø ðeima.
00:10 Farø ðeima.
01:05 Arti namø.
02:00 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai burbuliukai.
06:55 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
10:00 Sugráþæs ið
praeities.
11:55 Staiga trisdeðimties.
13:55 Madagaskaro
pingvinai.
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:25 Gyvenimo receptai
2.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 Porininkai.
23:55 Ties riba.
00:50 Nikita.
01:45 Detektyvë Dþonson.
02:40 Programos pabaiga.

06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Ragai ir kanopos
sugráþta.
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 Pakartok!
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
21:55 TV3 sportas.
22:00 TV3 orai.
22:05 Vikingø loto.
22:10 Ruandos vieðbutis..
00:35 Elementaru.
01:30 Ieðkotojas.
02:20 Aferistas.
03:10 Maþylë Houp.
03:35 Choras.

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 Visa menanti.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Monikos Veliûr
sugráþimas.
23:20 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 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.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës. "FC
Shalke 04" - "Real
Madrid CF".
23:40 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
00:10 Dirbtinis intelektas.
01:00 CSI kriminalistai.
01:50 CSI kriminalistai.
02:40 Klyvlendo ðou.

06:00 "Miestelio patruliai".
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.
16:18 Orai.
16:20 Giriø takais.
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø rinkimai
2015.
18:00 Reporteris.
18:27 Orai.
18:30 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
19:20 "Albanas".
20:20 "Kaliniø þmonos".
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:17 Orai.
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 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)
14:00 Þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja 7.
17:00 Akis uþ aká 4.
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 4.
01:15 Laba diena, Lietuva.
HD (k.)
03:15 Delfinai ir þvaigþdës.
(k.)
04:55 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.

08:05 Þurnalistës Inos
Dràsutienës kûrybos
retrospektyva.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas. (k.)
12:45 Nacionalinës kultûros
ir meno premijos
laureatai. (k.)
13:35 Legendos. (k.)
14:20 Alma Mater
Musicalis. (k.)
15:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Septynios Kauno
dienos. (k.)
17:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
18:00 Þinios. Ukraina. (k.)
18:15 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Kultûra.
19:00 Legendos.
19:45 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:40 Visu garsu.

06:40 Dienos programa.
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.
09:35 Melagiø þaidimas.
10:30 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
11:05 Karadajus.
12:05 Grieþèiausi tëvai.
13:05 Audra.
14:00 Alabama - namai
namuèiai.
14:55 Bûrëja.
15:30 Penki ingredientai.
16:00 Grieþèiausi tëvai.
17:00 Mano puikioji auklë.
17:35 Mano puikioji auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 Midsomerio
þmogþudystës VIII.
22:55 Detektyvë Rizoli.
23:50 Deksteris.
00:35 Arti namø.
01:30 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Þuviukai burbuliukai.
06:55 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
10:00 Yra kaip yra.
11:15 KK2.
12:05 Gyvenimo receptai
2.
13:00 Laba diena.
13:30 Tomas ir Dþeris.
13:55 Madagaskaro
pingvinai.
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Valanda su Rûta.
21:30 Þinios.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 Vertikali riba.
00:35 Ties riba.
01:30 Nikita.
02:25 Sveikatos ABC
televitrina.
02:50 Programos pabaiga.

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 Ragai ir kanopos
sugráþta.
13:30 Legenda apie Korà.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
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.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko. (27)
09:00 Dainuok mano
dainà.
11:00 Kalbame ir rodome.
(399)
11:55 Prokurorø
patikrinimas. (265)
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:00 Komisaras Aleksas.
(28)
15:00 Amerikos talentai.
(11)
16:00 Prokurorø
patikrinimas. (266)
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Visa menanti. (28)
19:25 Policija ir Ko. (28)
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
(17)
21:00 Farai.
21:30 Riterio þvaigþdë.
00:15 Visa menanti. (27)
01:10 Prokurorø
patikrinimas. (265)
02:15 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 Naða Raða.
21:30 Þudymo þaidimai.
23:35 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
00:05 Dirbtinis intelektas.
01:00 CSI kriminalistai.
01:50 CSI kriminalistai.
02:40 Klyvlendo ðou.
03:05 Programos pabaiga.

05:25 Reporteris.
06:00 "Miestelio patruliai".
07:05 Reporteris.
07:55 Keliauk! Paþink!
Pasidalink! Iðtisus
metus.
08:00 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
09:00 "Albanas".
10:05 "Magda M.".
11:10 Reporteris.
12:00 Ðeima- jëga!
13:30 Dràsûs.
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø rinkimai
2015.
18:00 Reporteris.
18:35 Savivaldybiø rinkimai
2015. (tæs.)
19:20 "Albanas".
20:20 "Kaliniø þmonos".
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22:30 Reporteris.
23:12 Ádomi Lietuva.
23:20 Nuoga tiesa.
00:20 "Albanas".

05:15 Tautos balsas. HD.
(k.)
06:00 LRhimnas.
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. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:15 Hartlando uþuovëja
7.
17:00 Akis uþ aká 4.
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 Klausimëlis.lt
23:00 Tamsioji pusë.
01:00 Akis uþ aká 4.

08:05 "Lituanicos" paslaptis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
HD (k.)
11:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
12:00 Þinios.
12:15 Þolës prakalbëjimas.
12:40 Degantis krûmas.
14:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
15:00 Mokslo sriuba.
15:15 Istorijos detektyvai.
16:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
18:00 Þinios. Ukraina. (k.)
18:15 Kultûrø kryþkelë.
18:30 Ðiaurietiðkas bûdas.
19:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
20:00 Gustavo enciklopedija.
20:30 Labanaktukas.
21:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
22:00 Lietuviø kino klasikai.
23:20 Vienas eilëraðtis.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. HD (k.)
00:30 ...formatas. (k.)
00:45 Legendos. (k.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:45 Mano puikioji auklë.
07:15 Mano puikioji auklë.
07:45 Burbulø ðou.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas.
09:10 Avataras.
09:35 Melagiø þaidimas.
10:30 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
11:05 Karadajus.
12:05 Grieþèiausi tëvai.
13:05 Audra.
14:00 Alabama - namai
namuèiai.
14:55 Bûrëja.
15:30 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
16:00 Grieþèiausi tëvai.
17:00 Mano puikioji auklë.
17:35 Mano puikioji auklë.
18:10 Be kaltës kalta.
20:05 Karadajus.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA
Nusikaltimo vieta.
Komisaras Borovskis ir
degantis þmogus.
22:45 SNOBO KINAS
Broliai.
00:55 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 K11: Komisarai tiria.
Dukters meilë.
09:25 K11: Komisarai tiria.
Mirtinas krytis.
10:00 Yra kaip yra.
11:15 KK2.
12:05 Pagalbos skambutis.
13:00 Laba diena.
13:30 Tomas ir Dþeris.
13:55 Madagaskaro
pingvinai.
14:20 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Mano vyras gali.
22:20 Kartà Meksikoje.
00:20 Rëksniai.
Medþioklë.
02:10 Vertikali riba.
04:25 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 Ragai ir kanopos
sugráþta.
13:30 Legenda apie Korà.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:15 Laidos pertraukoje Kaip ant delno.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Piteris Penas.
21:05 Iksmenai. Þûtbûtinis
mûðis.
23:15 Gaudynës.
01:15 Margareta.
04:00 Programos pabaiga.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Jis sako "Taip!".
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 Patrulis.
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Interviu su þudiku.
23:20 Spartakas.
Prakeiktøjø karas.
00:05 Persekiotojai.
01:00 Visa menanti.
01:55 Prokurorø
patikrinimas.
03:00 Bamba TV.

09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelkë.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 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 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:00 Tikroji auka.
00:50 Þudymo þaidimai.
02:35 Klyvlendo ðou.
03:00 Programos pabaiga.

06:30 Ðeima- jëga! 2.
06:45 Programa.
06:49 TV parduotuvë.
07:05 Reporteris.
07:55 Keliauk! Paþink!
Pasidalink!
08:00 "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.
18:35 Savivaldybiø rinkimai
2015. (tæs.)
19:20 "Laukinis pasaulis".
19:50 Kitoks pokalbis.
20:50 Pasaulis X.
21:50 "Purvini þaidimai".
00:00 "Svarbus alibi".
01:50 "Miestelio patruliai".
02:35 "Purvini þaidimai".
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2 k. butà Kæstuèio g. 23 (III
a. 15 930 Eur/55 000 Lt).
Jurbarkas. tel. 8698 18996.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I
a., renovuotas namas, labai
maþi mokesèiai, reikalingas
kosmetinis remontas, 23
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.
2 k. butà Daukanto g. 19 (I
a., yra garaþas). Jurbarkas,
tel. 8 618 09 621.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a.,
po kapitalinio remonto).
Jurbarkas, tel.: 8 699 19 579,
8 685 00 647.
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 Miðkø ûkyje
PIGIAI ir SKUBIAI (II a.,
60 kv. m, vietinis centralinis
ðildymas, vandens ðildytuvas,
plastikiniai langai, medinës
durys, pigiausias el. tarifas,
nebaigtas remontas, 8 000
Eur). Tel. 8 602 17 180.
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 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.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà „susivienijime“,
Lauko g. 4 (III a., 38 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 11 624,19
Eur/40 136 Lt). Jurbarkas,
tel. 8 646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. 31
(I a., 38 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, 10 020,85 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 butas.
Plastikiniai langai, ðarvo
durys). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.

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

2 k. butà Cvirkos g. 4 (V a.,
plastikiniai langai, ðarvo
durys, ástiklintas balkonas,
baldai, atliktas remontas,
15 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 698 18 566.

Skelbiantis 2 kartus –
1 kartas NEMOKAMAI!
Skelbiantis 8 kartus –
NET 1 mėn. NEMOKAMAI!!!
Akcija galioja iki kovo 11 d. ir TIK asmeniniams skelbimams.

3 k. butà Lauko g.
(NEBRANGIAI, II a. ið V,
16 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 670 74 310.
3 k. butà (ûkiniai pastatai)
Lybiðkiø k., Jurbarko r. Tel.
8 683 15 932.
4 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (2 balkonai, vaizdas á
Nemunà). Jurbarkas, tel.: 8
699 19 579, 8 685 00 647.
4 k. butà Kæstuèio 16 (II a.,
72 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 28 442,13
Eur/98 205 Lt. Yra namo
bendrija, maþi mokesèiai, su
baldais ir buitine technika).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 300.
Mediná namelá netoli
Nemuno (daliniai patogumai, 2 a þemës, 32 000 Eur) ir
2 k. butà (mediniame name,
daliniai patogumai, 16 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 653
86 819.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 44 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

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 Jurbarko r., Skirsnemunėje (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 Jurbarko r., Pašvenčio k. (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).
Namo dalį Jurbarke, Dariaus ir Girėno
g. (151 kv. m., 13,52 a žemės, 1900m. statybos, 52 500 Eur)
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

Namà miesto centre
(mûrinis, 100 kv. m, þemë,
kanalizacija, vandentiekis,
24 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 688 21 000.
Namà 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.
Namà sodø bendrijoje
Greièiai (2 a., mûrinis, yra
ûkinis pastatas, garaþas, 12
arø þemës). Tel. 8 659 87 617
(skambinti po 18 val.).
Pusæ medinio namo miesto
centre (138 kv. m, kûrenama kietuoju kuru, miesto
komunikacijos, internetas,
satelitas, TEO telefonas,
13,52 arai þemës, sodas,
sutvarkyta aplinka, galima
uþsiimti privaèia veikla).
Jurbarkas, tel. 8 672 20 975.

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.

Pusæ namo Vytauto Didþiojo
g. (rami vieta). Jurbarkas,
tel. 8 623 50 088.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko
(30 arø, 8 700 Eur/ 30 000
Lt). Galima derëtis. Skubiai!
Jurbarkas, tel. 8 686 70 469
(skambinti po 18 val.).
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sklypà prie Vytauto Didþiojo
pagrindinës m-klos (8,9 arai,
visos komunikacijos, 15 350
Eur/ 53 000 Lt). Galima
derëtis. Skubiai! Jurbarkas,
tel. 8 686 70 469 (skambinti
po 18 val.).
Sodà Greièiuose (6 arai,
mûrinis namelis, vasarinë,
ðulinys, gerai sutvarkytas).
Jurbarkas, tel. 8 602 63 354.
Sodà „Nemuno“ bendrijoje (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6
arai, 2 113,94 Eur/7 299 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
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.
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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 Dariaus ir Girëno
g. 52 (miesto komunikacijos,
garaþas, darþas, stiklinis ðiltnamis, remontas). Tauragë,
tel. 8 678 05 442.
2 k. butà miesto centre (galima su baldais, 20 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 10 912.

Þemës sklypà A. GiedraièioGiedriaus 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

p a r d u o d a
+Komercines rûsio patalpas (70 kv. m, miesto
centre) arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 687 93 660.
1 k. butà J. TumoVaiþganto g. (29 kv. m,
ðiltas, maþi mokesèiai,
gera vieta). Tauragë, tel. 8
627 59 631.

1 k. butà ar kambará
Jurbarke, Smalininkuose
(be patogumø arba bendrabutyje). Tel. 8 633 92 494.

1 k. butà (I a., visi patogumai, vietinis ðildymas, atskiras áëjimas, yra þemës).
Tauragë, tel. 8 670 04 207.

Miðko, þemës gràþinimo
dokumentus, brandø miðkà.
Moka brangiai. Jurbarkas,
tel. 8 605 45 773.

1 k. butà (V a. ið penkiø,
38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel. 8
654 92 440.

n u o m o j a

1 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., nestandartinis, centrinis ðildymas, nëra vonios, kieme sandëliukas).
Tauragë, tel. 8 662 28 361.

2 k. butà. Jurbarkas, tel. 8
699 03 525.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà arba
kambará Smalininkuose.
Jurbarkas, tel. 8 699 16 796.

Kituose miestuose ir
rajonuose
p e r k a
BRANGIAI PERKA
ÁVAIRØ MIÐKÀ. Tel. 8 651
39 039.
NUOLAT PERKA MIÐKUS
VISOJE LIETUVOJE. Tel.
8 641 07 661.

Raseiniuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà su þeme Raseiniø r.
Tel. 8 606 08 584.

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

Tauragëje ir rajone

1 k. butà mikrorajone arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
690 60 031.
1 k. butà Tauragës Dvare
(vietinis ðildymas, vanduo,
kanalizacija, 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 680 89 135.
1 k. butà Tauragës Dvare (I
a., tvarkingas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, ðildomas kietuoju kuru, radiatoriai, boileris) arba keièia
á 1 k. butà Tauragës mieste
su priemoka. Tauragë, tel.
8 618 20 617.
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.
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 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 5 800 Eur). Tauragë,
tel. 8 699 47 257.
2 k. butà Þalgiriø mikrorajone (V a., vidurinë laiptinë, su visu inventoriumi).
Tauragë, tel. 8 658 61 209.
2 k. butà Gedimino g. (II
a., 9 a. name, vidurinis.
Plastikiniai langai, ðarvo
durys, rakinama laiptinë, 24
600 Eur). Tel. 8 617 25 675.
3 k. butà (I a., gera vieta,
tinka komercinei veiklai,
kieme parduotuvë, netoli
prekybos centrai). Tauragë,
tel. 8 636 16 117.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (71 kv. m, gera vieta, ðiltas,
erdvus, gero planavimo).
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
3 k. butà (IV a., miesto
centre dalinis remontas,
pavasará bus renovuojamas,
20 000 Eur) arba keièia á
butà Klaipëdoje. Tauragë,
tel. 8 638 54 618.

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 Dariaus ir Girëno g.
Tauragë, tel. 8 650 62 310.
3 k. butà miesto centre
Dariaus ir Girëno g. ir garaþà „Rato“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 650 62 310.
3 k. butà Miðko g. (III a.,
66 kv. m, gero planavimo,
ðiltas, erdvus). Tauragë, tel.
8 687 71 585.
3 k. butà SKUBIAI miesto
centre (55 kv. m, ðiltas,
erdvus, jaukus, maþiausia
kaina, skubiai). Tauragë, tel.
8 627 59 631.
3 k. butà miesto centre,
Vytauto 76 B (III a., 59 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 26 054,22 Eur/89 960
Lt. Jaukus, apðiltintas ið
vidaus). Tauragë, tel. 8 656
36 587.
3 k. butà Ateities take (III
a., 63 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
34 972,78 Eur/120 754 Lt.
Suremontuotas, erdvus,
ðviesus, ðiltas). Tauragë, tel.
8 699 67 133.

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).
ATPIGO ! 1 kamb. butą Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g.
(19 kv. m, 2 a., miesto centre, ~ 10 000 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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Galvijø fermà (su visa áranga,
yra gyvenamoji patalpa, su
patogumais, fermos ilgis 72
m. Yra 100 galvijø stovëjimo
vietø, pagalbinës patalpos,
72 500 Eur). Tauragë, tel. 8
636 91 145.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(2 600 Eur). Tauragë, tel. 8
690 19 903.
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.
4 k. butà J. TumoVaiþganto g. 125 (III a.,
78 kv. m, 40 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.
Administraciná pastatà
Laisvës g. 85 (550 kv. m,
árengta parduotuvë, 11 arø
þemës, 75 000 Eur arba
iðnuomoja). Tauragë, tel.
8 685 86 266.
Aikðtelæ su sandëliais (prie
kelio Tauragë-Sovetskas,
buvæs automobiliø demontavimas, 1,7 ha þemës
aikðtelës plotas, 900 kv.
m sandëliai, 80 000 Eur).
Arba iðnuomoja. Tauragë,
tel. 8 685 86 266.
Butà Aerodromo g. 11
(I a., 36,05 kv. m, 15 000
Eur), galima iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis, atskiras áëjimas,
uþdaras kiemas, garaþas,
þemë, gera vieta, 34 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600
15 381.

Garaþà Veterinarijos g. 15
(1 500 Eur). Tauragë, tel. 8
677 46 861.
Gyvenamàjá 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 2-jø aukðtø
Natkiðkiuose, 25 km nuo
Tauragës (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
iðorinis remontas). Tauragë,
tel. 8 633 89 782.
Namà Jovaruose „grybo“
tipo (52 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 28 316.
Namà Maþonø gyv. (medinis, renovuotas namas, 25
arø valda). Tauragë, tel. 8
600 10 404.
Namà Mitaujos take, geroje,
ramioje vietoje (akligatvis,
ðiltas namas, ðiuolaikiðkai
suplanuotas, 125 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 64 244.
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.

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.
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N a m o d a l á Ta u r a g ë j e ,
Jovaruose (II a., 56 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis,
15 031,28 Eur/51 900 Lt).
Tauragë, tel. 8 610 39 208.
NEBRANGIAI namà
Ta u r a g ë s p r i e m i e s t y j e ,
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.
Puse mûrinio namo (II a.,
netoli miesto centro, 3 kambariai, virtuvë, WC, vonia,
miesto komunikacijos, didelis mûrinis ûkinis pastatas, 40
000 Eur) arba keièia á butà
Klaipëdoje. Tauragë, tel. 8
638 54 618
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (6 a þemës, 2
aukðtø namelis, rûsys, ið viso
98 kv. m, namas neárengtas,
10 020,85 Eur/34 600 Lt).
Tauragë, tel. 8 655 03 703.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (4 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 615 32 755.
Sodybà 17 km nuo Tauragës
su 3 ha þemës, sodu arba
vien tik namà su ûkiniais
pastatais. Tel. 8 650 62 275.
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.
Sodybà prie asfaltuoto kelio,
20 km nuo Tauragës (medinis namas, visi patogumai,
plastikiniai langai, ûkiniai
pastatai, namø valda, yra
internetas, 19 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 681 02 112.
Sodybà su 2,5 ha þemës.
Tauragë, tel.: 8 652 16 733, 8
618 04 256.
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.
Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur).
Tel. 8 685 86 266.
Þemæ Sungailiðkiø k. (þemës
ûkio paskirties). Tauragës r.,
tel. 8 687 47 790.

Namà Vytauto g. (apie 100
kv. m, mûrinis, 47 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 63 499.

Þemës sklypà S. Daukanto g.
(9,2 aro, yra pamatai, leidimas statybai, projektas, visos
komunikacijos, 16 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 23 080.

Namo dalá Pagëgiu 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.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras
- 1 200 Eur). Tauragë, tel. 8
652 66 816.

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.
(2 324,84 Eur/8 027,20 Lt).
Parduodami 2 sklypai po 6
a Joniðkës soduose. Padaryti
geodeziniai matavimai, ávestas trifazis, miesto komunikacijos, 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 J.
Kasperavièiaus g. (nuo 10-14
arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus V.
Maèernio/T. Ivanausko g.
(2 sklypai po 30 arø, visos
komunikacijos). Tauragë, tel.
8 631 96 921.

p e r k a
+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 r., 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.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 kambará su
bendra virtuve (su baldais,
merginai arba moteriai).
Tauragë, tel. 8 630 99 596.
+Iðnuomoja komercines
patalpas J. Tumo-Vaiþganto
g. 120-26 (55 kv. m). Tauragë,
tel. 8 656 60 987.
+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.
Þemës sklypà Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais
buvusi sodyba, 9 000 Eur).
Tel. 8 685 86 266.

Patalpas Dariaus ir Girëno
g. 58 (I a., 18 kv. m, monolitinis, 200,42 Eur/692 Lt,
komercijai, ðalia ratø serviso
ir bûsimo LIDL prekybos
centro). Tauragë, tel. 8 689
04 022.

Þemës sklypà Pagramantyje
(82 arai, 19 700 Eur).
Tauragës r., tel. 8 631 84 990.

Patalpas netoli “Vinitos”
(90 kv. m, tinka komercinei
veiklai). Tauragë, tel. 8 618
87 393.

Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (1 ha, 6 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 654 32 759.

Pensinio amþiaus moteris
iðsinuomotø namo dalá be
patogumø, siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 658
75 456.

Þemës sklypà SKUBIAI!
PIGIAI! T. Ivanausko 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.

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.
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 trinkelëmis:
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.

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.
Kompiuterá „AMD Athlon
XP 2600+“ (80 GB HDD,
512 MB RAM, DVD RW,
klaviatûra, pelë, LCD monitorius, 49,10 Eur/169.54 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 612 92 195.
Namø soliariumà „Philips“.
Tel. 8 698 75 628.
Neðiojamà kompiuterá
(geras, su internetine USB
jungtimi, 86,89 Eur/ 300 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.
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.
Stiprintuvà Crown (250
vatø, 40 Eur). Tel. 8 654
93 199.
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 “Snaigë” (naudotas, 50 Eur). Tel. 8 618
26 299.
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.

p a r d u o d a
3 daliø jaunuolio kambario
sekcijà (mëlyna, 120 Eur).
Tel. 8 614 23 518.
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/1
314.80 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.
Sofà su 2 foteliais (geros
bûklës, sofa iðtiesiama, 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.
Stalà su 8 këdëmis (uosinis,
1x190, 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.
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Virtuvës baldus (naudoti,
su buitine technika), virtuviná stalà su këdëmis,
kilimus, naujà sekcijà
„Neris“. Tauragë, tel. 8
614 08 381.

p a r d u o d a
Vaikiðkà dviratukà (yra
ratukai). Tauragë, tel. 8
604 58 380, skambinti po
17 val.

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
2 karves ir telyèià (verðiuosis vasará ir balandá, 800
Eur). Tauragë, tel. 8 637
30 461.
6 m. kumelæ. Tinkama
veisimui, darbui, jojimui.
Kaina sutartinë. Tauragës
r., tel. 8 614 90 235.

Sergant katarakta delsti negalima
Dažno iš mūsų šeimoje, giminėje ar draugų rate yra
asmenų sergančių katarakta. Susidūrus su šia liga iškyla
nemažai klausimų: kas tai per liga, kokios susirgimo
priežastys, kaip gydytis ir kt. Į dažniausiai pacientų
užduodamus klausimus atsako ilgametę darbo patirtį
sukaupęs „Akių chirurgijos centro“ gydytojas oftalmologas Algirdas Šidlauskas.
- Kas tai per liga toji katarakta?
- Katarakta (lęšiuko sudrumstėjimas) – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo sumažėjimo, drumsčių
formavimosi. Tai viena iš ypač sparčiai plintančių akių
ligų, kuri tampa vis dažnesne visuomenės sveikatos
Kuo anksčiau atliekama kataraktos operacija,
problema.
- Kokio amžiaus žmonės dažniausiai į Jus kreipiasi? tuo geresni pooperaciniai rezultatai ir mažesnė
- Katarakta gali pasireikšti bet kokiame amžiuje, todėl komplikacijų rizika
ir pacientų sulaukiame nuo kūdikių, turinčių įgimtą kataraktą, iki garbaus amžiaus žmonių. Aišku, didžioji
dalis pacientų vyresnio amžiaus, kadangi pagrindinė kataraktos išsivystymo priežastis yra senėjimas.
Su metais, keičiasi akies lęšiuko struktūra, jis darosi mažai elastingas, mažėja jo skaidrumas. Medžiagų
apykaitai sulėtėjus, akies lęšiukas pradeda drumstėti.
- Kokius simptomus pastebėjus pacientai turėtų kreiptis į gydytoją?
- Pagrindinis kataraktos simptomas – palaipsniui blogėjantis regėjimas viena arba abiem akimis. Dažnai
sergantieji katarakta skundžiasi rūku prieš akis, daiktai matomi neryškiai, dvigubinasi daiktų atvaizdai,
sunku vairuoti automobilį tamsiu paros metu, blogiau matyti saulėtą dieną. Katarakta gali sukelti jautrumą
ryškiai šviesai, spalvos tampa blankios, gali prireikti dažnai keisti akinius. Sergant katarakta tampa sudėtinga
atlikti įprastinius kasdienius darbus, užsiimti mėgstama veikla (skaitymu, mezgimu, rankdarbiais, maisto
gaminimu). Kai lęšiuko skaidrumas ima trukdyti įprastinei veiklai reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti
su gydytoju.
- Kaip gydoma katarakta?
- Kataraktą išgydančių vaistų nėra. Vienintelis šios ligos gydymo būdas – chirurginis. Operacijos tikslas
– sudrumstėjusį lęšiuką pakeisti dirbtiniu. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos netaikant
bendrosios anestezijos, o vietiškai, vaistų pagalba nujautrinant akį. Todėl operacijos metu žmogus išlieka
sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo. Anksčiau atliekant tokią operaciją tekdavo akyje padaryti
gana didelį pjūvį, kurį susiuvus, ragenos randas gydavo apie pusę metų. Tuo tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – pro 2-3 mm dydžio pjūvį sudrumstėjęs lęšiukas
išsiurbiamas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Pjūviai labai maži, jų siūti nereikia. Operacija paprastai
užtrunka apie 30 min., po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientas gali vykti namo.
Modernios ir saugios operacijos.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis
specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. „Akių chirurgijos centras“ suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant
eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę
gydytojai profesionalai, atlikę tūkstančius kataraktos operacijų. Visa naudojama įranga yra labai patikima,
pagaminta savo srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite
savo regos problemas šios srities profesionalams. Dažnai pacientai į gydytoją kreipiasi ligai toli pažengus
– esant tik šviesos jutimui, kas gali neigiamai įtakoti operacijos rezultatus. Atstatyti regėjimą vėlyvosiose
kataraktos stadijose – įmanoma, tačiau tokios operacijos eiga visada sunkesnė, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Todėl ypač svarbu laiku atkreipti dėmesį į
pirminius ligos požymius, neleisti kataraktai progresuoti iki aklumo.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Gerà 6 verðiø karvæ. Tel. 8
635 69 253.
Kalytæ (ðokoladinë, 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 (15 vnt., galima rinktis). Tauragë, tel. 8 699 03 547.
Karves (2 vnt.). Ðilalë, tel. 8
621 18 644.
Karves (2 vnt., 2 ir 3 verðiø).
Tauragë, tel.: 8 613 92 981, 8
694 54 543.
Karves (4 vnt.). Tauragë, tel.
8 682 24 545.
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 (verðinga, verðiuosis
kovo mën.). Tauragë, tel. 8
638 65 596.
Kiaules skerdimui (augintos
kaimiðkais paðarais), kvieèius
ir mieþius (8 Eur/50 kg).
Jurbarkas, tel. 8 601 59 225.
Kiniðkà roþæ. Tauragë, tel. 8
636 09 611.

Maistines bulves (didelës,
skanios, geros veislës. Kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 657
92 545.
Parðelius, 6 sav. Tel. 8 686
43 867.
Septyniø verðiø karvæ, 550
Eur. Tauragës r., tel. 8 674
01 521.
Ðienainá (plëvelëje). Tauragë,
tel. 8 645 96 698.
Ðienà rulonais. Jurbarkas, tel.
8 620 38 100.
Ðienà (1 ryðulys - 1 Eur).
Tauragë, tel. 8 651 13 477.
Ðuniukus (èiau-èiau veislës).
Tauragë, tel. 8 622 86 461.
Ðuniukus (taksø veislës,
5 vnt., gimæ sausio 13 d.).
Tauragë, tel. 8 604 58 380,
skambinti po 17 val.
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.
Telyèaitæ (2 savaièiø, ðëma,
pieniniø veislës), buliukà (1
savaitës, þalas). Tauragë, tel.
8 686 92 218.

Dviratá-treniruoklá (15 Eur,
galima derëtis). Tauragë, tel.
8 675 13 416.

Telyèias (2 vnt., pieninës,
verðiuosis geguþës mën., 750
Eur). Tauragë, tel. 8 657 90
720.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
verðiuosis viena vasario 23
d., antra kovo 20 d., treèia
balandþio mën. pradþioje).
Tauragë, tel. 8 637 64 752.
Telyèià (pieninë, verðinga).
Pagëgiai, tel. 8 616 11 844.

p e r k a
Buliukà auginimui. Tel. 8
680 51 748.
Ðiena. 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.

Telyèià (verðinga, 730 Eur).
Skaudvilë, tel. 8 610 76 393.
Telyèià (verðiuosis kovo 10
d., 700 Eur). Tauragë, tel. 8
676 94 299.
Verðingà telyèià, 601,25 Eur/2
076 Lt. Jurbarkas, tel. 8 650
73 006.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
(grynaveisliai, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 819.

p a r d u o d a
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.

Ekskavatoriui ETC- 202
vikðrus, 7 Eurai/vnt. Tel. 8
686 93 410.

Nauji drabužiai iš Vokietijos. Jurbarkas, tel. 8 680
41 705.
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.
Plastikines taras su metaliniais padëklais (1 000 l, ðvarios,
iðplautos, tinka vandeniui,
melasai, kurui, skystoms
tràðoms, 35-55 Eur), kanalizacijai, nuotekoms (15-25
Eur). Tauragë, tel. 8 643
63 943.
Vantas (ávairios, pigiai).
Tauragë, tel. 8 658 86 356.

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

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

Priimu gyventi senyvo
amþiaus vyriðká, turintá
vairuotojo teises. Tel. 8 688
56 284.

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

MITSUBISHI
p a r d u o d a

Uosines medþio masyvo grindis. 30 procentø
PIGIAU nei rinkos kaina.
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.

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

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 2E (1990 m.,
benzinas, dujos, TA iki
2016-02, kaina sutartinë).
Tel. 8 686 14 805.
AUDI B4 (1993 m., benzinas, 1,9 l, universalus, TA,
724 Eur). Jurbarkas, tel. 8
645 17 051.

BMW
p a r d u o d a

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

p a r d u o d a
Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys
puikiomis dengiamumo,
spalvos parinkimo savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug
tranzito, garaþø daþymui,
baltos sp. 40 kg - 100 Eur,
geltonos sp., 30 kg - 75 Eur).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Àþuolus (sodybos, kaina
sutartinë). Tel. 8 623 69 823.
Betoninius blokelius tvorai
(balto skaldyto akmens imitacijos, 1 vnt. - 2 Eur). Tel. 8
617 49 793.
Keturpuses obliavimo stakles „Weining unimat 17N“
(7 velenø). Tauragë, tel. 8
653 32 449.
Metalines sandëlio konstrukcijas (12 m ploèio, 5 m
aukðèio kolonos - 40 Eur/m).
El. gaminimo stotis: 60 kW
- 2300 Eur, 10 kW, nauja, 1
750 Eur. Tel. 8 672 72 619.
Nuo statybø yra atlikæ ávairiø plytø. Parduodamos uþ
sutartinæ kainà. Tauragë, tel.
8 604 56 320.
Obliavimo stakles ir medþio
tekinimo stakles. Tauragë,
tel. 8 682 40 060.

Radiatorius (ketaus, 1 sekcija - 0,7 Eur), aukðto slëgio pompà (naudota, italiðka, 25 Eur), uosines duris
(0,89x2,07 m, naudotos,
daþytos, 25 Eur), gëlynø
kuoliukus (atitvarams, impregnuoti, 1 vnt. - 0,7 Eur).
Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Statybinæ medienà (gegnës,
5/15, „murlotai“) ir viengubo
pjovimo lentas. Tel. 8 606
25 527.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m,
3,5 mm storio, 14 vnt., 0,865
x 1 m, 4 mm storio, 15 vnt.,
nebrangiai, kaina sutartinë).
Trifazá elektriná obliø (gera
bûklë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 699 80 354.
Ðiltinimo vatà Paroc
(50x1220x610, 1 pakas/ 15,20
Eur, 0,521 kubo arba 10,42
kv. m; 100x1220x610, 1 pakas/ 17,50 Eur, 0,595 kubo
arba 5,95 kv. m). Jurbarkas,
tel. 8 672 20 975.

BMW 525 (TDS, 1994 m.,
2,5 l, dyzelinas, 105 kW,
sidabrinë spalva, sedanas, TA 2016-08, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m.,
pirktas 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 PAJERO
(1991 m., 2,5 turbo-, 4/5
durys, TA iki 2015-11, 1050
Eur). Jurbarko r., tel. 8 676
05 719.

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

ÐKODA

VW PASSAT Combi (2003

p a r d u o d a

m., „pliusas“, 1,6 l, benzinas,

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

VOLKSWAGEN

OPEL

p a r d u o d a

p a r d u o d a

VW GOLF II (1986 m., 1,6 l,
benzinas, 2 durys, ruda spalva, TA iki 2016-09-23, 230
Eur). Jurbarko r., Varlaukis,
tel. 8 674 95 391.

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.
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/4 498 Lt).
Ðilalë, tel. 8 604 55 086.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT 19 (1994 m., 1,7
l, benzinas, dujos, 54 kW,
auksinë spalva, heèbekas,
TA iki 2017 m., 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
R E N A U LT L A G U N A
(1998 m., 1,9 l, dyzelinas,
heèbekas, TA, 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 09 725.

p a r d u o d a

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.

MB SPRINTER (1997 m.,
2,3 l, dyz., geras variklis,
sutvarkyta vaþiuoklë, krovininis, 4 000 Eur). Tel. 8
638 74 614.

R E N A U LT T W I N G O
(1995 m., 1,2 l, benzinas,
tvarkingas ir ekonomiðkas,
TA iki 2016-10-17, 350 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 92 986.

MERCEDES-BENZ

SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, mëlynas
perlamutras, veliûras, kondicionierius, rida 239 000 km,
keistas pagrindinis dirþas
prie 217 000 km, signalizacija, centrinis, el. langai, TA,
1 950 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.

VW PASSAT (1990 m., 1,9
l, 50 kW, dyzelinas, universalus, balta spalva, kablys,
liukas, kaina sutartinë).
Jurbarko r., Veliuona, tel.:
8 650 34 670, 8 670 51 456.
VW PASSAT (1990 m., 1,9
l, dyzelinas, 50 kW, universalus, raudona spalva, TA iki
2017 m., kablys, tvarkingas,
640 Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.

originali rida 160 000 km,
keistas pagrindinis dirþas
prie 140 000 km, tamsiai mëlynas perl., kondicionierius,
centrinis, signalizacija, juodas vidus, variklio defektas,
1 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
VW SHARAN (1999 m.,
1,9 l, 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., rida 262 000 km, pakeistas pagrindinis dirþas
prie 258 000 km, prieð 1 m.
pakeista turbina, klimato
kontrolë, el. langai, ðildomos
sëdynës, ðildomi priekiniai ir
galiniai langai, 2 950 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
VW VENTO (1995 m., 1,9
l, dyzelinas, TA, draudimas,

VW PASSAT (1993 m.,
karavanas, benzinas, TA
iki 2016 m., draudimas).
Tauragë, tel. 8 636 86 399.

rida 220 000, mëlynos sp.,

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.

Lengvøjø automobiliø

350 Eur). Tauragë, tel. 8 656
79 815.

priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Automobilinæ priekabà
(TA, draudimas, 260 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 80 354.
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p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su
defektais, nevaþiuojantys,
dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu
laiku, sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8
656 73 121.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet
kur Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus.
Automobilis gali bûti dauþtas (su defektu) arba visiðkai
tvarkingas. Gali bûti be 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 66 409.
+Automobilius. Tauragë, tel.
8 630 12 397.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà.
Pasiimu pats. Atsiskaitau ið
karto. Tel. 8 653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius
ar nevaþiuojanèius). Moku
brangiai. Tel. 8 699 19 062.
Superkame automobilius geriausiomis kainomis. Atsiskaitome vietoje.
Dirbame kasdien. Tel. 8 644
43 948.

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.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R12 iki
R22, gauta nauja siunta) ir
restauruotas padangas (su
garantija). Tauragë, tel. 8
655 71 191.
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 (R14,
R15, R16, R17). Tel. 8 677
97 077.

p a r d u o d a
Motociklus ir motorolerius (ávairiø modeliø, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 699 80 354.

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.

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.

ROVER 620 (1996 m., 2 l,
TD, TA, draudimas) á kità
automobilá. Tauragë, tel. 8
677 66 107.

p a r d u o d a

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.

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.

Cisternà (10 kub. m, 520
Eurø, atveþu). Tel. 8 676
92 708.

Automobiliná dujø bakà
(naudotas, 70 l talpos, 20
Eur). Tauragë, tel. 8 680 89
135.

Grëblá-vartytuvà
„Dobilas-3“, vikðrinio traktoriaus kultivatoriø. Tel. 8
617 15 920.

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.

Grûdø sëjamàjà (diskinë,
rusø g-bos, 750 Eur), vienos
aðies traktoriaus priekabà
(250 Eur). Tel. 8 646 39 686.

Cisternas (5 kub. m ir 3,3
kub. m). Tauragë, tel. 8 682
40 060.

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

KARPAT greiferinius
kauðus, 130, ðakes, 100,
kauðus runkeliams, 100,
JUMZ kasimo kauðà, 130.
Priekabà 2 PTS-4 (ant
traukiø) dalimis. Tel. 8 618
61 633.

Lietus obudus (R14, 5 skyliø). Jurbarkas, tel. 8 656
16 833.

Kûginæ malkø skaldyklæ,
340,71 Eur/1176.40 Lt.
Tauragë, tel. 8 627 91 769.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: pardavimo vadybininkas, vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo
transporto priemonėmis vairuotojas, statybos
projektų vadovas, ekskavatorininkas, brigadininkas
elektromontuotojas, elektrikas, betono gaminių
liejikas, plataus profilio statybininkas, fasado
šiltintojas, laboratorijos vedėjas (maisto pramonė),
melžimo operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių remontininkas, buhalteris, gydytojo odontologo padėjėjas, kombinuotųjų
pašarų gamybos operatorius, melžėjas, peratorius
(-ė) - kasininkas (-ė), padavėjas barmenas, pardavėjas, pardavėjas-sandėlininkas, sunkvežimio
vairuotojas CE kat., virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, autovežio
vairuotojas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
buitinės technikos pardavėjas - konsultantas (-ė),
dažytojas, gamybos cecho darbuotojas, individualių
rūbų siuvėja(-as)–konstruktorė(-ius), IT specialistas,
laiškininkas, pagalbinis darbininkas, pamainos vadovas, parduotuvės sk. vedėjas, parduotuvės vedėjas
(-a), pieno produktų gamybos įrenginių operatorius,
plėtros vadovas, siuvinėtoja(-as) rankomis, specialusis pedagogas- logopedas, stalius, šaltkalvis,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tekintojas, tinkuotojas, transporto
logistikos vadybininkas, ūkvedys, vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: anglų kalbos mokytojas, geografijos
mokytojas, gaterininkas, laborantas, miškų ūkio
darbininkas, pardavimo vadybininkas, siuvėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], ryšininkas,
socialinis darbuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas(-a),
žuvies perdirbimo įrenginių operatorius, gamybos
brigadininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automobilinio
krautuvo vairuotojas, daržovių rūšiuotojas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
elektrinės automatikos ir matavimo aparatūros
techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis elektrikas, gamybos meistras, išmėsinėtojas, išnešiotojas
pasiuntinys, konstruktorius, kvalifikuotas medelyno
darbininkas, logistikos specialistas [vadybininkas],
medienos apdirbimo staklių operatorius, medvežio
operatorius, mėsininkas, nekilnojamojo turto agentas, padavėjas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, siuvėjas, skerdikas, statybos
darbų brigadininkas, suvirintojas elektra, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų inžinierius, tekstilės gamybos
technologas, tekstilės įrangos mechanikas, tiekimo
sandėlio krovikas, traktorininkas, vairuotojas ekspeditorius, virėjas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilinio krano
operatorius, automobilių mechanikas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, degalinės operatorius,
geodezininkas, inžinierius kontrolierius, kepėjas,
metalų apdirbimo technologas, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pastatų
apšiltintojas, plataus profilio statybininkas, produkto
vadybininkas, sandėlininkas, siuvėjas, 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: autobuso vairuotojas, kompiuterių
sistemų specialistas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, gydytojas kardiologas, medicinos gydytojas, pardavimo agentas
[vadybininkas], vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius
sekretorius, agentūros vadovas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius, apklausų
atlikėjas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas],
automobilių mechanikas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, baldų dizaineris, baleto
šokėjas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
buhalteris apskaitininkas, choreografijos mokytojas, dailidė, dezinfekuotojas, dietistas, drabužių
siuvėjas, draudimo bendrovės padalinio vadovas,
elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromonteris, elektronikos inžinierius, elektroninės
įrangos taisymo meistras, filologas, gamybos

meistras, geodezijos inžinierius, gestų kalbos vertėjas, gręžinių gręžėjas, indų plovėjas (rankomis),
informacinių technologijų padalinio vadovas,
informacinių technologijų sistemos eksploatavimo
inžinierius, informacinių technologijų sistemos eksploatavimo technikas, interjero dizaineris, įrangos
meistras, įrenginių inžinierius, jūreivis, juvelyras,
kalvis suvirintojas, kasininkas, kelių meistras,
kepėjas, kilnojamosios transliavimo įrangos operatorius, kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus
padėjėjas, komercijos direktorius, konditeris, kosmetologas, kranto darbininkas, krovikas, kulinaras,
kvalifikuotas medelyno darbininkas, laivavedys,
laivo kapitonas, laivo korpuso remontininkas,
laivo mechanikas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir (arba)
durų montuotojas, lietuvių kalbos mokytojas,
logistas, logistikos specialistas [vadybininkas],
lopšelio-darželio auklėtojas, matematikos mokytojas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikas, medicinos gydytojas, medinių baldų
apdailininkas, medinių baldų dažytojas, medžiagų
inžinierius, mėsininkas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, metalo šlifuotojas, mikroautobuso
vairuotojas, mokslo darbuotojas {psichologija},
muzikos mokytojas, nekilnojamojo turto agentas,
nekilnojamojo turto pardavėjas, optometrijos specialistas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo]
padalinio vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų
pardavus prekę) konsultantas, pašto padalinio
vadovas, patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas, personalo atrankos specialistas,
personalo specialistas [vadybininkas], plataus
profilio statybininkas, pradinio ugdymo mokytojas,
produkto vadybininkas, projekto vadovas, reklamos
agentas [vadybininkas], remonto meistras, remonto
šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, restorano
virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
sanitarijos ir higienos mokytojas, sanitarijos specialistas, santechnikas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas,
slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, sporto
dėstytojas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų
operatorius, statybos inžinierius, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis,
šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas,
šilumvežio mašinisto padėjėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro
meno mokytojas, technologijų technikas, telekomunikacijų įrangos montuotojas, traktorininkas,
transporto įmonės vadovas, turizmo vadybininkas,
turto vertintojas, ūkvedys, užimtumo specialistas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas
(rankomis), variklinių transporto priemonių mechanikas, vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo
paslaugų vadybininkas, vidaus santechnikos tinklų
ir įrenginių santechnikas, viešosios nuomonės
apklausos statistikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, chemijos inžinierius, geodezininkas, klientų aptarnavimo skyriaus
padėjėjas, laivų statybos technikas, maisto produktų
ir gėrimų technologas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
pagalbinis darbininkas, plataus profilio statybininkas, savivarčio vairuotojas, suvirintojas, šilumos
energetikos inžinierius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, valytojas,
žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apgyvendinimo paslaugų administratorius, apklausų atlikėjas, autobuso
vairuotojas, barmenas padavėjas, kineziterapeutas,
kosmetologas, kvalifikuotas medelyno darbininkas, nekilnojamojo turto pardavėjas, suvirintojas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: darbų vadovas, medžiagų inžinierius,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, gamybos inžinierius, kvalifikuotas medelyno darbininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, medienos
apdirbimo mašinų operatorius, mėsininkas, mokslo
darbuotojas {kitos mokymo sritys}, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, santechnikas, suvirintojas, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apgyvendinimo
paslaugų administratorius, automobilio vairuotojas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, kvalifikuotas medelyno darbininkas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, pagalbinis
darbininkas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių elektrikas, buhalteris,
choreografas, geležinkelio krano mašinistas,
logistas vadybininkas, melžėjas, muziejininkas,
pardavėjas, statybos darbų vadovas, traktorininkas,
vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
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JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: meno vadovas-muzikantas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), pagalbinis
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas-kasininkas,
socialinis darbuotojas, tarptautinių krovinių vežimo vairuotojas, ūkvedys, vairavimo instruktorius,
vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: kalėdinių eglučių plantacijos darbuotojas, laborantas, miško darbininkas, miško
pjovėjas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė),
pagalbinis darbininkas, vadybininkas, valytoja (-as)
(neįgaliam asmeniui).
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, elektrikas, gydytojo
odontologo padėjėjas, medkirtys, nekilnojamojo
turto administratorius (-ė), sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, šaltkalvis - tekintojas, šaltkalvisremontininkas, tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojas, vairavimo instruktorius, vyresnysis
pardavėjas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krautuvo vairuotojas,
automobilių šaltkalvis, baldų surinkėjas-pakuotojas,
buhalteris (-ė), inžinierius (paslaugų diegimas ir
pardavimas), kambarių tvarkytojas, koordinuotojas
- frezuotojas, laiškininkas (-ė), medkirtys, melžėjas,
pardavėjas kasininkas (kombinuotais pašarais,
pašariniais priedais), pardavėjas konsultantas,
pardavėjas-kasininkas, pardavimo vadybininkas
(kombinuotais pašarais, pašariniais priedais),
prekybos vadovas, siuvėjas, siuvimo technologas
- meistras, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas,
suvirintojas elektra, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, valytoja (-as)
(neįgaliam asmeniui), virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), vadybininkas
(-ė), akmens apdirbėjas, poliruotojas-betonuotojas, apdailininkas, automobilių variklių meistras,
baldinės plokštės dažymo paruošėja,-as, baldų
aptraukėjas (-a), baldų surinkimo pagalbinis
darbininkas, barmenas padavėjas, buhalterė (-is),
elektrikas, floristas - gėlių pardavėjas, izoliuotojas,
izoliuotojas-skardininkas, kalėdinių eglučių plantacijos darbuotojas(-as), kirpėjas (-a), laiškininkas,
mechanikos inžinierius trąšų gamykloje, meno
vadovas, nekilnojamojo turto administratorius
(-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), pagalbinis
darbuotojas (-a), pardavėja (-as) - konsultantė (-as),
pardavimo administravimo specialistas, pardavimo
vadybininkas (-ė), pastatų apšiltintojas, pirkimų
vadybininkas (-ė), plataus profilio statybininkas,
projektų administratorius, reklamos gamybos pagalbinis darbininkas, siuvėjas (-a), statybos darbų
vadovas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, ugniagesys gelbėtojas, vadybininkas (ė), valytoja (-as) (neįgaliam
asm.), vyr. mechanikas, žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
(-ė), baldų aptraukėjas (-a), bandelių kepėja, bendrosios praktikos slaugytojas, darbininkas, elektrikas,
elektronikos inžinierius, elektromonteris, energetikas - elektrikas, floristas - pardavėjas, (-a), frezuotojas, internetinės parduotuvės prekių administratorius, izoliuotojas-skardininkas, kalėdinių eglučių
plantacijos darbuotojas(-as), kepėjas - pardavėjas,
laiškininkas, manikiūrininkas, (-ė), metalinių laivų
korpusų surinkėjas, nekilnojamo turto agentė
(-as), nekilnojamojo turto administratorius (-ė),
nekilnojamojo turto specialistas-konsultantas (-ė),
operatorius, pardavėja-konsultantė, (-as), pardavimo
vadybininkas, (-ė), pašto lydėtojas, plataus profilio
statybininkas, sandėlininkas, sandėlio drabuotojas,
siuvėja (-as), stalius, stalius-baldų surinkėjas, suvirintojas, tarptautinių reisų vairuotojas - mechanikas,
vadybininkas, (-ė), vairuotojas-ekspeditorius, virėjas, virėjo padėjėjas (-a), vyrų kirpėjas.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: baldų aptraukėjas (-a), cecho darbuotojas (-a), elektrikas, izoliuotojas, izoliuotojas-skardininkas, kalėdinių eglučių plantacijos darbuotojas(as), medienos dirbinių restauratorius, mūrininkas,
nekilnojamo turto agentė (-as), nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), NT agentas-brokeris (-ė), NT
pardavimų vadovas (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), odontologo padėjėjas, santechnikas, siuvėja
(-as), siuvinėtojas, stalius dailidė, statybininkas (neįgaliam asmeniui), suvirintojas elektra ir dujomis,
tinkuotojas, vairuotojas.
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.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines
jø detales. Tauragës r., tel.:
8 685 26 204, 8 639 07 345.
Mëðlo krautuvà (rusiðkas, 1
300 Eur). Tel. 8 687 52 186.
Mëðlo krautuvà (ant ratø,
sukamas nuo kardaninio
veleno, 1 000 Eur), frontaliná krautuvà (prie traktoriaus MTZ, yra kauðas,
paleèiø krautuvai, 1 000
Eur). Skaudvilë, tel. 8 616
38 172.

Pagyvenusi moteris ieðko
slaugës, namø pagalbininkës
darbo. Gali priþiûrëti sergantá þmogø ir padëti namø
buityje. Jurbarkas, tel. 8 607
23 895.

Mëðlo kratytuvà (rusiðkas,
6 tonø, labai gera bûklë),
prikabinamà kultivatoriø
KPS-4 (su didþiosiomis
akëèiomis). Ðilalës r., tel.:
8 684 93 135, 8 449 42 729.

Tvarkau buhalterinæ apskaità namuose nuo pirminiø
dokumentø iki finansinës
atskaitomybës. Ðilalë, tel. 8
607 95 717.

Puspriekabæ prie T-25 (savos g-bos, neverèiama, su
dokumentais 500, T-16,
1988 m., gale hidraulas,
1900 Eurø). T-40 variklá
dalimis. Tel. 8 631 33 229

+Atliekame vidaus ir iðorës
remonto, apdailos ir ðiltinimo darbus. Didelë darbo
patirtis. Tauragë, Pagëgiai,
Ðilutë, tel. 8 652 52 316.

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-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 MTZ-50
(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-50 (1987
m., D-50 variklis, 1 600
Eur). Tauragë, tel.: 8 606 53
198, 8 637 64 752.
Traktoriø MTZ-80 (didelë
kabina, geros padangos, 2
750 Eur), traktoriø T-25 A
(1988 m., tvarkingas, 2 200
Eur). Skaudvilë, tel. 8 616
38 172.
Traktoriø MTZ-82 UK (5
500 Eur). Tauragë, tel. 8
687 47 790.
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-16 (suremontuotas, su MTZ-80 kuro
siurbiu, TA iki 2016 m.,1
500 Eur). Tauragë, tel. 8
635 08 906.

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.

+Atlieku statybos remonto vidaus apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 681 62 903.
+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8
655 19 876.
Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT
303, diskinæ grûdø sëjamàjà
(rusø g-bos) dalimis. Tel. 8
646 39 686.
Traktoriø T-25A (TA, su
priekaba, bendra kaina 3 700
Eur). Tel. 8 689 04 037.
Traktoriø T-40 AM ir
BELARUS 52 (po 1 750
Eur). Tauragë, tel. 8 607
45 949.
Visà naudotà þemës ûkio
technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.

p e r k a
MAZ bortinæ priekabà ir
ZIL vienaðæ savivartæ priekabà. Tel. 8 688 81 782.
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.

Reikalingi patyræ tarptautiniø reisø vairuotojai. Darbui
kadencijomis Vakarø
Europoje, 1 753,65 Eur/6
055 Lt. Vilnius, tel. 8 656
11 332.

36 m. tvarkingas vyras, turintis B, C, E kategorijø
vairuotojo paþymëjimà,
skaitmeninæ kortelæ, ADR
paþymëjimà, ieðko vairuotojo darbo (tentas), Europoje
ar „ratais“. Jurbarkas, tel. 8
617 63 677.
Ieðkau 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.
Jaunas, fiziðkai pajëgus vaikinas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 641 31 998.
Kapoju malkas. Jurbarkas,
tel. 8 636 28 307.

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.
Ámonë ieðko gaterininko
pastoviam darbui. Tel. 8 699
59 553.
Reikalinga skubiai moteris, galinti priþiûrëti senyvo
amþiaus moterá ir namus.
Tel. 8 640 26 353.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.

Moteris ieðko auklës darbo, gali slaugyti senelius,
priþiûrëti namus. Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Mûrininkas apdailininkas,
patyræs meistras, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 630
32 680.
Vyras, turintis B, C kategorijø vairuotojo paþymëjimà,
ieðko darbo. Tel. 8 654 45
100.
Klijuoju plyteles, tinkuoju,
montuoju gipsà, dedu dekorà. Jurbarkas, tel. 8 652
81 787.

+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.
+Parduodame dëvëtus
drabuþius urmu. Maþiausia
kiekis 100 kg, 1 kg - 1,50 Eur.
Tauragë, tel. 8 621 63 627.
+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tel. 8
673 03 261.
+Suteikiu paskolà uþ uþstatà
(þemes ûkio paskirties þemë,
miðkas, sodyba, namas, butas, sodas, sodo sklypas).
Palankios sàlygos. Galimas
perkreditavimas. Tel. 8 619
65 682.
+Taiso ðaldytuvus, skalbykles maðinas, mikrobangø
krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë,
M. Valanèiaus g. 18, tel.: 8
686 32 976, 8 446 55 899.
+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.

Atlieku vidaus apdailos ir
remonto darbus. Tauragë,
tel. 8 635 53 319.
Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.
Brangiai superku miðkà,
atlieku miðko ruoðos darbus:
kertu, traukiu. Ðilalë, tel. 8
688 17 142.
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.
Perka àþuolo, eglës, puðies,
berþo, juodalksnio ràstus,
statø miðkà nukirtimui.
Mokame brangiai. Tel. 8
670 60 331.
Nuomojame ðventines
palapines, paviljonus.
Apðvietimas, grindys, stalai,
suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Perku brandþias egles, puðis.
Moku iki 14 481 Eur/50 000
Lt uþ 1 hektarà. Taip pat
perku iðsikirtimui (apvalià
medienà). Tel. 8 646 44 279.
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.

Skelbiantis 2 kartus –
1 kartas NEMOKAMAI!
Skelbiantis 8 kartus –
NET 1 mėn. NEMOKAMAI!!!
Akcija galioja iki kovo 11 d. ir TIK asmeniniams skelbimams.
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Horoskopai
p
Reikalai klojasi
sėkmingai, tik gal
ne taip sparčiai,
kaip norėtųsi. Veriasi naujos perspektyvos,
liečiančios namus ar nekilnojamąjį turtą. Santykiai su
kolegomis ar verslo partneriais - neformalūs, gal net
bičiuliški. Jums žinoma slapta
ar konfidenciali informacija
gali atnešti apčiuopiamos
naudos. Sėkmė jums šypsosis
trečiadienį, likimo smūgių
saugokitės penktadienį.
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

ateinanèiai savaitei (02-16 - 02-22)

alkoholio ir avantiūrų. Kelionė savaitgalį bus smagi ir
sėkminga.
Karjeros, mokslo reikalai, pasirengimas tolimai
kelionei - štai svarbiausi savaitės darbai. Ypač
atkreipkite dėmesį į žmones,
su kuriais susipažinsite prieš
pat savaitgalį. Jie gali turėti
nemenkos reikšmės tolesnei
jūsų ateičiai ar karjerai. Turite
būti itin santūrus ir atsargus.
Savaitgalis palankus bendravimui su mylimaisiais, vaikais,
kūrybai.
Iki šiol tramdytos
emocijos šią savaitę gali prasiveržti
nevaldoma jėga.
Ypač audra gresia savaitės
viduryje, kai nelaukta naujiena apie dar vieną skubų
darbą gali galutinai perpildyti
jūsų kantrybės taurę. Atgauti
pusiausvyrą padėtų tolima

kelionė ar komandiruotė - pakeitęs aplinką psichologiškai
pailsėtumėte. Gera naujiena
- sėkminga jūsų veikla bus
pastebėta ir įvertinta.
Išnaudokite šią
savaitę informacijai ir žinioms
kaupti. Pernelyg
nesirinkite - nežinia, ko gali
prireikti, o bent dalies iš to,
ką sužinosite, prireiks tikrai.
Praverstų labiau pasitikėti savo
jėgomis. Stenkitės išlaikyti
emocinę pusiausvyrą, kartu įsiklausydamas, ką jums šnabžda
nuojauta. Įvykių neskubinkite,
jie ir taip rutuliojasi jums palankia linkme.
Besiplečiantys
ryšiai ir pažintys
atveria didesnes
galimybes, kita
vertus, šiek tiek jaukia jūsų
planus, kelia chaosą. Šiaip ar
taip, jūsų pozicijos ir autoritetas stiprėja, ateities pers-

pektyvos vis šviesesnės. Daug
įdomaus ir įvairaus darbo. Nuo
savaitės vidurio nevenkite pakeisti aplinką - žvaigždės palankios kelionėms.
Jei esate ką pažadėjęs, jau savaitės
pradžioje skubėkite
tesėti - vėliau gali
tam nebelikti nei laiko, nei galimybių. Nuo savaitės vidurio
visiškai nebenorėsite dairytis
atgal, vilios tik nauji projektai
ir atsiveriančios perspektyvos.
Pats laikas pagaliau imtis to,
kam jau senokai nerandate laiko.
Savaitgalį stenkitės praleisti su
vaikais (jei jų turite), jiems tikrai
reikia jūsų paramos, patarimo
ar paprasčiausio buvimo kartu.
Stabili ir harmoninga savaitė. Turėtumėte rasti laiko
ir darbui, ir poilsiui.
Jūsų idėjas supras ir palaikys,
tai jums padės kibti į darbus su
dar didesniu entuziazmu. Būkite atsargesnis sudarinėdamas
sandėrius, ypač su naujais partneriais. Net pačios menkiausios

smulkmenos gali pasirodyti
svarbios. Sėkmingiausios dienos
- pirmadienis ir ketvirtadienis.
Ateina pakankamai palankus
kūrybai metas, jei
tik tingulys jūsų
neįveiks... Visa, ko imsitės,
seksis stebinančiai lengvai.
Verta pradėti didelį naują darbą
- šią savaitę padėti pamatai bus
tvirti ir išlaikys bet kokį statinį...
Nenumokite ranka į intuiciją,
ypač jei ji atkakliai nenori klausyti racionalių argumentų. Šią
savaitę jūsų širdis matys toliau
nei protas.
Turėtumėte labiau pasitikėti savimi, pasirūpinti išvaizda. Šią savaitę
apie jus dažnai bus sprendžiama
iš to, kaip atrodote. Nepakankamai kompetentingi žmonės
daro jums pernelyg didelę įtaką - pasistenkite bent esminius
dalykus nuspręsti pats. Penktadienį priimtas sprendimas galų
gale bus jums naudingas, tad
nedvejokite. Savaitgalį gerai
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galvokite, ką sakote ir darote,
antraip liksite nieko nepešęs.
Jūsų darbo ar
tarnybos vietoje
bręsta ar jau vyksta
nemenki pokyčiai.
Jie gali tiesiogiai paliesti jus ar
jūsų darbo sąlygas. Neturėtumėte likti pasyvus stebėtojas.
Stenkitės daryti įtaką dabar
- kitą savaitę jau bus vėlu ką
nors pakeisti. Emocijų protrūkis
savaitės viduryje veikiausiai
bus ne laiku ir ne vietoje, bet
galų gale viskas turėtų baigtis
palankiai jums.
Savaitė turėtų
būti rami, maloni,
be netikėtų sukrėtimų. Asmeniniame
gyvenime - tiesiog nieko naujo,
tarnyboje gali atsiverti įdomios
perspektyvos, tiesa, dar gana tolimos. Finansinė ir materialinė
padėtis nesikeis, ypač jei ji jus
daugmaž tenkina ir todėl pats
nesiimsite drastiškų priemonių
ją keisti. Seksis antradienį ir
penktadienį. Šeštadienį saugokitės apgaulės ir provokacijų.

JUOKAI
Pamokoje:
- Petriuk, kodël tu kas minutæ
þiûri á laikrodá?
- Bijau, kad nelauktas skambutis netikëtai nutrauks jûsø
fantastiðkà paskaità, tamsta
mokytoja...
*****
— Kur mano vëþliukas?
— Jis lauke. Su vaikuèiais...
Rieðutëlius gliaudo.
*****
Vyras gráþta ið tolimos kelionës
ir giriasi draugui:
- Oi, kaip gera gráþti, namuose
viskas padaryta!
- Ir kas gi padaryta?
- Na sakau, viskas - kilimas
iðsiurbtas, kambariai sutvarkyti,
þmona nëðèia...
*****
Á parduotuvæ ábëga uþdusæs
vaikiukas:
- Atsipraðau, mano tëtis labai
laukia, gal galite mane aptarnauti be eilës?
- Gerai, tiek jau to. Kà tau
duoti?
- Tualetinio popieriaus...
*****
Klabasi pora þydø:
- O mûsø rabinas kas dienà
kalba su dievu!
- O ið kur tamsta þinote?
- Taigi jis pats taip sakë.
- O jei jis meluoja?
- O kaip gali meluoti þmogus,
kuris kalbasi su dievu?
*****
Miestietis atvyksta á kaimà.

5. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Ara. Avis. Kakaras. Bivakas. Barakas. Tata. Alabama. Ala. Ataka. Madaras. Asaras. Palakina. Ri. Alisa. Asi. Kranas. Tas. Lima. Asilėnas. Ivas. “AN”. Nakas. Nara. Matamata.
Ananasas. Saras. Iksas. Sisi.
Horizontaliai: Kitas. Ratas. Avatara. Ta. Katarina. Ar. Makaka. Asama. Ra. Asasinas. Kasa.
Pirėnai. Baras. Na. Arab. Latakas. “Rama”. Asana. Alamakas. “SAS”. Kadis. Anilinas. Vasara.
Ivasi. La. Amaras. Sukasi. Asasi.
Pažymėtuose langeliuose: Tinklainė.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Mato - banda karviø ganosi, jà
piemuo priþiûri. Prieina prie to
ir klausia:
- O jûs, matyt, viskà apie karves iðmanote?
- Na... Tur bût...
- O ar galëtumëte, pavyzdþiui,
pasakyti, kiek tai juodai baltai
karvei metø?
- Mmm... Tai þalmargei? Na,
sakyèiau, du...
- O kaip jûs tai nustatëte?
- Pagal ragus.
- Hmmm... O taip! Koks að
nepastabus, ji gi iðties du ragus
turi!
*****
Kartà Nevados valstijoje
jodinëjo du kaubojai. Ir uþklydo
jie á kaþkokià dykumà, kur aptiko
indënà, sëdintá prie kartoninës
dëþës, ant kurios buvo padëti
trys antpirðèiai. Indënas, juos
pamatæs, apsidþiaugë:
- Ei, vaikinai! Gal norite iðloðti
po dolerá? Jums tereikia atspëti,
po kuriuo ið antpirðèiø guli kamuoliukas!
Pirmas kaubojus iðkart atspëjo
ir gavo dolerá. Tada pabandë
spëti kitas - irgi laimingai.
Taip jie spëliojo iki vakaro, kol
praloðë visus pinigus, ginklus,
arklius ir net drabuþius... Likæ
be nieko, paklausë:
- Po galais, kas èia per bjauri
vieta, á kur mes pakliuvome?
- Cha, - nusijuokë indënas, - èia
yra Las Vegas!
*****

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 1,45 Eur/5 Lt) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
VASARIO 13 D. 17 VAL. Plungės
kultūros centre Dariaus Žvirblio (Ex
Atika) koncertas.
VASARIO 14 D. 18 VAL. Plungės
kultūros centre Domino teatro spektaklis „Tiesa“.
VASARIO 15 D. 19 VAL. Plungės
kultūros centre NVO „Krantas“ renginys „Amūro palytėti“.
VASARIO 16 D. 14 VAL. Plungės
kultūros centre Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti skirtas koncertas.
VASARIO 17 D. 18 VAL. Užgavėnės.
VASARIO 19 D. 18 VAL. Plungės
kultūros centre Irūnos ir Mariaus Jampolskio koncertas.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
VASARIO 14 D. 15 VAL. Šiaulių kultūros centre chorinės muzikos šventė
„Lietuviais esame mes gimę“.
VASARIO 15 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre vakaronė. Groja Rimantas
Cininas.
VASARIO 18 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre „Domino“ teatro komedija
„Striptizo ereliai“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
VASARIO 14 D. 16 VAL. kultūros
centre grupės „Hiperbolė Tribute
Band“ koncertas.
VASARIO 16 D. Lietuvos valstybės
atkūrimo diena
Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje
12 VAL. Mišių auka už Lietuvos
valstybę
Po Mišių
Gėlių padėjimas prie Kėdainių miesto
paminklų kovotojams už Lietuvos
laisvę
Kėdainių kultūros centre
14 VAL. Šventė „Mes esam Lietuvos“
Kauno miesto tautinio meno ansamblio „Ratelinis“ (vadovė Margarita
Tomkevičiūtė) koncertas
Kėdainių kultūros centro fojė
Fotografijų „Atgimusios Lietuvos
paminklai“ paroda iš Kėdainių krašto
muziejaus fondų
Po koncerto prie kultūros centro
„Užgavėnių veltinis“
Persirengėlių sveikinimas, laužas,
vaišės ir linksmybės.
KRETINGOJE IR RAJONE
VASARIO 15 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre Šokių vakaras „KAM
PER 40“.
VASARIO 16 D. Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos programa:
12 VAL. iškilminga Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija prie Nepriklausomybės paminklo Rotušės
aikštėje;
12.30 VAL. Šv. Mišios Kretingos
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei
Marijai bažnyčioje;
14 VAL. Lietuvos kariuomenės
karinių jūrų pajėgų orkestro šventinis
koncertas (vadovas ir dirigentas Pranciškus Memėnas) Kretingos rajono
kultūros centre.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
VASARIO 14 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Arbatėlė“
(rež. Karolina Jurkštaitė).
VASARIO 15 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas „Raudonkepuraitė“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
PALANGOJE
VASARIO 14 D. 19 VAL. „Ramybės“
kultūros centre Grupė DAGAMBA
(Latvija, Lietuva, Iranas).
VASARIO 13 D. Dokumentinės knygos apie Kurhauzo atstatymą pristatymas. Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių
al.1, Palanga.
VASARIO 14 D. „Palangos stinta
2015“, „Palangos ruoniai 2015“. J.
Basanavičiaus gatvė, Palanga.
VASARIO 14 D. Koncertas „Viena

stebuklinga diena“. Kurhauzo salė Grafų
Tiškevičių al.1, Palanga.
VASARIO 14 D. Klasikinės muzikos
koncertas „Dovana meilei“. Gintaro
muziejus Vytauto g. 17, Palanga.
VASARIO 16 D. Lietuvos valstybės
atkūrimo diena. Kurhauzo salė Grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
VASARIO 17 D. Užgavėnių šventė.
Palangos centrinė miesto aikštė, J.
Basanavičiaus gatvė, Paplūdimys prie
jūros tilto.
KAUNE
VASARIO 12 D. 15 VAL. maloniai
kviečiame į Vytauto Didžiojo karo muziejaus šventinį renginį, skirtą Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai ir Vytauto
Didžiojo karo muziejaus 94-osioms
įkūrimo metinėms paminėti!
VASARIO 16 D. 14 VAL. dailininkės-architektės Violetos Žaltauskaitės
kūrinių parodos pristatymas Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI VASARIO 28 D. 10-18 VAL.
Radviliškio kultūros centre fotografijų
paroda „Anapus rampos“.
VASARIO 13 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre Radviliškio rajono
jaunųjų talentų „Radviliškio perlas“
konkurso finalas.
VASARIO 14 D. 12 VAL. Radviliškio
kultūros centre Radviliškio viešosios
bibliotekos muzikavimo grupės „Sidabrinė mėnesiena“ koncertas „Dainuoju
Tau“.
VASARIO 14 D. 18 VAL. Radviliškio
kultūros centre atlikėjo Vytauto Šiškausko koncertas.
VASARIO 15 D. 13-16 VAL. Užgavėnių šventė Kleboniškių kaime.
VASARIO 16 D. 13 VAL. Radviliškio
kultūros centre Radviliškio rajono tautodailės darbų parodos atidarymas.
VASARIO 16 D. 13 VAL. Radviliškio
kultūros centre Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
VASARIO 17 D. 17 VAL. Užgavėnių
blynų balius prie Radviliškio miesto
kultūros centro.
RASEINIUOSE IR RAJONE
VASARIO 16 D. Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos paminėjimas:
7-8 VAL. Savarankiškai keliamos
valstybinės vėliavos.
10 VAL. Šv. Mišios Raseinių bažnyčioje.
11.30 VAL. Iškilmingas Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti, Raseinių rajono savivaldybės
didžiojoje salėje.
13 VAL. Iškilminga Raseinių garbės
piliečio vardo suteikimo ir Raseinių
rajono savivaldybės apdovanojimų
„Auksinė lūšis“ ir „Žemaitis“ įteikimo
ceremonija Raseinių rajono kultūros
centre.
Koncertuoja pučiamųjų muzikos
instrumentų ansamblis „Sostinės vario
kvintetas“ ir vyrų vokalinis ansamblis
„Quorum“.
VASARIO 17 D. 17 VAL. Raseinių
kultūros centro kiemelyje Užgavėnių
šventė.
VASARIO 18 D. 11 VAL. Raseinių
kultūros centre seminaras „Verslo finansavimo priemonės 2014-2020 metai“.
JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 13 D. 18 VAL. Jurbarko
kultūros centre „Domino“ teatro spektaklis „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei
ir krepšiniui)“.
VASARIO 13 D. 18 VAL. Valentino
dienos vakarėlis Skirsnemunėje.
VASARIO 14 D. 16 VAL. Valentino
dienos šventė Žindaičiuose.
VASARIO 14 D. 21 VAL. Klube
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika
VASARIO 16 D. 9 VAL. Vasario 16-oji

Girdžiuose.
VASARIO 16 D. 9.45 VAL. Vasario
16-oji Jurbarke.
VASARIO 16 D. 15 VAL. Vasario
16-oji Žindaičiuose.
VASARIO 17 D. 9.30 VAL. Užgavėnės Jurbarke.
VASARIO 17 D. 12 VAL. Užgavėnės
Girdžiuose.
VASARIO 17 D. 17 VAL. Užgavėnių
šventė Vertimuose.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
VASARIO 13 D. 18 VAL. Šakių
kultūros centre kino filmas „Pakeliui“.
VASARIO 15 D. 18 VAL. Šakių
kultūros centre Užgavėnių kaukių
rabaksas.
VASARIO 16 D. 11 VAL. Lietuvos
Valstybės atkūrimo dienos renginiai.
TAURAGĖJE IR RAJONE
VASARIO 13 D. 12 VAL. Lauksargių kultūros namuose valstybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas
„Tikėkime Lietuva“.
VASARIO 13 D. 12 VAL. Taurų
kultūros namuose vaikų piešinių paroda „Kokia graži tu Lietuva“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
VASARIO 13 D. 13 VAL. Dapkiškių
kultūros namuose piešinių paroda,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti.
VASARIO 13 D. 14 VAL. Mažonų
kultūros namuose menininkės Juzefos
Bružienės kūrybos darbų pristatymas
„Menininkai - Lietuvai“.
VASARIO 13 D. 15 VAL. Lomių
kultūros namuose popietė „Mylėkime
žemę, mylėkime Tėvynę“.
VASARIO 13 D. 19 VAL. Batakių
kultūros namuose šventė „Šokis meilės
ritmu“, skirta Valentino dienai.
VASARIO 13 D. 20 VAL. Dauglaukio kultūros namuose muzikos vakaras
„Disko 1980-1990“.
VASARIO 14 D. 12 VAL. Pajūrio
kaime užgavėnės „Išgąsdink žiemą“.
VASARIO 15 D. 11 VAL. Aikštelėje
prie Dauglaukio kultūros namų užgavėnės „Išgąsdink žiemą“.
VASARIO 15 D. 11 VAL. Norkaičių
kaime persirengėlių vaikštynės „Užgavėnių šėlsmas“ (persirengėlių žaidimai
prie laužo, šiupinio ragavimas ir kt.)
VASARIO 15 D. 12 VAL. Sartininkų
kultūros namuose koncertas „Tavo
vardas LIE-TU-VA“, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės dienai.
VASARIO 15 D. 12.30 VAL. Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčioje minėjimas „Lietuviais
esame mes gimę“.
VASARIO 15 D. 13 VAL. Kunigiškių kultūros namuose minėjimas
„Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos...“,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Bendruomenės
„Kunigiškietis“ metinis, ataskaitinis
susirinkimas.
VASARIO 15 D. 18 VAL. Pagramančio kultūros namuose grupės
„Svajokliai“ koncertas.
ŠILALĖJE IR RAJONE
VASARIO 13 D. 19.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Arvydas
Sabonis 11 – visa galva aukščiau“.
VASARIO 14 D. 13 VAL. Užgavėnės
miesto pušyne.
VASARIO 16 D. 12 VAL. Šv. Mišios
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia.
VASARIO 16 D. 13 VAL. Šilalės
kultūros centre Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienos minėjimas-koncertas.
VASARIO 18 D. 19.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „Arvydas
Sabonis 11 – visa galva aukščiau“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
VASARIO 16 D. 12 VAL. Renginiai
skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai.

2014 m. VASARIS
13 d. penktadienis 18 val.
PREMJERA. Samuelis Beketas ŽAIDIMO PABAIGA.
Vienos dalies absurdo drama. Režisierius Paulius Ignatavičius.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt).
14 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt).
15 d. sekmadienis 12 val.
Volker Ludwig BELA, BOSAS IR BULIS. Dviejų dalių
vaidinimas žmonėms nuo penkerių metų. Režisierius Antanas
Gluskinas.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
15 d. sekmadienis 18 val.
Moljeras ŠYKŠTUOLIS. Dviejų dalių komedija. Režisierius
Rimantas Teresas.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4, 34 € (15 Lt), su nuolaida - 3,48
€ (12 Lt).
VILNIAUS KAMERINIO TEATRO GASTROLĖS
www.vkamerinisteatras.lt
19 d. ketvirtadienis 18 val.
KAIP ŽMONĖS VAIDINO DIEVĄ...! Tragikomedija. Vienos dalies istorija žmogiškumui ir meilei atminti. Režisieriai
– Alicia Gian (JAV), Marius Mačiulis.
Bilietus platina: BILIETAI LT.
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. VASARIS
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).
19 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Johann Strauss „Vienos kraujas“. 3 veiksmų operetė.
Iki vasario 5 d. bilieto kaina – 6,66 € (23 Lt), vėliau – 9,27
€ (32 Lt).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
2015 m. VASARIS
Vasario 18 d. 18 val. GASTROLĖS Biržuose! I.Turgenev
„Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež. A. Lebeliūnas. Biržų kultūros
centras, Biržai.

Vasario 19 d. 18 val. P. Zelenka „Paprastos beprotybės
istorijos“, 2-jų dalių spektaklis. Rež. D. Rabašauskas. Žvejų
rūmai, Klaipėda.

Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. VASARIS
15 D. 14 VAL. Užgavėnių šventė Pilies aikštėje.
16 D. 14 VAL. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas
muzikinis spektaklis „Aukšti kalna, margi dvara“.
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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Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040. Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039,
Jurbarke - 8 683 51000, Taurag
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ëjee - 8 685 00029
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