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Briuselyje priimtas
sprendimas, lemsiantis
Lietuvos kaimo likimą

Pagaliau Lietuvą pasiekė labai laukta naujiena – Europos Komisija šiandien patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programą. Kelerių metų Žemės ūkio ministerijos ir jos socialinių
partnerių darbas vainikuotas sėkme. Lietuvos kaimo plėtros
programą Europos Komisija patvirtino vieną iš pirmųjų visoje
Europos Sąjungoje. Lietuvos kaimo plėtros programa – tai vienas
pagrindinių artimiausių septynerių metų laikotarpio šalies žemės
ūkio ir kaimo plėtros finansinių veiklos instrumentų. Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. programos biudžetas siekia 1,98
mlrd. Eur Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšų (ES
lėšos – 1,61 mlrd. Eur).
„Lietuvos kaimo plėtros programos patvirtinimas – tai svarbus
istorinis momentas šalies gyvenime. Nors programa vertinama
pinigais, jos reikšmė visos šalies ir ypač kaimo raidai sunkiai
pamatuojama. Tai lėšos, skirtos ir mūsų smulkiesiems, ir
vidutiniams ūkiams, ir jauniesiems ūkininkams, ir kaimo bendruomenėms, ir verslui, ir aplinkos apsaugai. Tai kaimo plėtros
garantas, sudarysiantis galimybes išlaikyti mūsų kaimą gyvą ir
gyvybingą ateities kartoms“, – akcentuoja žemės ūkio ministrė
Virginija Baltraitienė.
Programa pradėta rengti 2011 m., ji buvo kuriama socialinio
dialogo principu. 2014 m. birželį Lietuva oficialiai pateikė programos projektą Europos Komisijai svarstyti. Programos projekte pateikta išsami Lietuvos kaimo situacijos, poreikių analizė,
aprašytos pasirinktos finansuoti priemonės. Po trijų mėnesių EK
pateikė savo pastabas ir pasiūlymus, o 2014 m. gruodį Žemės
ūkio ministerija EK oficialiai pateikė galutinį Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos projektą.
Lietuvos kaimo plėtros programa patvirtinta viena pirmųjų
tarp Europos Sąjungos šalių narių. Šio laikotarpio programos
tikslai yra skatinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausų
gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus, siekti
subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių
plėtros, kuriant ir remiant užimtumą.
Pasak V. Baltraitienės, didžiulis dėmesys šiuo laikotarpiu yra
skiriamas inovacijoms. Visa įgyvendinamų projektų atrankos
kriterijų sistema, paremta balais, yra skirta geriausiems investiciniams projektams, kurie būtų sėkmingai įgyvendinti ir taip
padidintų mūsų šalies žemės ūkio konkurencingumą, atrinkti.
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TAURGĖ

LIETUVOJE

Europarlamentaras V.Mazuronis
palieka „Tvarką ir teisingumą“
Europarlamentaras Valentinas Mazuronis
antradienį pranešė paliekąs valdančiąją
partiją „Tvarka ir teisingumas“.
V.Mazuronis prašo jo nebelaikyti partijos
nariu nuo antradienio.
Jis teigia tokį pareiškimą įteikęs partijos
„Tvarka ir teisingumas“ Šiaulių miesto
skyriaus pirmininkei Daivai Matonienei.
V.Mazuronis BNS sakė atsisakyti europarlamentaro mandato neketinąs. Į Europos Parlamentą politikas išrinktas pagal partijos sąrašą. Jis taip pat neslėpė
neketinąs trauktis iš aktyvios politikos, tačiau kokia forma joje liks, tvirtino
dar nenusprendęs.
Paklaustas apie priežastis, kurios privertė pasitraukti iš „Tvarkos ir teisingumo“, politikas minėjo skirtingus požiūrius į daugelį svarbių dalykų.
„Man atrodo, kad su dabartine partijos vadovybe dirbti komandoje arba
dirbti siekiant konkrečių realių rezultatų, kurie reikalingi ir naudingi Lietuvai,
šiandien man būtų labai sunku“, - sakė V.Mazuronis.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos
sprendimai
UAB „SATOLA“ įrašyta į valiutos keityklos operatorių sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „SATOLA“ į
valiutos keityklos operatorių sąrašą.
Seimui 2014 m. priėmus Valiutos keityklos operatorių įstatymą, Lietuvoje
gali steigtis komerciniams bankams nepriklausantys valiutos keityklos
operatoriai.

Ministerija ir žemdirbiai taria tvirtą
„ne” GMO
Žemės ūkio ministerija taria tvirtą
„ne” genetiškai modifikuotiems augalams Lietuvos žemės ūkyje. Šiai
pozicijai vieningai pritarė ir į ministeriją susirinkę ūkininkų, žemės ūkio
bendrovių, bitininkų, ekologinių
ūkių ir grūdų augintojų atstovai.
Šį pavasarį įsigalioja nauja ES
direktyva dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), kuri numato galimybę šalims narėms savarankiškai
apsispręsti, nori ar ne auginti ES įteisintus genetiškai modifikuotus augalus.
Kol kas vienintelis ES leidžiamas auginti genetiškai modifikuotas augalas
yra kukurūzai MON810, tačiau šiuo metu Europos Komisijai yra pateiktos
paraiškos dėl įteisinimo auginti dar 8 genetinių modifikacijų kukurūzus. Visos
ES šalys turi dėl to pareikšti savo nuomonę.

Lietuva pirmauja žvejybos kontrolės
informacinių technologijų srityje
Žvejybos kontrolės informacinių technologijų srityje Lietuva yra viena iš
pirmaujančių Europos Sąjungoje.
Praėjusiais metais Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės direktorato rengtuose žvejybos kontrolės ekspertų darbo grupių posėdžiuose Lietuva
buvo minima tarp penkių geriausiai įsipareigojimus vykdančių Europos Sąjungos šalių, sėkmingai diegiančių naujas žuvininkystės sektoriaus duomenų
informacines sistemas. Šiuo metu Lietuva savo sistemoje sėkmingai taiko
FLUX kalbą. FLUX (angl. „Fisheries Language for Universal eXchange”)
– tai standartizuota Jungtinių Tautų Organizacijos kalba, kuri yra vartojama
saugiai keistis su žuvininkyste susijusiais duomenimis (apskaityti žvejybos
kvotas, perduoti žvejybos žurnalų informaciją ir t. t.) ir sudaryti sąlygas
sklandžiai vykdyti žvejybos kontrolę.

Šiaurės ir Baltijos šalių elektros
rinkos plėtra
Lietuvos elektros perdavimo sistemos
operatoriaus „Litgrid“ valdybos pirmininkas
ir generalinis direktorius Daivis Virbickas 9-ojoje Vidurio Europos energetikos
konferencijoje Prahoje pristato Baltijos
šalių elektros rinką, Šiaurės ir Baltijos šalių
integracijos projektus elektros energetikos
srityje ir galimybes, kurios atsiveria 2016
metais, kai Baltijos jūros regiono šalių
elektros rinkos turės sujungtą infrastruktūrą
ir puikiai išplėtotą rinkos mechanizmą.
2014 m. pabaigoje bendra elektrinių galia
Šiaurės šalių, Baltijos ir Lenkijos regione
buvo 233 gigavatai, o 2013 metų bendras
regiono elektros poreikis siekė 914 teravatvalandžių. Prognozuojama, kad
Baltijos šalių elektros poreikis augs labiausiai visame regione, išlaikydamas
apie 1,1 proc. augimą kasmet iki 2020 m.
Šaltinis: Delfi.lt

KONKURSAS – LAIŠKAS TAURAGEI
Tauragės Pilies kieme stovi didelė ir puošni Meilės pašto dėžė. Ne apie Šv.
Valentiną – šįkart. Tauragės Moksleivių kūrybos centras kviečia į šią dėžę mesti
nuoširdžius ir atvirus, dalykiškus ir linksmus, prozinius ir eiliuotus vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų rankomis parašytus laiškus Tauragei „Jeigu aš būčiau Tauragės
meras“. Laiškas gali būti asmeninis, šeimyninis, kolektyvinis.
Kaip teigia akcijos iniciatoriai, Moksleivių kūrybos centras, visi įmetę į šią
dėžę laiškus, taps pilietinio konkurso dalyviais.
Konkurso rezultatų paskelbimas ir iškilmingas nugalėtojų apdovanojimas
vyks kovo 10-ąją Tauragės muzikos mokykloje.
Tauragės Moksleivių kūrybos centras skelbia, kad jau sulaukta pirmųjų laiškų.
Raginami ir kiti būti aktyviais. Į pilies kiemą galima patekti darbo dienomis iki 20 val. ,šeštadienį nuo 10.00 val. iki
16.00 val., sekmadienį nuo 17.00 val. iki 19.00 val. Kitomis dienomis pilies vartai būna užrakinti.

JURBARKAS

REKONSTRUOTAS JURBARKO MIESTO
STADIONAS
Vasario 17 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos Tauragės skyriaus vedėjos Marytės Trapnauskaitės
sudaryta Statybos užbaigimo komisija pasirašė Statybos užbaigimo aktą dėl
Jurbarko miesto stadiono ir sporto paskirties pastato rekonstravimo darbų.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Infrastruktūros plėtra ir bendradarbiavimas sveikatinimo švietimo srityje“ kartu su
Nemano rajono savivaldybės administracija (Kaliningrado sritis, Rusija) ir
Gižycko rajono mokyklų ir kitų edukacinių įstaigų valdymo įstaiga (Lenkijos
Respublika).
Projekto metu Jurbarke buvo sutvarkytas miesto stadionas (pastatytas sporto paskirties pastatas, kuriame sudarytos
sąlygos sportininkų aptarnavimui, įrengtos tribūnos, sutvarkyta aikštė, įsigytas sporto inventorius), organizuotos vasaros
stovyklos, sporto šventės, išleistos dvi knygos. Bendra projekto vertė 2 971 433 Eur, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijai tenkanti bendros projekto vertės dalis – 1 099 191 Eur.

ŠILALĖ

NUO SMURTO NUKENTĖJUSIEMS NEMOKAMA
SPECIALIZUOTA PAGALBA ŠILALĖJE
Šilalėje jau veikia Specializuotos pagalbos centras, teikiantis pagalbą
nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Pagalbos centre teikiama
nemokama psichologinė, teisinė, socialinė, švietimo, apgyvendinimo ir
tarpininkavimo pagalba. Pagalbos telefonas 8 610 10715. Pagalbos centras
užtikrins konfidencialumą, padės rasti efektyviausią būdą pagalbai.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS MIESTO TIKSLINĖS TERITORIJOS
Vidaus reikalų ministras 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V- 429 patvirtino
tikslinių teritorijų, išskirtų iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir
mažesnių savivaldybių centrų, sąrašą. Šilutės miestas taip pat buvo pripažintas
tiksline teritorija, kurioje bus įgyvendinama Integruotų teritorijų vystymo programa.
Ši programa yra bendros 2014-2020 metų Klaipėdos regiono integruotų teritorijų
vystymo programos dalis.
Šilutės miestui, kaip tikslinei teritorijai, numatoma skirti 7 004 849,98 Eur (24 186
346,00 Lt) paramą.
Programai parengti buvo sudarytos 4 darbo grupės: „Dėl Šilutės miesto istorinio Šilokarčemos kvartalo viešosios
infrastruktūros rekonstrukcijos pasiūlymų teikimo, Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programai parengti darbo grupės sudarymo“, „Dėl Šilutės miesto stadiono ir jo prieigų viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos pasiūlymų teikimo, Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programai parengti darbo
grupės sudarymo“, „Šilutės miesto Lietuvininkų ir Tilžės gatvių bei jų prieigų viešosios infrastruktūros rekonstrukcijos
pasiūlymų teikimo, Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programai parengti darbo grupės
sudarymo“ ir pagrindinė darbo grupė – „Dėl Šilutės miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programos
parengimo darbo grupės sudarymo“.

NEVYKĘS POKŠTAS JAUNUOLIUI GALI
UŽTRAUKTI BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai operatyviai išaiškino įtariamąjį, norėjusį „pakrikštyti“ bendrabučio naujokus. Jaunuolis, atvykęs į vienos mokymo įstaigos bendrabutį,
net nesitikėjo, kad bus sutiktas taip „svetingai“. Į jo kambarį vasario 11 d. apie 19.00 val. įsiveržė tamsiai apsirengęs
vaikinas su juodos spalvos kauke ant veido, odinėmis pirštinėmis bei peiliu. „Pokštininkas“ išsigandusiam jaunuoliui
prikišo peilį prie gerklės ir, grasindamas, jog papjaus, nupjovė megztinio raištelio galą ir išbėgdamas iš kambario sulaužė
kėdę bei peiliu įdūrė į duris. Lyg to būtų maža, ant grindų, prieš išbėgdamas, pripylė kečupo.
Toks krikštas nukentėjusiajam anaiptol nepasirodė linksmas, priešingai - sukėlė daug baimės ir streso. Nustatę įtariamąjį, gim. 1996 m., Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai
vaikiną sulaikė 48 valandoms. Dėl minėto įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

ŠAKIAI

Į LIETUVĄ ATKELIAVO 24 VARPAI
Varpai bus sumontuoti Šakių skvere įgyvendinant ES Regioninės plėtros fondo finansuojamą
projektą „Draugystės parkai 1”. Pagal šį projektą rekonstruojamas Šakių miesto centre esantis skveras.
Pirmuoju projekto įgyvendinimo etapu įrengiama centrinė Šakių miesto aikštė, kurią papuoš
modernus meninis akcentas – fontanas su kariljonu. Varpai buvo keletą mėnesių gaminami vienoje
geriausių varpų liejyklų Olandijoje, kuri savo tradicijas tęsia nuo 1872 m. Po būtinų parengiamųjų
darbų jau kitą savaitę varpai pasieks Šakius. Projekto vykdytojas – mažoji bendrija „Virmalda“- juos
įmontuos rengiamame kariljone, o pirmosiomis kovo dienomis iš Olandijos į Šakius atvykęs varpų
liejyklos inžinierius juos prakalbins.
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MARIJAMPOLĖ

BIOKURO KATILINĖS STATYBA MARIJAMPOLĖJE
2015-ųjų vasario 10 dieną Marijampolėje, Gamyklų gatvėje pradėta antrojo biokuro katilo statyba. Šio katilo pamatuose įmūryta simbolinė statybų
pradžią žyminti kapsulė su laišku ateities kartoms.
Statybų pradžios ceremonijoje dalyvavo UAB ,,Litesko“ ir kai kurių jos
padalinių vadovai, projektuotojų atstovai, Marijampolės savivaldybės vadovai, Tarybos nariai.
Šio projekto vertė - beveik 3,5 mln. eurų, iš kurių 1,7 mln. eurų yra ES struktūrinės paramos lėšos ir 1,85 mln. eurų centralizuotą šilumą Marijampolės
savivaldybės gyventojams teikiančios įmonės UAB ,,Litesko“ investicijos.
Planuojama, kad statyba bus baigta vasaros pradžioje, ir jau šį rudenį
naujasis biokuro katilas pradės gaminti šilumą Marijampolės gyventojams.

RASEINIAI

RASEINIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS
STOTIS PAGALIAU SULAUKĖ ĮKURTUVIŲ
Savivaldybei skyrus lėšų iš savo biudžeto, ne tik kapitališkai suremontuotas senasis „greitukės“ pastatas bet ir sustiprinta jos materialinė bazė: įsigyta kardiopulmoninio gaivinimo sistema „Lucas 2“.
Tokia diena pasidžiaugti kartu su medikai s atvyko ir rajono meras
Algimantas Mielinis, savivaldybės administracijos direktorius Jonas
Kurlavičius, rajono tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto
narė Aldona Ona Radčenko. Simbolinę įkurtuvių juostelę perkirpo
gražiai kapitališkai suremontuoto pastato šeimininkė Rimanta Baublienė, meras Algimantas Mielinis ir savivaldybės administracijos
direktorius Jonas Kurlavičius. Kolegas sulaukus gražios dienos sveikino ir Raseinių ligoninės vadovas Vidmantas Merkliopas, Pirminės
sveikatos priežiūros centro direktorė Violeta Užringienė.

KAUNAS

REKONSTRUOS LAISVĖS ALĖJĄ
Kelių statybos bendrovių „Autokausta“, Latvijos „A.C.B“ ir „Lietuvos
kelių statyba“ konsorciumas už beveik 5 mln. eurų rekonstruos Laisvės
alėjos atkarpą Kaune.
Kauno valdžia ir konkurso nugalėtoja vasario 11 dieną pasirašė sutartį,
BNS informavo Kauno savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Aloyzas Pakalniškis.
Konsorciumas laimėjo penktojo Laisvės alėjos rekonstrukcijos etapo
konkursą ir turėtų už 4,86 mln. eurų (16,792 mln. litų) rekonstruoti gatvės
atkarpą tarp Nepriklausomybės aikštės ir A. Mickevičiaus gatvės.
Laisvės alėją numatyta rekonstruoti šešiais etapais, o visi darbai, kaip skelbta anksčiau, kainuotų apie 70 mln. litų. Numatoma, kad visa alėja galutinai
bus atnaujinta iki 2020 metų.

KLAIPĖDA

PIETINĖJE KLAIPĖDOS DALYJE TAPS SAUGIAU
Pietinės Klaipėdos miesto dalies viešose erdvėse dar šį pavasarį bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Stebėti
aplinką kamerų pagalba numatoma ten, kur šiuo metu uostamiesčio policijos pareigūnai užregistruoja kone daugiausiai įvairių nusikaltimų ir pažeidimų.
Šiuo metu Klaipėdoje aplinką iš viso stebi beveik 60 vaizdo stebėjimo kamerų. Visos jos įrengtos centrinėje
miesto dalyje. Policijos pareigūnai pažymi, kad ten, kur yra sumontuotos kameros nusikalstamumas ženkliai
sumažėja. Todėl šiemet vaizdo stebėjimo kameros miesto biudžeto lėšomis bus įrengtos jau ne tik miesto centre,
bet ir pietinėje dalyje.
Pirmiausiai kameras planuojama sumontuoti prie „Debreceno“ ir „Žardės“ prekybos centrų bei buvusiojo „Juodkrantės“ prekybos centro Naikupės g. prieigose. Klaipėdos m. savivaldybės specialistai kartu su uostamiesčio
policininkais analizuoja ir kitas miesto vietas, kur, siekiant užtikrinti didesnį gyventojų saugumą, dar vertėtų
įrengti kameras.

ŠIAULIAI

CENTŲ KAMBARYS PRETENDUOJA Į GINESO
REKORDŲ KNYGĄ
Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-ąją, Šiaulių universiteto bibliotekoje visuomenei oficialiai pristatytas Centų kambarys.
Auditorija sulaukė didelio susidomėjimo. Centus į Šiaulių universiteto
biblioteką siuntė žmonės iš visos Lietuvos: Vilniaus, Panevėžio, Raseinių,
Alytaus, Druskininkų, Kretingos, Utenos, Pasvalio, Ariogalos, Klaipėdos,
Molėtų, Mažeikių, Kauno r. ir kt. Monetas kambaryje klijavo gausūs būriai
darželių ugdytinių su savo auklėtojomis, studentai, bibliotekos darbuotojai,
krašto apsaugos savanoriai, mokiniai, senjorai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo įmonių, kultūros organizacijų atstovai ir kt.

PLUNGĖ

MASINIS BĖGIMAS-ĖJIMAS
Plungės sporto ir rekreacijos centras surengė masinį bėgimą-ėjimą Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvauti šiame bėgime užsiregistravo 89
dalyviai, iš jų 59 vaikinai (vyrai) ir 30 merginų (moterų). Šiame renginyje dalyvavo virš 40 Plungės „Saulės“ gimnazijos moksleivių.
Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis davė startą, ir visi dalyviai
pasileido įveikti 2,5 km ilgio trasos.
Nugalėtojus taurėmis, medaliais ir marškinėliais apdovanojo Plungės sporto ir
rekreacijos centro direktorius Alvydas Viršilas.
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PASAULYJE

Prie Italijos krantų išgelbėta per 2
tūkst. pabėgėlių
Italijos gelbėtojai per parą
Viduržemio jūroje išgelbėjo
daugiau kaip 2 100 migrantų. Iš
viso 12 laivų su žmonėmis buvo
pastebėti į pietus nuo Lampedūzos, pranešė naujienų agentūra
ANSA, remdamasi žinybomis.
2 164 migrantai buvo persodinti
į pakrančių apsaugos ir karinio
jūrų laivyno laivus ir atplukdyti
į Italiją.
Gelbėjimo akcijoje dalyvavo vienas lėktuvas, keturi greitaeigiai pakrančių apsaugos laivai, du vilkikai, finansų policijos patrulinis laivas ir vienas
karinio jūrų laivyno laivas.
Praėjusią savaitę plaukdami į Italiją žuvo 330 pabėgėlių.

Egiptas atkeršijo ISIS už 21
nukirsdintą krikščionį
Egiptas pirmadienį surengė antskrydį prieš grupuotės „Islamo valstybė“
objektus Libijoje po to, kai džihadistai sekmadienį socialiniuose tinkluose
išplatino vaizdo įrašą apie 21 koptų krikščionio nukirsdinimą, pranešė
kariškiai.
„Mūsų ginkluotosios pajėgos pirmadienį surengė sutelktus oro smūgius
Libijoje prieš „Daesh“ stovyklas, susitelkimo ir treniruočių vietas, ginklų
saugyklas“, – sakoma Egipto kariškių pranešime, kuriame „Islamo valstybė“
pavadinta arabišku jos akronimu „Daesh“.
Per valstybinę televiziją rodyta, kaip Egipto karo lėktuvai kylą į kovos
misiją.
Pranešime nurodoma, kad lėktuvai saugiai sugrįžo į savo bazes; taip pat
sakoma, kad šie smūgiai – „kerštas už pralietą kraują ir pelnyta bausmė
žudikams“.
„Tegu jie visi žino, kad egiptiečiai turi skydą, kuris apsaugos juos“, – pažymima kariškių pranešime.

Po išpuolių Kopenhagoje nukautas
jaunuolis policijai gerai žinomas
Danijos sostinėje Kopenhagoje jau antra para gyventojai kenčia nuo teroristų: Danijos televizija sekmadienio pavakarę pranešė apie tai, kad pareigūnai
apsupo mieste esančią interneto kavinę.
Pirminiais duomenimis, iš jos pareigūnai išvedė mažiausiai du žmones,
skelbia BBC.
Įvykio vietoje esantys liudininkai pasakojo, kad interneto kavinėje policija
suėmė kelis žmonės. Ši interneto kavinė yra netoliese, kur sekmadienio rytą
buvo nukautas į taikius žmones šaudęs užpuolikas.
Policijos pareigūnai su užpuoliku susidūrė ir netoli jo būsto. Nukovus
užpuoliką, policijos pareigūnai patikrino jo būstą. Skelbiama, kad jo vardas
- Omaras Abdel Hamid El-Husseinas.
Daugiau informacijos skelbiama ir apie užpuoliką: Danijos sostinėje Kopenhagoje išpuolius vykdęs ir nukautas jaunuolis policijai buvo žinomas dėl
savo nusikalstamos praeities. Skelbiama, kad jis priklausė nusikaltėlių gaujai.
Danijos policija praneša, kad užpuolikas, kuris šaudė į kavinėje debatų susirinkusius žmones ir žmones prie sinagogos, buvo 22 metų. Jis gimė Danijoje.
Danijos Saugumo ir kontržvalgybos tarnybos (PET) direktorius Jensas
Madsenas sekmadienį per spaudos konferenciją pranešė, kad Kopenhagoje
prie geležinkelio stoties policininkų nušautas žmogus, įtariamas dviem teroro
aktais, „anksčiau buvo patekęs į specialiųjų tarnybų akiratį“.
Pasak PET direktoriaus, asmenys, apsilankę „karštuosiuose taškuose“, įgyja
radikalių pažiūrų bei kovos veiksmų įgūdžių ir, grįžę namo, kelia grėsmę
Danijos vidaus saugumui.
Nušautas vyras buvo atpažintas, papasakojo Kopenhagos policijos direktorius Torkildas Fogde, bet tyrimo interesais atsisakė pateikti informacijos
apie jį.

M. Saakašvilis žada rūpintis ginklų
tiekimu Ukrainai
Buvęs Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis, kuris penktadienį
tapo Ukrainos Tarptautinės konsultacinės reformų tarybos pirmininku,
žada koordinuoti ginklų tiekimą
Ukrainai, praneša TASS.
„Šiuo metu svarbiausia padėti
Ukrainai įsigyti ginklų. Per ateinančias dienas aš užsiimsiu šio klausimo koordinavimu“, - M. Saakašvilis sakė
Ukrainos televizijai.
Komentuodamas savo paskyrimą į naująjį postą, M. Saakašvilis teigė
esantis laisvas politikas ir Gruzijos pilietis bei neketina priimti Ukrainos
pilietybės. Penktadienį paskelbtas dekretas, kuriame sakoma, kad taryba
bus Ukrainos prezidento patariamoji institucija, teikianti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl reformų Ukrainoje, remiantis geriausia tarptautine praktika.
Ukrainos prezidentas P. Porošenka sako, kad buvęs Gruzijos prezidentas
turi ypatingų žinių ir patirties bei iki šiol patarinėjo dėl reformų Ukrainoje,
o dabar gavo oficialų patarėjo statusą.
Šaltinis: Delfi.lt
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Kodėl nepinga duona? Kepėjų ir „SUPLANUOTO NUSIDĖVĖJIMO“ STRATEGIJA:
grūdų didmenininkų pasiteisinimai MITAS AR TIKROVĖ?
Praėjusį sezoną Lietuvoje,
kaip teigia oficiali statistika,
maistiniai grūdai buvo supirkti
20 proc. pigiau. Dar daugiau
pigo degalai. Tačiau duonos
kaina parduotuvėse išliko nepakitusi. Kodėl nepinga duonos produktai ir kokių pasiteisinimų ieško kepėjai ir grūdų
bei miltų didmenininkai?
Duona nepinga, nes brango abrikosai, aguonos, slyvos
Raseinių rajono bendrovės „Laugena“, kuri užsiima duonos ir kitų jos
gaminių gamyba, direktorė Genovaitė Laurynienė teigia, kad produkcijos
atpiginti neleidžia įmonės tiekėjai. „Po Naujųjų viskas pabrango, nors taip
lyg ir neturėjo būti. Štai džiovinti abrikosai anksčiau kainavo 7 litus už kilogramą, dabar - 15, marmeladas buvo 3 litai už kilogramą, dabar – 9. Beje,
kalbant apie miltus, situacija analogiška. Pernai grūdai lyg ir pigesni buvo,
tačiau pagrindinis mūsų tiekėjas bendrovė „Kauno grūdai“ ne tik kainos nesumažino, bet kilogramas miltų net pabrango porą centų“, - sakė direktorė.
Konkurencija verčia sukti galvą
Atpigusių miltų nesulaukia ir „Ukmergės duona“. „Duonos kainą mes šiek tiek sumažinome, bet tai pavyko padaryti ne dėl
pigesnių miltų, o dėl kritusių energijos kainų. Mūsų tiekėjai –
„Malsena“ ir „Kėdainių grūdai“ miltų kainos nesumažino, todėl
stengdamiesi išlikti konkurencingais ieškojome vidinių išteklių“,
- sakė bendrovės „Ukmergės duona“ direktorė Vitutė Šermukšnytė.
Ar tikrai kainą lemia grūdų pasaulinė rinka?
Pabendravus su duonos kepėjais aiškėja, kad tikrai ne dėl jų kaltės nemažėja svarbiausio maisto produkto kaina. Tačiau kiekvienas mokantis
bent šiek tiek skaičiuoti supranta, kad jei pigesni grūdai, tai ir duona
privalo būti pigesnė.
Tai kur gi dingsta pinigai?
Štai bendrovės „Kėdainių grūdai“, pernai mažesnėmis kainomis supirkusios kviečius, miltų produktų grupės vadovas Darius Rutkauskas net garsiai
šūktelėjo: „Visiška nesąmonė, kad mes neatpiginome miltų“. Tačiau vėliau
pats pripažino, kad jų kaina gal ir sumažėjo, tačiau ne visiems klientams.
Šaltinis: Ūkininko patarėjas

NAUDINGA ŽINOTI

Stikliniai buteliai – su užstato ženklu
Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas patvirtino
užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistemos
taikymo ženklą.
Pirkdami gėrimus, išpilstytus į tokiu ženklu pažymėtus
stiklinius butelius, pirkėjai kartu sumoka ir Vyriausybės
nustatytą 0,07 Eur (0,25 Lt) užstatą už pakuotę. Šį užstatą jie gali atgauti tuščią butelį grąžinę parduotuvėje,
išskyrus mažas, ne didesnes kaip 90 kv. m ploto parduotuves (ši išimtis netaikoma kaimo parduotuvėms),
ir prekyvietes, kioskus, degalines bei viešojo maitinimo
įstaigas. Užstatas negrąžinamas ir stikliniai buteliai nepriimami, jeigu jie
pažeisti ar užteršti taip, kad nebegali būti naudojami pakartotinai.
Užstato už daugkartines gėrimų pakuotes sistema Lietuvoje veikia nuo 2006
metų. Ruošiamasi taikyti ir užstato už vienkartines pakuotes sistemą. Ji šalyje
pradės veikti kitąmet – 2016 m. vasario 1 d.
Aplinkosaugininkai primena, kad minėtuoju užstato ženklu pažymėti stikliniai buteliai skirti naudoti pakartotinai, todėl juos reikia atiduoti į specialias
tokių pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo vietas, o ne išmesti į atliekų
konteinerius.

AKTUALIJA

Sakoma, kad neplyštančios pėdkelnės seniai išrastos, tik gamintojams toks išradimas neapsimoka.
Juk greitai susidėvintys ar gendantys kasdieniai mūsų daiktai
skatina ieškoti vis naujų pakaitalų. Trumpesnis daiktų galiojimo
laikas didina mūsų vartojimą ir
norą pirkti. Tad ar iš tiesų trumpai
tarnaujantys daiktai yra žmonijos
vartojimą skatinanti strategija?
Lemputės sąmokslas
1932 m. Niujorke, nekilnojamo
turto prekybininkui Bernardui
Londonui gimė radikali idėja –
priverstinis gaminių „suplanuotas
nusidėvėjimas“. Ji rėmėsi tuo, jog
kiekvieno daikto gyvavimo laikas
turi būti dirbtinai sutrumpinamas,
o šiam pasibaigus, vartotojas privalo gaminį atiduoti sunaikinimui.
Didžiosios depresijos metais tai
turėjo užtikrinti naujų prekių paklausą, darbo vietų bei ekonomikos
augimą.
Ši koncepcija, aprašyta Bernardo
Londono veikale „Suplanuotas nusidėvėjimas – depresijos pabaiga“
nebuvo įgyvendinta, tačiau netrukus atsirado pirmasis susivienijusių elektros lempučių gamintojų
susitarimas, įpareigojantis gaminti
trumpesnio veikimo lemputes.
Buvo įvestas 1 000 valandų lempučių galiojimo standartas, kurio
ilgai laikėsi visos susitarimo šalys.
Toks suplanuoto gedimo susitarimas užtikrino prekės paklausą
bei įmonių pelnus. Ilgainiui šią
praktiką perėmė ir kitos įmonės.
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia.
Visa mados industrija yra būtent
tuo paremta. Produktai kuriami vos
vienam sezonui. Vienas rimtesnių
ir ryškesnių šiandienos pavyzdžių
yra korporacijos, gaminančios
kompiuterinę techniką.
Laimės paieškos
Garsus Amerikos industrinės
pramonės dizaineris Bruksas Stivensas teigė, kad „suplanuotas senėjimas pagrįstas dalies vartotojų
troškimu nusipirkti kažką truputį
naujesnio, truputį geresnio, truputį
anksčiau – negu tai būtina“.
Ilgainiui rinkodaros srityje „suplanuotas nusidėvėjimas“ tapo
viena iš strategijų ir nepastebimai
įsiliejo į visų mūsų gyvenimus.
Dizainas bei marketingas iki šiol
skatina būti pirmuoju nusipirkusiu
naujausią modelį, moderniausią

įrenginį ar žavėtis sezono prekėmis. Šis vartotojiškos visuomenės
modelis sąmonėje įsitvirtino, kaip
vienintelis laimės siekis.
Reklama kuriamas įspūdis, jog
naujausi daiktai yra sėkmingų,
šiuolaikinių, modernių žmonių
būtini atributai.
Svarbi „suplanuoto senėjimo“ dalis yra įvaizdžiai, kurie mus įtikina
vartoti dabar ir labai greitai. Daiktai tampa „moraliai pasenusiais“ ir
mes jų nebenaudojame, nebūtinai
dėl funkcinių gedimų. Naujovės
visuomet perduodavo svarbią
informaciją apie žmogaus padėtį.
Rinkoje pasirodžius naujiems
telefonams, grotuvams, rūbams,
kitiems buityje naudojamiems
produktams mes juos keičiame
naujausiais, dėl baimingo poreikio
būti sėkmingais dabarties kartos
atstovais.
Ekonomikos vedlys – grobuoniška filosofija
Šiandien „suplanuotas nusidėvėjimas“ tampa iš naujo aktualus
dėl pasikeitusio požiūrio į mus
supančią aplinką.
Naujų gamybos bei marketingo
strategijų skatina ieškoti šokiruojantys besiplečiančių sąvartynų
vaizdai, buitinės (ypač elektronikos) atliekos, išskiriančios gyvybę
nuodais skalaujančius skysčius,
asmeniškai liečia kiekvieną iš
mūsų. Vartotojiškumu garsėjančioje Amerikoje kasmet išmetama
apie 100 mln. mobiliųjų telefonų,
300 mln. asmeninių kompiuterių.
Senkant resursams, aplinkai
darant didelę žalą, šiandien jau
suvokiama, kad netiesiogiai (pvz.
per padidėjusius kaštus) trumpai
tarnaujančių daiktų gamyba atsilieps ir pačiam verslui.
Kaip vienas iš kertinių dalykų,
galinčių keisti situaciją – naujas
gerovės apibrežimas. Garsus sociologas Zygmuntas Baumanas
2010 m. Vilniuje skaitydamas
paskaitą „Mes patys kaip vartojimo
objektai“ kalbėjo: „Kaip mes, ponios ir ponai, matuojame gerą arba
blogą šalies ekonominę padėtį?
BVP statistika. Tai indeksas, kurį
naudoja visi žurnalistai bei politikai ir apie kurį kasdien skaitome
laikraščiuose. Kas tai yra BVP?
Tai pinigų suma, kuri pereina iš
vienų rankų į kitas. Kitaip tariant,
tai matas to, ką žmonės išleidžia

vartojimui“.
Profesorius Timas Džeksonas
išskiria tris pagrindinius žingsnius
kitokios ekonomikos link:
– Darnios makroekonomikos
kūrimas;
– Klestėjimo galimybių apsauga;
– Ekologinių apribojimų (normų)
paisymas.
Keistis ir keisti galime kiekvienas
Kova su „suplanuotu nusidėvėjimu“ pasaulyje jau yra įgavusi
pagreitį. Ledus pralaužė du broliai,
gyvenantys ir kuriantys filmus
Niujorke – Van ir Casey Neistatai.
Specialiai sukurtame tinkalapyje
– http://www.ipodsdirtysecret.
com Casey Neistatas pasakoja,
kaip jis 2003 m. įsigijęs pirmos
kartos iPod MP3 grotuvą neužilgo
susidūrė su problema – jo akumuliatorius pradėjo veikti ne ilgiau
nei valandą. Dėl gedimo kreipėsi
į parduotuvę, kurioje pirko prekę,
taip pat į priežiūros centrą, tačiau
visur pagal įmonės politiką buvo
siūloma įsigyti naują grotuvą.
Galiausiai Casey Neistatas sugedusią prekę kartu su problemos
paaiškinimu nusiuntė tiesiogiai
Styvui Jobsui – vienam Apple
kompanijos įkūrėjų. Jis sulaukė
atstovo skambučio, kuris paaiškino
jau anksčiau girdėtą įmonės politiką. Abu broliai nutarė sukurti filmą
apie nešvarias iPod MP3 grotuvo
paslaptis, kuriame rodoma kaip
jie ant visų grotuvo plakatų, rastų
Niujorko mieste, užpiešia užrašą
„iPod akumuliatoriai nekeičiami
ir veikia tik aštuoniolika mėnesių“.
Šis klipas buvo įdėtas į tinklalapį
ir sulaukė didelio žmonių bei
žiniasklaidos dėmesio. Masiškai
išpopuliarėjus klipui „Apple“
kompanija pakeitė savo politiką
ir tam tikromis sąlygomis sudarė
galimybę pasikeisti grotuvo akumuliatorių.

ARTI TOLI

Naujas Aplinkos ministerijos
mokestis butams
Aplinkos ministerija planuoja
naują privalomą įmoką visiems butams – surinkti pinigai bus skiriami
buto remontui, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento
Būsto skyriaus vyr. specialistas Vytautas Jonaitis „Žinių radijui“ sakė,
kad tai nėra papildomas mokestis, o
lėšų taupymo būdas. Be to, jis pažymėjo, kad įmokos dydis neviršys 5 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio.
„Tai sudarytų apie 0,30 euro už kv. metrą, tai yra apie litą. Tai maksimali
suma, kuomet namui jau reikalingas didesnio masto remontas. Tas kaupimas
bus ne šiaip, o konkretiems darbams“, - laidoje „Žvilgsnis“ penktadienį
sakė V. Jonaitis.
Pasak jo, šios lėšos būtų taikomos einamajam remontui, įvertinant namo
būklę. „Yra nustatyta vertinimo būklės metodika, pagal tai sudaromas ilgametis planas keliems metams į priekį. Numatoma, kokius darbus būtina
padaryti, kiek jie gali kainuoti ir pagal tai paskaičiuojama, kiek reikėtų
kaupti lėšų“, - kalbėjo Aplinkos ministerijos vyr. specialistas.
Jis taip pat nurodė, kad minėtos lėšos bus laikomos atskiroje sąskaitoje
nuo kitų daugiabučio namo kaupiamų lėšų, joms bus taikomas indėlių draudimas. Šios lėšos, ant V. Jonaičio, galės būti panaudojamos ir renovacijai.
Skaityti daugiau: Ekonomika.balsas.lt

BUTŲ KAINOS PO EURO ĮVEDIMO PAKILO
Dėl metų pradžioje Lietuvoje
įvesto euro nekilnojamojo turto
pardavėjai pakoregavo parduodamų
objektų kainas.
Vidutinės butų kainos didžiuosiuose Lietuvos miestuose per porą
mėnesių ūgtelėjo apie 1-3 proc., skaičiuoja nekilnojamojo turto skelbimų
portalo Domoplius.lt ekspertai.
Šių metų vasario pirmoje pusėje
vidutinė parduodamo buto kaina
Vilniuje siekė 78,6 tūkst. eurų (271,5
tūkst. litų), o praėjusių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais buvo beveik
1,6 tūkst. eurų (5,5 tūkst. litų) mažesnė – 77,0 tūkst. eurų (266 tūkst. litų).
Klaipėdoje butų kaina per pora mėnesių pakilo nuo 54,2 tūkst. (187,2
tūkst. litų) iki 55,6 tūkst. eurų (192
tūkst. litų), Kaune – nuo 37,3 tūkst.
(128,8 tūkst. litų) iki 37,9 tūkst. eurų
(130,9 tūkst. litų).
Pasak Domoplius.lt projekto vadovo Evaldo Narbuntovičiaus, daugelis nekilnojamojo turto pardavėjų

pasinaudojo euro įvedimu ir kainas
kilstelėjo.
„Tikrai ne visi pardavėjai padidino
kainas, tačiau šuolių yra įvairių. Kai
kurie pardavėjai kainas padidino
suapvalinę turimą sumą eurais
– keliasdešimt ar keliais šimtais
litų. Pavyzdžiui, jeigu 2 kambarių
butas senos statybos name sostinės
Antakalnio mikrorajone, pervertus
į eurus iki tol kainavo 54,44 tūkst.
eurų, dabar parduodamas už 55 tūkst.
eurų“, – pastebi E. Narbuntovičius.
Nekilnojamojo turto ekspertas
pastebi, kad šiek tiek pakilo ir nuomos kainos. Pagrindinė priežastis
– į didesnę pusę suapvalintos kainos
eurais. Jeigu dviejų kambarių butas
sostinės Senamiestyje, T. Kosčiuškos
gatvėje iki naujų metų buvo išnuomojamas už 492 eurus arba 1700
litų, dabar jo nuomos kaina 500 eurų
(1726 litų).
Kaune – analogiška situacija.
Jeigu 3 kambarių butas Žaliakalnio

mikrorajone buvo išnuomojamas
už 900 litų arba 260 eurų, dabar –
už 265 eurus (915 litų).
„Priežasčių, kodėl šiais metais
galėtų kilti nuomos kainos, kol
kas nėra. Pasiūla nuomojamų butų
bent jau sostinėje tikrai atsveria
paklausą. Vilniuje šiuo metu galima rinktis iš daugiau nei 1000
nuomojamų objektų. Kituose
didžiuosiuose miestuose pasiūla
kelis kartus mažesnė, tačiau ten ir
paklausa nėra didelė“, – nuomos
rinkos situaciją apibendrina E.
Narbuntovičius.
Info: Verslosavaite.lt
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APLINK LIETUVĄ

PARYŽIAUS MADOS PASAULIS ŠILTAI SUTIKO
LIETUVOS VAIKIŠKOS MADOS KŪRĖJUS
Savaitgalį, sausio 30 – vasario 2
d., Paryžiuje vykusioje prestižinėje
vaikiškų drabužių ir aksesuarų parodoje “Play Time Paris” pirmą kartą
sužibo vaikiškos mados kūrėjai iš
Lietuvos. Penkios vaikiškus drabužius kuriančios kompanijos savo
ypatingai mielas ir jaukias kolekcijas pristatė tarptautinei visuomenei
mados sostinėje Paryžiuje.
„Play Time Paris“ paroda yra
viena didžiausių ir svarbiausių
vaikiškų ir drabužių parodų Europoje, turinti atšakas Tokijuje bei
Niujorke. Praėjusių metų liepos 5-7
d. Paryžiuje vykusią parodą, kuri
yra skirta rinkos profesionalams,
aplankė virš 7 1000 dalyvių iš kurių
beveik pusę sudarė tarptautiniai lankytojai iš Japonijos, JAV, P.Korėjos,
Honkongo ir pan. Šios parodos
metu taip buvo pristatyta daugiau
kaip 400 tarptautinių prekių ženklų
Nors parodoje dalyvaujančios
Lietuvos įmonės yra dar santykinai
nedidelės, tačiau tinkamas pasiruošimas, atkaklumas ir brandžios bei
su didžiule meile kurtos kolekcijos
neliko nepastebėtos lankytojų ir
potencialių klientų. Vienas iš svarbiausių aspektų šioms įmonėms
- galimybė dalyvauti prestižinėse
parodose, pasitikrinti save tarptautiniame kontekste ir išlaikyti
tęstinumą, bei įrodyti, kad lietuviai
yra patikimi, kryptingai dirbantys
partneriai. Kurdami aukštos kokybės gaminius Lietuvos vaikiškų
drabužių kūrėjai ir gamintojai
tampa pasaulinės rinkos žaidėjais,
o stabili verslo plėtra galima tik
eksporto rinkų dėka.
Europos vartotojai jau pavargo
nuo pigių, didžiųjų prekės ženklų
diktuojamų madų ir vartotojiškumo skatinimo, todėl ši natūraliai
kilusi nauja tendencija labai palanki
Lietuvos kūrėjams ir gamintojams.
Vėjūnė Unikauskienė
Pavasario – vasaros sezono
tendencijas pristatančioje erdvėje
„Trend zone“ buvo pasirinkti lietuvių kompanijų „Mummymoon“,
„Nikolia“ bei „atelier djm“ kurti
gaminiai. „Be galo smagu, kad
lietuvių kurti vaikiški drabužiai
pozicionuojami kaip prabrangūs,
ypatingai kokybiški, patogūs ir
šiuolaikines mados tendencijas
atspindintys gaminiai. Mūsų kompanijų išskirtinumas jaučiamas iš

klientų reakcijos. Emocija- pagrindinis dalykas, pagaunantis vaikiškų
drabužių klientus, todėl parodos
metu stenduose visada matome
susižavėjusius japonų veidus, Amerikos, Kanados pirkėjus bei Prancūzijos ar Italijos vaikiškų darbužių
distributorius. Lietuviški prekės
ženklai niekuo nenusileidžia savo
konkurentams“- įspūdžiais dalijasi
Jurgita Butkevičienė, Versli Lietuva
Eksporto departamento direktorė.
Išskirtinis lietuviškų gaminių
bruožas - drabužių dizainerės - savo
vaikus auginančios moterys, kurios
visus sukurtus modelius pirmiausia
įvertina per patogumo ir praktiškumo prizmę, tačiau išlaikant juos
madingus bei išskirtinius. „Mūsų
kūrybą įkvepia labai aiškus supratimas, kad motinos nori su meile
lauktą bei išnešiotą kūdikį aprengti
tik pačiais mieliausiais drabužėliais,
o augančiai mergaitei ar berniukui
nuo mažumės formuoti estetikos ir
stiliaus pajautimą“- sako Unlabel
prekinio ženklo vadovė Ina Gaižauskienė.
Parodoje pristatytus „Mummymoon“ vaikiškus drabužėlius norėtų
turėti ir ne viena mama. „Mūsų
kompanija orientuojais į „demi
couture“ kryptį - tai nauja tendencija mados pasaulyje, kuri atsirado
iš noro dėvėti ne masinės gamybos
bet ir ne vienetinių prabangių prekės
ženklų gaminius, tačiau unikalius, turinčius savo išskirtinumą
ir stilių gaminius, kurie pabrėžtų
individualumą. Europos vartotojai
jau pavargo nuo pigių, didžiųjų
prekės ženklų diktuojamų madų ir
vartotojiškumo skatinimo, todėl ši
natūraliai kilusi nauja tendencija

labai palanki Lietuvos kūrėjams
ir gamintojams“- savo įžvalgomis
dalinasi „Mummymoon“ direktorė Vėjūnė Unikauskienė. Tokia
„demi couture“ mados tendencija
jau pastebima ir vaikų madoje,
todėl su savo kolekcija prisistatanti
kompanija parodos metu sulaukė
išskirtinio dėmesio.
„Atelier djm“ pristatydami išskirtinai iš lietuviškų medžiagų sukurtą
vaikišką kolekciją parodos metu
traukė japonų ir korėjiečių dėmesį,
kurie jau žino ir vertina lietuvišką
namų tekstilę, džiaugiasi ir natūraliais lietuviškais lininiais bei vilnoniais vaikiškais gaminiais. Subtilūs,
išgryninti, laisvi modeliai tobulai
atitinka Tolimųjų Rytų estetikos suvokimą. „Mūsų drabužių kolekcija
papildyta ir vaikiškų batukų linija
- džiaugiasi dizainerė Dainora Jankauskaitė- Miežienė. Esame bene
vieninteliai ir lietuviškos vaikiškos
avalynės kūrėjai“.
„Grožis slypi paprastume“- tokia
mintimi prisistatė ir Lietuvoje gerai
žinoma vaikiškų drabužių kompanija „Happeak“, kurios paprasti ir
lengvi laisvalaikio drabužėliai buvo
sėkmingai pristatyti parodoje.
„Nikolia“ prekės ženklo atstovai,
kurių pagrindinė produkcija yra
vaikiški džinsai bei juos papildantys
viršutiniai drabužėliai akcentuoja
madą, stilių ir patogumą. „Džinsai
- tai ne tik padaužų rūbai, jie puikiausiai tinka intelektualiems, kūrybiškiems vaikams“- tokia mintimi
vadovaujasi šiuos drabužius kurianti
dizainerė Rūta Elkimavičiūtė. Ir tai
atsispindi įvairiose detalėse, net ir jų
pakuotėje, kuri išpakavus drabužius,
gali virsti žaidmu.

HOROSKOPAS

ASTROLOGĖ L. ŽUKIENĖ: KAIP SUTIKTI MEDINĖS
OŽKOS METUS, KAD JIE BŪTŲ SĖKMINGI
Vasario 19 d. prasideda Medinės
Ožkos metai pagal Rytų kalendorių.
Visi norėtume, kad 2015 metais mus
lydėtų sėkmė ir gausa. Nuostabu
yra tai, kad mūsų gyvenime viskas
tarpusavyje yra susiję: mūsų mintys,
jausmai, žodžiai, veiksmai. Jie netgi
atsispindi mūsų rūbų stiliuje, mūsų
namų aplinkoje.
Turbūt pastebėjote, kad, pavyzdžiui, norinčios permainų gyvenime
moterys keičia šukuoseną, plaukų
spalvą, o susitvarkius namus, pagerėja ir mūsų savijauta. Tad pamėginkime pakviesti į mūsų namus
sėkmę, pasinaudodami nesudėtingais ritualais.
Pasitinkant Naujuosius Žaliosios
Medinės Ožkos metus vasario 18
d., po audringų Arklio metų, prieš
šventę reiktų atlikti tokį ritualą.
Kiekviename kambario kampe
uždekite bent dešimčiai minučių
žalios spalvos žvakę. Jai degant,
paskambinkite varpeliais. Po to
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tolimajame kairiajame kambario
kampe pastatykit vazą su monetomis
bei pusbrangiais akmenukais. Į ją
atremkit raudoną voką su į jį įdėtu
užrašytu savo karščiausiu troškimu.
Tai pakviestų į jūsų namus Sėkmę
ir Gausą.
Laimę, Ramybę į jūsų namus
pakvies surengta artimuosius suburianti vakarienė.
Stalą uždenkite žalios spalvos
staltiese. Stalo viduryje pamerkite
pušies šakelę ir pastatykite vazą su
apelsinais, mandarinais, obuoliais,
citrinomis.
Puikiai derės mediniai stalo akcentai, pvz. žvakidės.
Jūsų drabužiai turėtų turėti bent
vieną žalią akcentą. Puoškitės žalios
spalvos papuošalais ir aksesuarais.
Kadangi Ožka įneša į mūsų gyvenimą ramybę, pasitikite ją linksmai,
nuoširdžiai bendraudami, pasakydami savo brangiausiems žmonėms
daug šiltų gerų žodžių ir palinkėji-

mų. Padovanokit kiekvienam šeimos
nariui į raudoną medžiagos skiautelę
dailiai įvyniotų keletą monetų, palinkėdami, kad juos lankytų Gausa.
Ožka žaisminga, tad tinka jūsų
mėgstama muzika, smagūs stalo
žaidimai, pokštai ir humoras. Svarbiausia - gera nuotaika ir dėmesys
vieni kitiems. Žaliosios Medinės
Ožkos metų pasitikimas, - puiki
proga surengti sau ir artimiesiems
smagų vakarą.
Švenčių ir linksmos nuotaikos
nebūna per daug, tad Sėkmės jums
pasitinkant 2015-tuosius, Žaliosios
Medinės Ožkos metus!

Tik 31-erių, o jau turi 240 ha žemės

Radviliškio rajono Šaukoto seniūnijos 31 metų jaunasis ūkininkas Mantas
Jankūnas praėjusiais metais pelnė „Modernaus pieno ūkio“ prizą, yra vienas
geriausių krašto žemdirbių. Manto melžiamų karvių banda – 110 piendavių
ir 60 prieauglio, supirkėjams per metus parduoda 650 t kokybiško pieno.
Šeimininkauja senelio žemėje
Mantas savo ūkį įregistravo 2006 metais, kai jo tėvas dovanojo rekonstruotą kolūkio laikų fermą ir 60 melžiamų karvių. „Jau buvo sukurta ūkio
bazė, man nebuvo sunku toliau tęsti pradėtus darbus, nes šalia turiu puikų
patarėją ir pagalbininką – darbštųjį tėtį. Ūkininkaudamas baigiau tuometę
Veterinarijos akademiją, bakalauro studijų kryptis – gyvulininkystės technologija, po to baigiau magistrantūrą, esu visuomenės sveikatos magistras.
Nesugebėčiau auginti javų ar daržovių, man smagu rūpintis gyvuliais, kai
suserga – pats gydau, prižiūriu. Įgytas žinias ir jau turimą patirtį skiriu savo
pieno ūkiui, galvijus šeriame visaverčiais kokybiškais pašarais. Neblogas
primilžis – iš karvės per metus primelžiame po 7 t pieno“, – vaikščiodamas
po melžiamų karvių fermą pasakojo Mantas.
Tamošiškių kaime buvo Manto senelio ūkis – paveldėjo 36 ha žemės ir 20
ha miško. Sugrįžo prie savo šaknų – šiame kaime įsigijo sodybą, ūkinius
pastatus. Čia dabar yra jo ūkio centras, sandėliai, tvartas telyčioms laikyti.
Melžiamų karvių ferma yra kitoje vietoje. Dabar Mantas jau turi 240 ha
nuosavos žemės, pievoms ir ganykloms paskyrė 130 ha, o kitus plotus
nuomoja ūkininkams.
Jaunasis ūkininkas pasakojo, kad pieno ūkio plėtrai didelės įtakos turi
pokyčiai rinkoje ir politiniai sprendimai. Ypač nelengva padėtis susiklostė
dėl Rusijos embargo. Pasak Manto, negali kurti jokių planų, nes nežinai,
kokia bus perdirbėjų valia, kokie politikos uraganai vėl gali kilti. Tokia
nežinia, nestabilumas išmuša žemę iš po kojų – nenuspėsi, kiek pinigų
gausi už parduotą pieną, neaišku, kiek supirkėjai teiksis mokėti, nes nuolat keičiasi supirkimo kainos. Jeigu būtų stabili ekonominė padėtis, tada
būtų galima planuoti, kiek gausi pajamų, kiek galėsi išleisti ūkio plėtrai ir
kitiems poreikiams.
Kiekvieną dieną tenka svarstyti, kas dėsis rytoj, kokių naujienų gali
sulaukti. Jei rinkoje susiklostytų normali padėtis, pieno supirkimo kainos
būtų stabilios, Mantas norėtų didinti melžiamų karvių bandą, statytų naują
modernią fermą. Kol kas – tik planai ir vizijos. Ir pateikė keletą skaičių: jo
ūkyje gaminamo pieno savikaina pernai buvo 70 ct/kg (kainas pateikė ne
eurais, o litais), o supirkėjai už pieną dabar moka tik po 1 Lt/kg. Kasmet
parduoda 650 t pieno. Ūkyje, be Manto ir jo tėvo, dirba dar keturi etatiniai
darbuotojai. Žiemai pašarams patys paruošia žolės siloso, šienainio, šieno.
Kadangi neaugina javų, galvijams šerti perka kombinuotųjų pašarų ir grūdų.
„Laikyti melžiamą karvių bandą, plėtoti pieno ūkį tikrai nelengva, darbas
be išeiginių, be atostogų, didelė atsakomybė, bet aš nežadu atsisakyti savo
veiklos, nekeisčiau ūkio profilio į kitą“, – toks jaunojo ūkininko Manto
Jankūno nusiteikimas ir gyvenimo filosofija. Mantas yra du kartus dalyvavęs
respublikinėse melžėjų varžybose.
Gyvenimas tarp miesto ir kaimo
Mantas sako, kad jis yra ūkininkas, kuris gyvena tarp miesto ir kaimo.
Beje, jis gimė ir užaugo Radviliškio mieste. Kartu su gyvenimo partnere
medike Edita, dukrele Žemyna ir dviem Editos vaikais gyvena nuosavame
name Radviliškyje, kasdien į savo ūkį važiuoja 30 km. Toks gyvenimo būdas
jam yra patrauklus, mieste vaikams geresnės sąlygos lankyti mokyklą, po
darbų turi galimybių pabendrauti su draugais, nueiti į kultūrinius renginius.
Didžiausia atrama yra jo tėvas, kuris ūkyje pavaduoja sūnų, jeigu jam reikia
išvykti į seminarus, keliones ar darbo susitikimus.
Jaunasis ūkininkas prasitarė, kad Šaukoto miestelyje ketinama įkurti
senelių globos namus, jam siūloma būti tų namų steigėju ir fundatoriumi.
Kol kas Mantas svarsto, ar šis sumanymas bus įgyvendintas, nes dar reikia
aptarti daug klausimų. „Padėti vienišiems, artimųjų užmirštiems senyvo
amžiaus žmonėms – kilni misija. Manau, galėčiau prisidėti, būčiau rėmėjas, juk turime vieni kitiems pagelbėti. Mano gyvenimo partnerė Edita turi
patirties, kaip prižiūrėti ir rūpintis bejėgiais senyvo amžiaus žmonėmis.
Senelių namuose galima būtų įkurti ir amatų dirbtuves, ir dienos centrą
socialiai remtiniems vaikams“, – geranoriškai nusiteikęs Mantas.
Prieš pusantrų metų Mantui atlikta širdies operacija. Sušlubavusi sveikata
privertė jauną žmogų kitaip planuoti savo laiką, nepervargti, dėl smulkmenų
ar mažaverčių dalykų neeikvoti energijos.
Pagal Aldonos Sireikienės str., šaltinis „Ūkininko patarėjas“

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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SVEIKATA

Makaronų apkepas su tunu
250 g makaronų
1 valg. š. sviesto
2 valg. š. miltų
250 ml pieno
110 g fermentinio sūrio,
tarkuoto
1 skardinė (185 g) konservuoto tuno savo sultyse,
smulkinto
100 g šaldytų žirnelių
druska, pipirai
malto muskato riešuto
Makaronus išvirti pasūdytame vandenyje. Nuvarvinti. Puode ištirpinti
sviestą ir jame pakepinti miltus. Maišant supilti pieną ir kaitinti, kol padažas
ims tirštėti. Pagardinti druska, pipirais ir muskato riešutu. Įmaišyti pusę
tarkuoto fermentinio sūrio, suberti žirnelius, įmaišyti konservuotą tuną.
Išvirtus makaronus sumaišyti su paruoštu padažu. Visą gautą masę sudėti
į kepimo indą ir apibarstyti likusiu fermentiniu sūriu.
Kepti iki 220 C temperatūros įkaitintoje orkaitėje, kol sūris gražiai apskrus,
apie 10 – 20 minučių.

MITYBA

Daug vitaminų turintis aliejus - tikras
lobis
Aliejus gaunamas ir iš avokadų vaisių. Dėl drėkinamųjų savybių plačiai
naudojamas kosmetikos gamybai. Jis
ne tik drėkina, minkština odą, bet ir
skatina atsinaujinti poodinį sluoksnį.
Avokadų aliejus pravers tiems, kieno
plaukai labai stori, garbanoti ar sausi.
Uždėjus kaukę jie tampa paklusnesni, lengviau šukuojami. Tereikia
keliais lašais avokadų aliejaus įtrinti
plaukus ir palaikyti apie valandą,
po to gerai išplauti. Plaukai tampa
stipresni, labiau žvilga.
Produktas išsaugo daugiau kolageno viršutiniame odos sluoksnyje, todėl
sumažėja smulkių raukšlelių, oda tampa elastingesnė. Įvairius nudegimus
(pvz., nuo saulės) patariama tepti avokadų aliejumi. Dėl riebaluose esančių
sterolių veiksmingai gydomos žaizdos. Labai populiarus atpalaiduojamasis
masažas su avokadų aliejumi.
Avokadų aliejus – nesočiųjų riebalų ir omega-3 riebalų rūgščių šaltinis.
Produktas turtingas vitaminų A, B1, B2, D, E. Jame yra organizmui reikalingo
kalio, leticino. Aliejaus steroliai padeda išlaikyti normalų cholesterolio kiekį
kraujyje. Avokadų aliejus yra tirštos konsistencijos, nuo žalios iki rusvos
spalvos, bekvapis. Tai pats turtingiausias vitaminais aliejus.
Jo sudėtyje gausu mononesočiųjų riebiųjų rūgščių, amino rūgščių, vitaminų
A, B1,B2, D (daugiau nei piene) ir E.
Avokadų aliejaus riebiosios rūgštys pakeičia tas medžiagas, kurių, laikui
bėgant, netenka oda. Įrodyta, jog avokadų aliejus suaktyvina fibro skaidulų
gamybą. Jis taip pat puikiai nuriebalina bei apsaugo odą, ypač gerai susigeria
ir puikiai prasiskverbia į audinius, taigi yra itin vertingas sausos, netekusios
vandens, vystančios odos priežiūrai.
Avokadų aliejus – vienas geriausių natūralių drėkinančių komponentų, tad
ir naudojamas be galo plačiai. Tinka drėgmės netekusiai, žalingų aplinkos
faktorių nualintai, nelygiai ir raukšlėtai odai.
Po saulės vonių, pabuvus pirtyje ar tiesiog nusiprausus duše, dar drėgną odą
ištepkite aliejumi, šiek tiek pamasažuokite.
Avokadų aliejus taip pat tinka salotoms, troškiniams, padažams ir marinatams ruošti.
Info: Delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

Keturi produktai, kurie padės
sumažinti pilvo apimtį
Jums atrodo, kad mažai valgote, o svoris vis tiek auga?
Kokybiškas miegas gali padėti
jums ištarti „sudie“ juosmens
riebalams, o jei norite geriau
miegoti ir tuo pačiu metu deginti riebalų perteklių, vartokite
šiuos maisto produktus:
Žuvis
Žuvis turi daug omega 3 riebiųjų rūgščių ir baltymų.
Graikiniai riešutai
Graikiniai riešutai padidina magnio kiekį organizme ir taip pat turi omega
3 riebiųjų rūgščių.
Pienas
Pienas turi daug kalcio. Padeda šalinti riebalų sankaupas, taip pat gerina
miego kokybę.
Vyšnios
Kai tik turite progą, valgykite vyšnias. Ypač tai rekomenduotina likus valandai iki miego, nes šios uogos turi daug miego hormono melatonino. Be
to, jose yra daug antioksidantų, padedančių mesti antsvorį.
Info: Delfi.lt

SKUBI PAGALBA SKAUDANČIAI GERKLEI: TAI
VERTA ŽINOTI VISIEMS
Ką daryti, jeigu rytoj laukia svarbus susitikimas, o perši gerklę, esate
užkimę ir sunku prakalbėti?
1. Skalauti druskos tirpalu
Stiklinėje šilto virinto vandens
ištirpinti pusę šaukštelio druskos.
Gautu tirpalu skalauti gerklę kelis
kartus per dieną. Svarbiausia – jo
nenuryti.
2. Čiulpti ledinukus
Iš tiesų ledinukai negydo, tik trumpam numalšina gerklės peršėjimą.
Jų čiulpimas skatina gausesnį seilių
išsiskyrimą, kurios palengvina rijimą. Geriausia rinktis ledinukus su
mentoliu arba eukaliptu.
3. Gausiai vartoti skysčius
Peršalus itin svarbu gerti daug
skysčių. Jų reikia vartoti tiek, kad
šlapimas būtų šviesiai gelsvos spalvos arba skaidrus. Geriausia gerti
vandenį ar žolelių arbatas.
4. Mėgautis vištienos sultiniu
Jis ne tik gardus, bet ir sveikas.
Vištienos sultinys sušildo organizmą, padeda atsipalaiduoti ir malšina
skausmą.
5. Garų vonelės
Patariama kelis kartus per dieną
pakvėpuoti pro burną virš dubens
su garuojančiu vandeniu. Į jį įberti

šaukštelį sodos arba druskos.
6. Poilsis
Kad ir kokie sveikatos sutrikimai
užkluptų, poilsis padės greičiau pasveikti. Taip organizmas visas jėgas
nukreips kovai su ligos sukėlėjais, o
ne kokiam nors darbui.
7. Smaližiauti medumi
Medus – nuo seno vartojamas natūralus produktas gerklės skausmui
malšinti.
8. Vitamino C galia
Jis stiprina imunitetą ir padeda
organizmui veiksmingiau kovoti
su liga.
9. Nepamiršti česnakų
Pajutus gerklės skausmą, naudinga sukrimsti skiltelę česnako.
Ši prieskoninė daržovė – natūralus
antibiotikas, kuris šalina bakterijas.
10. Vengti aštraus maisto
Peršint gerklei reikėtų vengti
aštraus, sūraus ir rūgštaus maisto.
Tokie produktai tik dar labiau sudirgins gerklės gleivinę ir sustiprins
nemalonius pojūčius.
11. Svogūnų sultys
Nors nėra labai gardžios, tačiau
svogūnų sultys veiksmingai kovoja
su gerklės skausmu. Jas reikėtų
pagardinti medumi ir gerti po 1– 2

šaukštus tris kartus per dieną.
12. Nevengti ledų
Jie gali veiksmingai numalšinti
peršėjimą. Svarbu apsiriboti viena ar
puse porcijos ir ją valgyti pamažu, o
ne dideliais kąsniais.
13. Karšta vonelė kojoms
Pajutus pirmuosius dilgčiojimus
gerklėje, patariama merkti kojas į
karštą vandenį.
14. Kaitintis pirtyje
Jeigu skauda gerklę, bet nėra
temperatūros, galima mėgautis pirties malonumais. Tuomet kartu su
prakaitu pasišalins ir ligos sukėlėjai.
14. Šilti kompresai
Vatą suvilgyti pašildyta degtine
arba pusiau skiestu spiritu. Tada
ant viršaus uždėti plastikinį maišelį,
ant jo – dar vieną vatos sluoksnį.
Gautą kompresą dėti ant kaklo,
pastarąjį apvynioti šaliku ir laikyti
30–40 min.

TEMA

NATRIO GLUTAMATAS – TYLUS ŽUDIKAS AR
NAUDINGAS SKONIO STIPRIKLIS?
Prieš keletą metų Takashi Sasano
su kolegomis iš Tohoku universiteto
Sendai‘uje, Japonijoje, išsiaiškino,
kad kai kurie vyresni žmonės nustoja jausti umami skonį – penktąjį
pagrindinį skonį, be saldaus, rūgštaus, sūraus ir kartaus. Komanda
išsiaiškino, kad žmonių umami
skonio receptorius – kartu ir bendrą
apetitą – galima sužadinti girdant
daug natrio glutamato turinčia jūrų
dumblių arbata, sustiprinančiai
umami pojūtį.
Kas yra MNG? (angl. MSG)
Mononatrio glutamatas yra druska,
turinti glutamato – aminorūgšties,
esančios mūsų kūne, ir dalyvaujančios metabolizme bei neuronų
bendravime. Glutamatas, ir jo natrio,
kalio, magnio, amonio ar kalcio
druskos, dabar dažnai dedamos į
maistą kaip skonio stiprikliai – ir ne
tik į kinišką maistą.
Kiek MNG suvalgome?
Dešimtajame dešimtmetyje atliktas tyrimas parodė, kad JK žmonės
per dieną suvartoja apie pusę gramo
į maistą pridėto MNG. Azijos šalyse,
pavyzdžiui, Japonijoje ir Korėjoje

žmonės suvartoja daugiau pridėto
MNG – 1,2 – 1,5 g kasdien.
Kodėl MNG reputacija tokia
bloga?
MNG buvo vadinamas virtuvės
spintelėse tūnančiu tyliuoju žudiku. Mažai daliai žmonių, valgančių daug MNG turintį maistą,
pasireiškia tokie simptomai, kaip
pykinimas, galvos skausmas ir dilgčiojimas, drauge vadinami „Kinų
restorano sindromu“.
Panašu, turėtume vengti MNG
turinčio maisto?
Ne: nė vienas iš aukščiau pamintų
kaltinimų mokslinio patikrinimo
neatlaikė.
Kai kurie tyrimai parodė, kad
dideli MNG kiekiai smegenyse gali
sukelti pažeidimų – pavyzdžiui, manoma, kad jis atsako už kai kuriuos
insulto sukeltus audinių pažeidimus.
Bet tai nesusiję su MNG gaunamu
su maistu.
Tad, mažai prasmės pirkti maistą, reklamuojamą, kaip neturintį
MNG?
„Be MNG“ maistas plačiai reklamuojamas, bet juos remiantys

teiginiai yra klaidinantys, sako
Kanados Kanados vyriausybės
sveikatos departamentas, kadangi iki
ketvirčio maisto baltymų gliutamato
yra natūraliai.
O kodėl jūros dumblių arbata
pagerina vyresnių žmonių apetitą?
Sasano komanda mano, kad arbatos umami skonis stimuliuoja seilių
gamybą. Tyrėjai išsiaiškino, kad
jų savanoriams nuo umami skonio
išsiskyrė daugiau seilių, nei nuo
rūgštaus, sūraus, saldaus ar kartaus.
Sasano ir jo kolegos mano, kad paskatindamas seilių gamybą, MNG
gali pagerinti maisto skonį, taip
stimuliuodamas sveiką apetitą, kuris
su amžiumi papratai mažėja.
Info: Delfi.lt

PAŽINK SAVE

PRIKLAUSOMYBĖ, KURIĄ TURIME VISI
Kai jums skauda galvą, jūs geriate
daugiau vandens ir prigulate pailsėti
ar iš karto griebiatės nuskausminamųjų? Daugelis mūsų griebiasi būtent vaistų, nes dėl greito gyvenimo
būdo norime ir greito problemos
sprendimo būdo.
Kaip rašo medicinos leidinys „The
Medical News Today“, 2010 metais
Henry‘io J. Kaiserio šeimos fondas
atlikto tyrimą, kuris atskleidė, kad
nuo 1999 iki 2009 metų Jungtinėse
Valstijose išrašomų receptų skaičius
padidėjo 39 proc. nuo 2,8 iki 3,9
mlrd.
2014 metais JAV ligų kontrolės ir
prevencijos centro atliktas tyrimas
parodė, kad 48 proc. amerikiečių
per praėjusių 30 dienų vartojo bent
vieną receptinį preparatą, o tai yra 5

proc. daugiau nei 1999-2000 metais.
Maždaug 31 proc. per praėjusį mėnesį vartojo du ar daugiau receptinių
vaistų, palyginti su 25 proc. 19992000 metais.
Specialistai pažymi, kad labai
dažnai kokį nors negalavimą gali
palengvinti gyvensenos pokyčiai,
rūkalų atsisakymas bei fizinis aktyvumas. Bet šiuolaikiniam žmogui
daug lengviau išgerti piliulę. Deja,
vaistai ne tik gydo, bet ir kelia tam
tikrą riziką.
Skausmą malšinantys vaistai,
kaip, pavyzdžiui, opioidai, yra vieni
dažniausiai JAV išrašomų vaistų. O
jų ilgalaikis vartojimas kelia rimtų
sveikatos problemų, nes prie jų
galima priprasti.
Nereikalingas antibiotikų skyri-

mas yra dar viena dažna su receptiniais vaistai susijusi problema JAV.
Dėl to auga bakterijų atsparumas
vaistams.
2013 metais buvo paskelbta, kad
Kelių vaistų vartojimas žmogui
potencialiai kelia didelę grėsmę.
Ilgalaikis vaistų vartojimas taip
pat gali sukelti tam tikrų problemų.
Pavyzdžiui, ilgalaikis aspirino vartojimas kelia nerimą.
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„HONDA CTX 1300“ – DAR VIENA AVANTIŪRA AR
GERAI APGALVOTAS ŽINGSNIS?
„Honda“ nusprendė, kad žmones suvilioti gali tik tokie motociklai,
kokių iki šiol nesiūlė joks gamintojas. Taip per pastaruosius porą metų
pasaulį išvydo „Grom“, „CTX700“, „F6B“, „Valkyrie“ ir kiti „netradiciniai“ modeliai – po kurių viešo pristatymo žiniasklaidos atstovams
tekdavo sukti galvas ieškant tinkamų terminų apibūdinti naujovėms, o
motociklininkų forumai kaito nuo kontraversiškų nuomonių.
2013 metų pabaigoje pasirodęs CTX1300 – ne išimtis. Šis motociklas
neįtaiko į jokią nusistovėjusią kategoriją, nors savyje neabejotinai derina
„sport touring“ ir „cruiser“ savybes. Patys gamintojai raidžių kombinaciją „CTX“ siūlo iššifruoti kaip „comfort, technology, experience“ (liet. komfortas, technologija, potyris).

SUSISIEKIMO MINISTERIJA SIŪLO BŪDĄ
KONTRABANDAI PAŽABOTI
Susisiekimo ministerija Vyriausybei pateikė svarstyti Saugaus
eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, numatančias
muitinės pareigūnams teisę naikinti techninę apžiūrą tų transporto priemonių, kurių konstrukcija yra pakeista ir pritaikyta
kontrabandai gabenti.
Įstatymo projektu siekiama, kad muitinės įstaigų pareigūnai
Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka galėtų panaikinti motorinių transporto
priemonių ir (ar) priekabų, kurios perdirbtos kontrabandai
vežti, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą.
Taip pat ketinama nustatyti ne tik techniškai netvarkingų
ir grėsmę saugiam eismui keliančių motorinių transporto
priemonių ir (ar) priekabų techninės apžiūros panaikinimo tvarką, bet ir konkrečius neatitikimų techniniams
reikalavimams atvejus.

PASKELBĖ, UŽ KIEK LIETUVOJE PARDAVINĖS
NAUJĄJĮ „RENAULT ESPACE“
Prekyba naujuoju „Renault Espace“ prasidės gegužę, bet šios
markės atstovai jau atskleidžia informaciją apie šio modelio
kainas Lietuvoje.
Naujasis „Espace“ nuo prekybos pradžios bus siūlomas trijų
įrangos lygių: „Life“, „Zen“ ir „Initiale Paris“. Automobilyje galės
įsitaisyti iki septynių žmonių, septynios sėdynės montuojamos
visose versijose. Bazinėje „Renault Espace“ versijoje „Life“
siūloma tokia įranga kaip LED žibintai, „Lumière“ panoraminis
priekinis stiklas, didelis 8,7 colio ekranas, automobilio pastatymo
jutikliai priekyje, gale ir šonuose.

PASIRODYS NAUJAS „TOYOTA AVENSIS“
Kovo mėnesį vyksiančioje tarptautinėje Ženevos automobilių
parodoje „Toyota“ naująjį „Avensis“. Šis vidutinės klasės japonų
markės atstovas Europoje pakeis nuo 2008 m. siūlomą modelį.
Naujojo „Avensis“ dizainas sukurtas Prancūzijoje veikiančioje
„Toyota“ dizaino studijoje ED2, suprojektuotas bendrovės tyrimų
ir plėtros centre Belgijoje. Jis bus gaminamas Didžiojoje Britanijoje
esančioje „Toyota“ gamykloje.
Kompanijos teigimu, dėl naujoviškos komforto ir saugos įrangos
bei efektyvių variklių, naujasis „Avensis“ įtiks tiek savo automobilių
parkus turinčioms įmonėms, tiek privatiems klientams.
Info: Delfi.lt

TEMA

KĄ DARYTI SU SENAIS AUTOMOBILIŲ
AKUMULIATORIAIS?
Nors nebenaudojami automobilių
akumuliatoriai yra surenkami ir
perdirbami, jie vis dar yra viena
dažniausiai pasitaikančių pavojingųjų atliekų Lietuvoje. Tiesa, didmenine automobilių detalių prekyba
užsiimančios įmonės „AD Baltic“
specialistų teigimu, atsakingų ir
tinkamai besirūpinančių nenaudojamais akumuliatoriais vairuotojų
kasmet daugėja.
Senus ir nebetinkamus naudoti
transporto priemonių akumuliatorius vairuotojai yra raginami
atiduoti pavojingųjų atliekų tvarkytojams, palikti transporto priemonių
techninės priežiūros ir remontu
užsiimančiose bendrovėse (jeigu automobiliai yra remontuojami tuose
servisuose), akumuliatorių prekybos
vietose. Visos šios organizacijos
įstatymu yra įpareigotos užtikrinti
tinkamą tolimesnį surinktų atliekų
tvarkymą.
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Pasak Gamintojų ir importuotojų
asociacijos vadovo Alfredo Skinulio, baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimo ir tvarkymo sistema tampa vis efektyvesnė. „Šiandien iš 1,5
tūkst. šalyje veikiančių gamintojų ir
importuotojų jau 880 kartu organizuoja šių atliekų tinkamą tvarkymą,
vykdo įvairius visuomenės švietimo
projektus. Tikimės, kad pagal numatytą atliekų tvarkymo planą su
visų mūsų pastangomis šiais metais
pavyks surinkti daugiau nei 40 proc.
baterijų ir akumuliatorių atliekų,
o nuo 2016-ųjų – daugiau nei 45
proc.“ – teigia A. Skinulis.
Pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovėse akumuliatoriai yra išardomi
– atskiriamos jų švino plokštės,
plastikiniai korpusai, skiestos sieros
rūgšties elektrolitas. Iš švino ir plastikinių korpusų vėl gaminami nauji
akumuliatoriai, o elektrolitas gali
būti naudojamas trąšų gamyboje,

Hakeriai pavogė milijardą dolerių
Bendra Interpolo, Europolo ir apsaugos sistemų kūrėjos „Kaspersky
Lab“ operacija, kuri truko dvejus
metus, atskleidė milžiniško masto
elektroninį nusikaltimą, kurio metu
užpuolikai pasisavino apie milijardą
JAV dolerių. Nuo kenkėjiškos veiklos nukentėjo apie 100 finansinių
institucijų visame pasaulyje.
Nusikalstamą grupuotę „Carbanak“ sudaro kibernetiniai nusikaltėliai iš
Rusijos, Ukrainos, Kinijos ir kai kurių Europos šalių. Ji naudoja tikslinėms
atakoms būdingus metodus, tačiau skirtingai nuo daugelio ankstesnių incidentų
šis apiplėšimas pasiekė aukštesnį lygį: dabar nusikaltėliai gali pavogti pinigus
tiesiogiai iš bankų, o ne iš vartotojų.

Mokslininkai: rūkalių mąstymas
gerokai prastesnis
Naujausi mokslo tyrimai parodė – rūkantys
žmonės turėtų gerokai sunerimti dėl savo
protinių gebėjimų.
Prisidegti cigaretę nevengiančių žmonių
smegenų dalis, kuri atsakinga už mąstymo
įgūdžius yra mažesnė, o funkcionalumas
lėtesnis.
Taip pat mokslininkai dar kartą patvirtino,
kad rūkaliai net kelis kartus dažniau skundžiasi plaučių problemomis bei širdies ligomis.
Edinburgo universiteto mokslininkai dabar neabejotinai sako, rūkymas
kenkia ne tik jūsų plaučiams, kraujagyslėms, tačiau keičiasi ir smegenų
funkcionalumas. Tyrime dalyvavo jau 70 metų amžiaus peržengę nerūkantys,
rūkantys mažai ir itin užkietėję rūkaliai.

Anonymous hakeriai paskelbė karą
„Islamo valstybei“
Panašu, kad hakerių bendruomenė Anonymous rimtai
prisidėjo prie kovos su ekstremistų organizacija – „Islamo
valstybe“.
Kompanija nulaužė ir ištrynė
keletą dešimčių Twitter paskyrų, per kurias, kaip manoma,
„Islamo valstybė“ verbavo potencialius teroristus. Apie tai pranešė britų
leidinys The Telegraph.
Hakerių bendruomenė per puslapį Pastebin publikavo sąrašą, kuriame yra
apie aštuonis šimtus Twitter paskyrų, atjungtų po sėkmingai įvykdytų įsilaužimų. Tuo pačiu metu hakeriai pareiškė, kad tai yra tik dalis pašalintų paskyrų.
Anonymous taip pat pranešė, kad „susidorojo“ su dvylika Facebook paskyrų,
kurių savininkai susiję su teroristais, veikiančiais Sirijoje ir Irake. Dauguma
paskyrų šiuo metu yra užblokuotos arba laikinai neprieinamos.

Robotas chirurgas sėkmingai atliko 4
operacijas
Korporacija TransEnterix neseniai korporacija pranešė, kad šis
robotas chirurgas sėkmingai atliko
4 operacijas.
Naudodamas sistemą SurgiBot,
Majamio Baptist Health Medical
Group medicinos centro chirurgas
ir bendrosios chirurgijos vadovas
Juan-Carlos Verdeja atliko dvi
tulžies pašalinimo operacijas. O
daktaras Michael N. Ferrandino,
urologijos skyriaus direktorius –
atliko dvi inkstų pašalinimo operacijas.

Vilniuje gaminamas galingiausias
lazeris pasaulyje
sintetinio ir natūralaus pluošto, odos
apdirbimo, maisto, dažų ir kitose
pramonės srityse.
Automobilių akumuliatoriai iš
esmės gali būti perdirbami visiškai – net 98 proc. akumuliatorių
sudedamųjų dalių vėl gali grįžti į
pramonės grandinę.
Netinkamų naudoti akumuliatorių
negalima mesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Į sąvartynus patekę, jie
pradeda irti ir skleisti sunkiuosius
metalus, tokius kaip nikelis, kadmis,
cinkas, švinas ir kt.

„Įmonė „Ekspla“ kartu su
amerikiečių kompanija „National Energetics“ konstruoja
patį galingiausią lazerį pasaulyje. Užsakymo vertė daugiau nei 40 milijonų JAV
dolerių. Lazerinė sistema turi
būti pastatyta Čekijoje iki
2017 metų. Ji pavadinta „ELIBeamlines“. Dabartinės sistemos yra apie 1 petavato galios. Reikia sukurti
10 kartų daugiau. 10 petavatų. Palyginimui, paimkime duonos skrudintuvą.
Tai mums reikėtų sujungti dešimt trilijonų 1000 vatų galios skrudintuvų, kad
gautume 10 petavatų“, - sudomina jaunieji mokslo populiarintojai.

Info: Delfi.lt

Info:Technologijos.lt

PIRMADIENIS, VASARIO 23 D.

SEKMADIENIS, VASARIO 22 D.

ÐEÐTADIENIS, VASARIO 21 D.

Vasario 21 d. - vasario 27 d.

06:00 LR himnas.
06:05 Gyvenimas (k.).
06:55 Emigrantai (k.).
07:45 Specialus tyrimas
(k.).
08:30 Gimtoji žemá.
09:00 Mďsĕ kaimynai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Džeronimas.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Gyvenimo kelias.
Pirmieji žingsniai.
13:00 Inspektorius Luisas
3.
14:30 Popietá su Algimantu Ûekuoliu.
15:00 Lietuvos
nepriklausomybás
atkďrimo 25-meÜiui.
16:00 Žinios.
16:15 Sveikinimĕ koncertas.
18:40 Bádĕ turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2015“.
22:40 Premjera. Falkonas.
00:10 „Žagará – Lietuvos
kultďros sostiná
2015“ (k.).

08:00 Programos pradžia.
08:05 Visu garsu (k.).
09:00 Kultďrĕ kryžkelá (k.).
10:00 KrikšÜionio žodis.
10:15 Kelias (k.).
10:30 Keliaukim!
11:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
12:00 Žinios. Ukraina.
12:15 Talentĕ ringas.
13:30 Kultďra +.
14:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
15:00 Fotografo objektyve
– Obamos Baltieji
rďmai.
16:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
18:00 Žinios (k.).
18:15 Legendos (k.).
19:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
20:00 Paskendã povandeniniai laivai.
Nelaimás jďroje.
21:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
22:00 Režisieriaus Vidmanto Puplauskio
75-meÜiui.
22:30 Panorama (k.).
23:00 Šarďno Barto łlmĕ
retrospektyva.
Septyni nematomi
žmonás.
00:55 Muzikos pasaulio
žvaigždás.

06:45 “Gepardĕ
dienorašÜiai”.
07:15 “Gepardĕ
dienorašÜiai”.
07:45 “Stulbinamas
gyvďnijos pasaulis”
(k.).
08:15 Teleparduotuvá.
08:45 “Daktaras Ozas.
09:35 “Daktaras Ozas.
10:30 “Korio gyvďnijos
pasaulis”.
11:00 “Korio gyvďnijos
pasaulis”.
11:30 “Trento ir laukiniĕ
kaÜiĕ nuotykiai”.
12:00 “Natďralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein”.
12:30 “Penki ingredientai”.
13:00 “Keistenybás. Dono
Poleko pasaulis”.
13:30 “Keistenybás. Dono
Poleko pasaulis”.
14:00 “Superauklá” .
15:00 “Magijos meistrai”.
16:00 “Bďrája”.
16:30 “Bďrája”.
17:05 “Dvidešimt
minuÜiĕ”.
18:05 “Dvidešimt
minuÜiĕ”.
19:05 Rosamunde Pilcher.
Abejojant meile.
21:00 Nemarus kinas.
Tátušiai. Komedija.
22:50 Jaunatis.
01:10 “Atpildas”.

06:25 Dienos programa.
06:30 Smalsutá Dora.
07:20 Kauká.
07:45 Kas naujo, SkďbiDď?
08:10 Ogis ir tarakonai.
08:35 Tomo ir Džerio
nuotykiai.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Na, palauk!
10:00 KINO PUSRYÛIAI
Šuo policininkas.
11:40 Nikis Tďzas.
13:00 ì žvejybØ . Komedija.
14:40 Didingasis amžius.
16:50 PREMJERA
Didingojo amžiaus
paslaptys. Dekoracijos, kostiumai,
papuošalai.
17:55 PREMJERA
Pabágimas iš
norvegiško rojaus.
18:30 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Peliukas Stiuartas
Litlis 2.
20:25 PREMJERA Artďras,
svajoniĕ milijonierius.
22:35 Auklá pagal
iškvietimØ.
00:25 Tikras teisingumas.
Miesto kovos.
02:10 KartØ Meksikoje (k.).

06:40 Teleparduotuvá.
06:55 Redakajus.
07:25 Bidamanĕ
turnyras.
08:00 Mažyliĕ nuotykiai.
08:30 Bďrys.
09:00 Svajoniĕ ďkis.
09:30 MamyÜiĕ klubas.
10:00 Mitybos balansas.
10:30 Barbá princesá ir
elgeta.
12:15 Tavo, mano ir
mďsĕ.
14:00 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir
Šura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 žinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Narnijos kronikos:
liďtas, burtininká ir
drabužiĕ spinta.
19:30 Filmo pertraukoje Eurojackpot.
22:00 Transporteris.
23:50 Gimãs lenktyniauti.
01:45 Laimák.
03:40 Programos
pabaiga.

07:00 “Amerikos talentai”
(k.).
08:00 “Amerikos talentai”
(k.).
09:00 Laba diena.
09:30 Apie žďklã.
10:00 Padákime augti.
10:30 Šefas rekomenduoja. Kulinariná laida.
11:00 Pasaulio galiďnĕ
Üempionĕ lygos
łnalas Malaizijoje II.
12:00 ArÜiau mďsĕ.
12:30 Statyk!.
13:00 “Melagiĕ žaidimas”.
14:00 “Šeimynálá”.
14:30 “Šeimynálá”.
15:00 “Šeimynálá”.
15:30 “Šeimynálá”.
16:00 Muchtaro
sugrížimas.
17:00 “Bosas”.
18:00 “Mistinás istorijos”.
19:00 Dainuok mano
dainØ.
21:00 MANO HEROJUS
Nepavykãs sandáris.
22:45 AŠTRUS KINAS
Ašmenys. Trejybá.
00:55 “Dviese geriau”.
01:20 “Dviese geriau”.
01:45 “Dviese geriau”.
02:10 “Dviese geriau”.
02:35 Bamba TV. S. 2013
m. Interaktyvusis
šou suaugusiems.

08:45 Teleparduotuvá.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.lt.
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Kovotojas nindzá.
12:00 Po pasaulí su Anthony Bourdainu.
13:00 Džeimio Oliverio
maisto revoliucija.
14:00 Jokiĕ kliďÜiĕ!
15:00 Ledo kelias.
16:00 Gražiausi žemás
kampeliai.
16:30 Gražiausi žemás
kampeliai.
17:00 Jokiĕ kliďÜiĕ!
18:00 DNB LKF taurás
turnyras. I pusłnalis.
20:00 6 kadrai.
20:30 DNB LKF taurás
turnyras. II pusłnalis.
22:30 6 kadrai.
23:00 Beverli Hilso
policininkas 3.
01:00 Tikroji auka.
02:35 Gatvás vaikai.
03:00 Programos
pabaiga.

07.35 Programa.
07.39 TV parduotuvá.
07.55 „Neprilygstamieji
gyvďnai“.
09.00 Kitoks pokalbis.
10.00 Taip gyvena
žvaigždás!
11.00 DrØsďs. Stiprďs.
Vikrďs.
12.00 Savivaldybiĕ rinkimai 2015.
16.00 Žinios.
16.20 Savivaldybiĕ rinkimai 2015.
17.00 Žinios.
17.30 Savivaldybiĕ rinkimai 2015.
18.00 Nuoga tiesa.
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 „Iššďkis“.
21.00 Žinios.
21.30 „Netikãs
auklájimas“.
22.10 Vakar. Gyvai.
22.40 „Kruvina žinutá“.
00.25 „Amerikos vilkolakis
Paryžiuje“.
02.15 „Netikãs
auklájimas“.
02.45 „Kruvina žinutá“.
04.10 „Amerikos vilkolakis
Paryžiuje“.
05.45 „Netikãs
auklájimas“.
06.15 „Miestelio patruliai“.
07.00 Miestai ir žmonás.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro (k.).
06:35 Popietá su Algimantu
Ûekuoliu (k.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k.).
08:30 Giriĕ horizontai.
09:00 Mďsĕ kaimynai
marsupilamiai.
09:25 Vakavilis.
09:50 Džeronimas.
10:15 Aviukas Šonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Leonardas 1.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Lotynĕ
Amerikos platybáse.
Amazoná. Vienas miškas, daug pasauliĕ.
13:00 Auksiná Agatos Kristi
kolekcija. Puaro 13.
14:30 Gyvi.
16:00 Žinios.
16:15 Delłnai ir žvaigždás
(k.).
18:00 Keliai. Mašinos.
Žmonás.
18:30 Lietuvos tďkstantmeÜio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitá.
20:30 Panorama.
21:00 Giminás. Gyvenimas
tãsiasi.
21:50 Ugnies žiede.
00:45 Auksinis protas (k.).

08:05 Dainĕ sďpynás. Mes –
pasaulis.
09:40 Naskos linijĕ
paslaptys.
10:30 ORA ET LABORA.
11:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
12:00 Žinios. Ukraina.
12:15 Talentĕ ringas.
13:30 Šventadienio mintys.
14:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
15:00 Koncertuoja dainĕ
ir šokiĕ ansamblis
„Lietuva“.
16:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
17:00 Režisieriaus Vidmanto
Puplauskio 75-meÜiui.
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Žinios (k.).
18:15 Rusĕ gatvá. Žinios.
18:45 Mokslo sriuba (k.).
19:00 LRT studija Vilniaus
knygĕ mugáje 2015.
21:00 Režisieriaus Vidmanto
Puplauskio 75-meÜiui.
22:15 ...formatas (k.).
22:30 Panorama (k.).
23:00 Džiazo muzikos vakaras. Festivalis „Vilnius
Mama Jazz 2014“.
24:00 Šiaurietiškas bďdas
(k.).
00:30 Koncertas „ABBA.
Stebuklĕ pasaulis“.

06:45 Dienos programa.
06:50 “Mylák savo sodØ”.
07:15 “Mylák savo sodØ”.
07:45 “Stulbinamas gyvďnijos pasaulis” (k.).
08:15 Teleparduotuvá.
08:45 “Daktaras Ozas.
09:35 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai”.
10:30 “Korio gyvďnijos
pasaulis”.
11:00 “Korio gyvďnijos
pasaulis”.
11:30 “Trento ir laukiniĕ
kaÜiĕ nuotykiai”.
12:00 “Natďralioji kulinarija
su Anabele Lengbein”.
12:30 “Penki ingredientai”.
13:00 “Mylák savo sodØ”.
13:30 “Mylák savo sodØ”.
14:00 “Superauklá”.
15:00 “Magijos meistrai”.
16:00 “Bďrája”.
16:30 “Bďrája”.
17:05 “Šeštasis pojďtis”.
18:05 “Keistenybás. Dono
Poleko pasaulis” (k.).
19:05 “Nustebink mane”.
Magijos šou.
21:00 SEKMADIENIO DETEKTYVAS Niro Vulfo
míslás. Vulfas išeina
iš namĕ.
22:45 Pragaras Konektikute.
00:40 “Agentai”.
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Smalsutá Dora. Dora
gelbsti undináles.
07:20 Kauká.
07:45 Kas naujo, Skďbi-Dď?
08:10 Ogis ir tarakonai.
08:35 Tomo ir Džerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina. Laida apie
sveikatØ.
09:30 Mes paÜios. Laida
moterims.
10:00 KINO PUSRYÛIAI
Zatura. Nuotykiai
kosmose.
12:05 Namas prie ežero.
Melodrama.
14:10 Mano puikioji auklá.
14:45 Didingasis amžius.
17:00 Ne vienas kelyje. Laida
apie saugĕ eismØ.
17:30 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitá. Savaitás ívykiĕ apžvalga.
19:30 Lietuvos supermiestas. Pramoginis šou.
22:10 Da VinÜio kodas.
Veiksmo trileris.
01:05 Apokalipsás pranašai.
Mistikos trileris.
02:50 Programos pabaiga.
02:55 Lietuva Tavo delne.

06:40 Teleparduotuvá.
06:55 Redakajus.
07:25 Bidamanĕ turnyras.
08:00 Mažyliĕ nuotykiai.
08:30 Bďrys.
09:00 Svajoniĕ sodai.
09:30 Nepaprasti daiktai.
10:00 Virtuvás istorijos.
10:30 Barbá Mariposa ir
Fájĕ princesá.
12:00 Kai atkeliavo
Zacharis Biveris.
13:45 Gyvenimo bangos.
16:15 Kurt Sejitas ir
Šura.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 žinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitás komentarai.
19:30 Šuolis!
22:30 Mirtinas smďgis.
00:25 Kvaišĕ šeimynálá.
Aukso ieškotojai.
01:55 Gaudynás.
03:40 Programos
pabaiga.

07:00 “Mistinás istorijos”
(k.). Sensacijĕ šou.
08:00 Pirmas kartas su
žvaigžde. Realybás
šou
08:30 Tauro ragas. Laida
medžiotojams.
09:00 Autopilotas. Laida
apie automobilius.
09:30 Krepšinio pasaulyje su
Vidu MaÜiuliu.
10:00 Pasaulis X. Paranormaliĕ reiškiniĕ
kronika.
11:00 Sveikatos kodas.
Laida apie sveikatØ.
12:00 ArÜiau namĕ. Pramoginá-pažintiná laida.
13:00 “Melagiĕ žaidimas”.
14:00 Sveikinimai. Sveikinimĕ koncertas.
16:00 Muchtaro sugrížimas.
17:00 “Bosas”.
18:00 “Mistinás istorijos”.
19:00 MEILàS ISTORIJOS
Vasara Amalfyje.
21:00 “Kortĕ namelis”.
22:00 “Kortĕ namelis”.
23:00 Bagerio Vanso
legenda.
01:20 “Dviese geriau”.
01:45 “Dviese geriau”.
02:10 “Dviese geriau”.
02:35 “Dviese geriau”.
03:00 Bamba TV. S. 2013
m. Interaktyvusis šou
suaugusiems.

08:45 Teleparduotuvá.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Ledo kelias.
11:00 Kovotojas nindzá.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Simpsonai.
13:00 Džeimio Oliverio
maisto revoliucija.
14:00 Jokiĕ kliďÜiĕ!
15:00 Pragaro kelias.
16:00 Gražiausi žemás
kampeliai.
16:30 Gražiausi žemás
kampeliai.
17:00 Jokiĕ kliďÜiĕ!.
18:00 DNB LKF taurás
turnyras. Rungtynás
dál 3 vietos
20:00 6 kadrai.
20:30 DNB LKF taurás
turnyras. Rungtynás
dál 1 vietos.
22:30 Byvis ir Tešlagalvis.
23:00 Galaktikos gelbátojai.
01:00 Lujis.
01:30 Lujis.
01:55 Lujis.
02:25 Lujis.
02:50 Programos pabaiga.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvá.
07.25 „Neprilygstamieji
gyvďnai“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Giriĕ takais.
09.35 Namĕ daktaras.
10.10 Vantos lapas.
10.40 Šiandien kimba.
11.10 „Laukinis pasaulis“.
12.00 Savivaldybiĕ rinkimai 2015.
16.00 Žinios.
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios.
17.30 Šeima- jága! 2.
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X .“
21.00 Žinios.
21.30 „24/7“.
22.30 „Nebylus liudijimas“.
23.30 „Šešális“.
01.00 „24/7“.
01.40 „Nebylus liudijimas“.
02.35 „Šešális“.
03.50 „24/7“.
04.30 „Nebylus liudijimas“.
05.25 „Genijai iš prigimties“.
05.55 Miestai ir žmonás.
06.00 Šeima- jága! 2.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoniná 4.
10:40 Pasaulio panorama
(k.).
11:10 Savaitá. Visuomenás
aktualijĕ laida (k.).
11:40 Gyvi (k.).
13:05 Istorijos detektyvai
(k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo žinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios.
16:15 Premjera. Hartlando
užuovája 7.
17:00 Akis už akí 4.
17:45 Naisiĕ vasara 6.
18:15 Šiandien.
18:45 Ten, kur namai 1.
19:30 Nacionaliná paieškĕ
tarnyba.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Teisá žinoti.
22:20 Pinigĕ karta.
23:10 Vakaro žinios.
23:40 Ten, kur namai 1
(k.).
00:30 Akis už akí 4 (k.).

08:05 Leonardas 1 (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (k.).
11:30 Muzikos pasaulio
žvaigždás (k.).
12:00 Žinios. Ukraina.
12:15 Septynios Kauno
dienos (k.).
12:45 Režisieriaus Vidmanto Puplauskio
75-meÜiui (k.).
13:15 Koncertas „ABBA.
Stebuklĕ pasaulis“ (k.).
15:00 Gimtoji žemá.
15:30 Giriĕ horizontai.
16:00 Džeronimas (k.).
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
žvaigždás.
17:45 Žinios. Ukraina (k.).
18:00 Rusĕ gatvá (k.).
18:25 LKL Üempionatas.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultďra +.
21:30 Falkonas (k.).
23:00 Pagauk kampØ.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Panorama. Verslas.
Kultďra. H (k.).
00:35 Dámesio centre (k.).
00:50 Sportas (k.).
00:55 Orai (k.).
01:00 Kultďros savanoriai
(k.).
01:30 Muzikos pasaulio
žvaigždás (k.).

06:40 Dienos programa.
06:45 “Mano puikioji
auklá” (k.).
07:15 “Mano puikioji
auklá” (k.).
07:45 “Burbulĕ šou”.
08:15 Teleparduotuvá.
08:45 “Benas Tenas.
Supervisata”.
09:10 “Avataras”.
09:35 “Melagiĕ žaidimas”.
10:30 “Stulbinamas gyvďnijos pasaulis”.
11:00 “Karadajus” (k.).
12:00 “GriežÜiausi távai”
(k.).
12:55 “Audra”.
13:55 “Alabama - namai
namuÜiai”.
14:50 “Bďrája” (k.).
15:25 “Šeštasis pojďtis”
(k.).
15:55 “GriežÜiausi távai”.
16:50 “Mano puikioji
auklá”.
17:25 “Mano puikioji
auklá”.
18:00 “Be kaltás kalta”.
20:00 “Karadajus”.
21:00 Viengungis.
22:55 “Grubus žaidimas”
23:50 “Farĕ šeima”.
00:45 “Arti namĕ”.
01:40 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Žuviukai burbuliukai.
07:00 Tomas ir Džeris (k.).
07:25 Madagaskaro
pingvinai (k.).
07:50 Volkeris, Teksaso
reindžeris.
08:50 ì žvejybØ (k.).
Komedija.
10:40 Peliukas Stiuartas
Litlis 2 (k.).
12:10 Nikis Tďzas (k.).
13:40 Madagaskaro
pingvinai.
14:05 Bágantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. Infošou.
20:25 Nuo... Iki.... Gyvenimo bďdo žurnalas.
21:30 Žinios.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Pagalbos šauksmas.
00:00 Ties riba.
00:55 Nikita.
01:50 Detektyvá Džonson.
02:45 Programos pabaiga.
02:50 Lietuva Tavo delne.

06:40 Teleparduotuvá.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilás sďkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 Iksmenai. Žďtbďtinis
mďšis.
12:55 Ragai ir kanopos
sugrížta.
13:30 Legenda apie KorØ.
14:00 Kempiniukas PlaÜiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:30 Laukiná Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Žvaigždžiĕ dešimtukas.
20:30 Farai.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:10 Apsukrios kambarinás.
23:10 Privati praktika.
00:10 Specialioji jďrĕ
policijos tarnyba.
01:10 Ieškotojas.
02:00 Aferistas.
02:50 Mažylá Houp.
03:40 Pelká.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro sugrížimas (k.).
08:00 “Mistinás istorijos”
(k.). Sensacijĕ šou.
09:00 “Bosas” (k.).
10:00 “Bosas” (k.).
11:00 “Kalbame ir rodome”. Pokalbiĕ laida.
11:55 “Prokurorĕ patikrinimas” (k.).
13:00 Muchtaro sugrížimas (k.).
14:00 “Komisaras Aleksas”.
15:00 “Amerikos talentai”.
16:00 “Prokurorĕ patikrinimas”.
17:00 Muchtaro sugrížimas.
18:00 Žinios.
18:25 “Visa menanti”.
19:25 “Policija ir Ko”.
20:25 “Vedãs ir turi vaikĕ”.
21:00 Patrulis. Gatviĕ
realybá.
21:30 Sniegynĕ íkaitai.
23:50 “PREMJERA Sausas
ístatymas”.
00:55 “Visa menanti” (k.).
01:50 “Prokurorĕ patikrinimas” (k.).
02:55 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvá.
09:30 Universitetai.lt.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelká.
13:00 Juokingiausi Amerikos namĕ vaizdeliai.
13:30 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:00 Univeras. Naujas
bendrikas.
14:30 Teleparduotuvá.
15:00 Išlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelká.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Saša ir Tania.
20:30 Saša ir Tania.
21:00 Naša Raša.
21:30 Nepaprasti rusiški
kadrai.
22:00 Nepaprasti rusiški
kadrai.
22:30 6 kadrai.
23:00 Rykliĕ naktis.
00:40 Galaktikos gelbátojai.
02:20 Bobo užkandiná.
02:45 Bobo užkandiná.
03:10 Programos pabaiga.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvá.
07.25 Namĕ daktaras.
08.00 Vantos lapas.
08.30 Giriĕ takais.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 Kitoks pokalbis.
10.30 Nuoga tiesa.
11.30 Pasaulis X.
12.30 „24/7“.
13.30 „Neprilygstamieji
gyvďnai“.
14.35 TV parduotuvá.
14.50 „Vandens žiurkás“.
16.00 Žinios.
16.20 Kaimo akademija.
17.00 Žinios.
17.15 Savivaldybiĕ rinkimai 2015.
18.00 Reporteris.
18.35 Savivaldybiĕ rinkimai 2015.
19.20 „Albanas“.
20.20 „Kaliniĕ žmonos“.
21.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.20 Vakar. Gyvai.
23.50 „Netikãs auklájimas“.
00.20 „Albanas“.
01.20 Reporteris.
02.00 „Miestelio patruliai“.
02.45 „Laukinis pasaulis“.
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06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 4.
10:40 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
11:30 „Eurovizija 2015“.
(k.)
13:05 Pinigø karta. Veda
Andrius Tapinas. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo 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 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 4.
01:15 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva. )
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Kultûra +. (k.)
12:45 Dþiazo muzikos
vakaras. (k.)
13:45 ...formatas. (k.)
14:00 Fotografo objektyve
– Obamos Baltieji
rûmai.
15:00 Raðytojos Aldonos
Liobytës 100-osioms
gimimo metinëms.
16:00 Dþeronimas.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Pasaulio dokumentika.
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 ARTi.
20:15 Mokslo sriuba.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Ugnies þiede.
23:00 Dabar pasaulyje.
23:30 Ugnies þiede.

06:45 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:15 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:45 "Burbulø ðou".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas.
Supervisata".
09:10 "Avataras".
09:35 "Melagiø þaidimas".
10:30 "Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis".
11:00 "Karadajus". (k.)
12:00 "Grieþèiausi tëvai". (k.)
12:55 "Audra".
13:55 "Alabama - namai
namuèiai".
14:50 "Bûrëja". (k.)
15:25 "Ðeðtasis pojûtis".
(k.)
15:55 "Grieþèiausi tëvai".
16:50 "Mano puikioji
auklë".
17:25 "Mano puikioji
auklë".
18:00 "Be kaltës kalta".
20:00 "Karadajus".
21:00 "Dalida".
23:10 "Grubus þaidimas".
00:05 "Farø ðeima".
01:00 "Uþribis".

06:25 Dienos programa.
06:30 "Þuviukai
burbuliukai".
07:00 "Tomo ir Dþerio
nuotykiai". (k.)
07:25 "Madagaskaro
pingvinai". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:55 Namas prie eþero.
(k.)
11:00 Zatura. Nuotykiai
kosmose. (k.)
13:10 "Tomas ir Dþeris".
13:40 "Madagaskaro
pingvinai".
14:05 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 KK2.
20:25 Barnevernet.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:10 Iðdavikas.
00:20 "Ties riba".
01:15 "Nikita".
02:10 "Detektyvë
Dþonson".
03:05 Programos pabaiga.

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:55 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.
19:30 Prieð srovæ.
20:30 VIP.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Transporteris.
23:10 Krizë.
00:10 CSI kriminalistai.
01:10 Ieðkotojas.
02:00 Aferistas.
02:50 Maþylë Houp.
03:35 Pelkë.

07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Policija ir Ko". (k.)
09:00 "Brolis uþ brolá".
10:00 "Brolis uþ brolá".
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "Komisaras
Aleksas".
15:00 "Amerikos talentai".
16:00 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Visa menanti".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 "Vedæs ir turi
vaikø".
21:00 Farai.
21:30 Pirmieji metai.
23:35 "Sausas ástatymas".
00:40 "Visa menanti". (k.)
01:35 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:40 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelkë.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Saða ir Tania.
14:00 Saða ir Tania.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 C. S. I. kriminalistai.
20:00 Saða ir Tania.
20:30 Saða ir Tania.
21:00 Naða Raða.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës.
"Juventus" - "Borussia
Dortmund".
23:40 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
00:10 Dirbtinis intelektas.
01:00 Rykliø naktis.
02:25 UEFA Èempionø
lygos apþvalga.
02:40 Bobo uþkandinë.

06:00 "Miestelio patruliai ".
06:49 TV parduotuvë.
07:05 Reporteris.
07:55 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
09:00 "Albanas".
10:05 "Magda M." (2/11)
11:10 Reporteris.
12:00 Dràsûs. Stiprûs.
Vikrûs.
13:00 Patriotai.
14:00 "Gamink sveikiau!".
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
19:20 "Albanas".
20:20 "Kaliniø þmonos".
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
23:12 Paþangi Lietuva.
23:17 Orai.
23:20 Taip gyvena
þvaigþdës!
00:20 "Albanas".
01:20 Reporteris.

05:15 Durys atsidaro. (k.)
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.
16:15 Nuodëminga meilë.
17:00 Akis uþ aká 4.
18:15 Ðiandien.
18:45 Ten, kur namai 2.
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 2.
00:30 Akis uþ aká 4.
01:15 Laba diena, Lietuva.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 LRT Kultûros
akademija. (k.)
13:30 ORA ET LABORA.
(k.)
14:00 Paskendæ
povandeniniai laivai.
15:00 Koncertuoja dainø ir
ðokiø ansamblis
„Lietuva“. (k.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
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.
23:30 Dabar pasaulyje.

06:45 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:15 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:45 "Burbulø ðou".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas.
Supervisata".
09:10 "Avataras".
09:35 "Melagiø þaidimas".
10:30 "Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis".
11:00 "Karadajus". (k.)
12:00 "Grieþèiausi tëvai". (k.)
12:55 "Audra".
13:55 "Alabama - namai
namuèiai".
14:50 "Bûrëja".
15:25 "Penki ingredientai".
(k.)
15:55 "Grieþèiausi tëvai".
16:50 "Mano puikioji
auklë".
17:25 "Mano puikioji
auklë".
18:00 "Be kaltës kalta".
20:00 "Karadajus".
21:00 Sàþiningas
þaidimas.
22:40 "Grubus þaidimas".
23:35 "Farø ðeima".

06:30 "Þuviukai
burbuliukai".
07:00 "Tomas ir Dþeris".
(k.)
07:25 "Madagaskaro
pingvinai". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
10:10 Yra kaip yra. (k.)
11:30 Nuo... Iki... (k.)
12:25 KK2 (k). N-7.
13:15 "Tomas ir Dþeris".
13:40 "Madagaskaro
pingvinai".
14:20 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
20:25 "Gyvenimo receptai
2".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Nakties ákaitas.
00:25 "Ties riba".
01:20 "Nikita".
02:15 "Detektyvë
Dþonson".

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 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 Laukinë Esmeralda.
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 Spàstai.
00:00 Elementaru.
01:00 Ieðkotojas.
01:50 Aferistas.
02:40 Maþylë Houp.
03:30 Pelkë.

07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Policija ir Ko". (k.)
09:00 "Brolis uþ brolá".
10:00 "Brolis uþ brolá".
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "Komisaras
Aleksas".
15:00 "Amerikos talentai".
16:00 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Visa menanti".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 "Vedæs ir turi
vaikø".
21:00 Farai. N14.
21:30 Meilës iðbandymai.
23:45 "Sausas ástatymas".
00:50 "Visa menanti". (k.)
01:45 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:50 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelkë.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Saða ir Tania.
14:00 Saða ir Tania.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 C. S. I. kriminalistai.
20:00 Saða ir Tania.
20:30 Saða ir Tania.
21:00 Naða Raða.
21:35 UEFA Èempionø
lygos rungtynës.
"Arsenal FC" - "AS
Monaco FC".
23:40 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
00:10 Dirbtinis intelektas.
01:00 CSI kriminalistai.
01:50 C. S. I. kriminalistai.
02:40 Bobo uþkandinë.
03:10 Programos pabaiga.

05:25 Reporteris.
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!
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
19:20 "Albanas".
20:20 "Kaliniø þmonos".
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:20 Patriotai.
00:20 "Albanas".
01:20 Reporteris.
02:00 "Miestelio
patruliai".

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.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:15 Nuodëminga meilë.
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 Dvyniø dienoraðtis.
23:25 Vakaro þinios.
00:00 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
00:30 Akis uþ aká 4.
01:15 Laba diena, Lietuva.
HD (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
HD (k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas. (k.)
12:45 Istorijos detektyvai.
13:30 Lietuvos Prezidento
Aleksandro Stulginskio
130-osioms gimimo
metinëms.
14:00 Naskos linijø
paslaptys.
15:00 Sicilijos mumijos.
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Lietuvos krikðtui 600.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:30 Pagauk kampà.
19:00 Legendos.
19:45 Visu garsu.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 „Visu garsu“ interviu
su Viktoru Gerulaièiu.
22:15 LRT aukso fondas.
23:00 Lietuvos krikðtui 600.
23:30 Dabar pasaulyje.

06:45 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:15 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:45 "Burbulø ðou"..
08:45 "Benas Tenas.
Supervisata".
09:10 "Avataras".
09:35 "Melagiø þaidimas".
10:30 "Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis".
11:00 "Karadajus". (k.)
12:00 "Grieþèiausi tëvai". (k.)
12:55 "Audra".
13:55 "Alabama - namai
namuèiai".
14:50 "Bûrëja". (k.)
15:25 "Penki ingredientai".
(k.)
15:55 "Grieþèiausi tëvai".
16:50 "Mano puikioji
auklë".
17:25 "Mano puikioji
auklë".
18:00 "Be kaltës kalta".
20:00 "Karadajus".
21:00 Midsomerio
þmogþudystës VIII.
22:55 "Detektyvë Rizoli".
23:50 "Specialioji Los
Andþelo policija".

06:30 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
07:00 "Tomas ir Dþeris".
(k.)
07:25 "Madagaskaro
pingvinai". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
10:10 Yra kaip yra. (k.)
11:30 "Gyvenimo receptai
2". (k.)
12:30 KK2. (k.)
13:25 "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. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Ledo þmogus.
00:15 "Ties riba".
01:10 "Nikita".
02:05 Sveikatos ABC
televitrina. (k.)

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Aistros spalvos.
11:00 TV Pagalba.
12:55 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 Apokalipto.
01:00 Ieðkotojas.
01:50 Aferistas.
02:40 Maþylë Houp.
03:05 Paskutinis ið vyrø.
03:30 Pelkë.

07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k).
08:00 "Policija ir Ko". (k.)
09:00 Dainuok mano
dainà. (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "Komisaras
Aleksas".
15:00 "Amerikos talentai".
16:00 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 "Visa menanti".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 "Vedæs ir turi
vaikø".
21:00 Farai. N14.
21:30 Tiuðai.
23:20 "Sausas ástatymas".
00:25 "Visa menanti". (k.)
01:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:25 Bamba TV. S.

09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelkë.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Saða ir Tania.
14:00 Saða ir Tania.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 C. S. I. kriminalistai.
20:00 Saða ir Tania.
20:30 Saða ir Tania.
21:00 Naða Raða.
21:30 Greito reagavimo
bûrys.
23:15 Eurolygos
rungtynës. TOP 16.
Kauno "Þalgiris" Stambulo "Galatasaray".
01:00 C. S. I. kriminalistai.
01:50 C. S. I. kriminalistai.

05:25 Reporteris.
06:00 "Miestelio
patruliai".
07:05 Reporteris.
07:55 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
09:00 "Albanas".
10:05 "Magda M.".
11:10 Reporteris.
12:00 Ðeima - jëga!
13:30 Dràsûs. Stiprûs.
Vikrûs.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 "Gamink sveikiau!"
17:00 Þinios.
17:15 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
19:20 "Albanas".
20:20 "Moterø svajos apie
tolimus kraðtus".
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës! Realybës
ðou. N-7.
22:30 Reporteris.
23:12 Ádomi Lietuva.
23:20 Nuoga tiesa.
00:20 "Albanas".

05:20 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 4.
10:40 Savivaldybiø tarybø
rinkimai 2015. Debatø
laida. (k.)
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.
16:15 Nuodëminga meilë.
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 Holivudo mamytës
paslaptis.
00:05 Tautos balsas. (k.)
00:30 Akis uþ aká 4.
01:15 Mes kartu su Antanu
Ðabaniausku.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva. (k.)
11:30 Lietuvos krikðtui 600.
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 Reþisieriaus Vidmanto
Puplauskio 75-meèiui.
14:00 Tikrosios dinozaurø
spalvos.
15:00 „Visu garsu“ interviu
su Viktoru Gerulaièiu.
15:45 Lietuviø dokumentika.
16:35 ARTi. Vitraþas. (k.)
17:10 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Ðiaurietiðkas bûdas.
18:40 Kultûra.
19:00 Teatras.
19:45 Prisiminkime.
20:00 Gustavo enciklopedija.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Durys atsidaro.
21:30 Lietuviø kino klasikai.
22:50 Vienas eilëraðtis.
23:00 Lietuviø kinas
trumpai.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. HD (k.)

06:45 "Mano puikioji
auklë". (k)
07:45 "Burbulø ðou".
08:45 "Benas Tenas.
Supervisata".
09:10 "Avataras".
09:35 "Melagiø þaidimas".
10:30 "Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis".
11:00 "Karadajus". (k.)
12:00 "Grieþèiausi tëvai".
(k.)
12:55 "Audra".
13:55 "Alabama - namai
namuèiai".
14:50 "Bûrëja". (k.)
15:25 "Natûralioji
kulinarija su Anabele
Lengbein". (k.)
15:55 "Grieþèiausi tëvai".
16:50 "Mano puikioji
auklë".
17:25 "Mano puikioji
auklë".
18:00 "Be kaltës kalta".
20:00 "Karadajus".
21:00 Nusikaltimo vieta.
22:45 SNOBO KINAS
Nakties provincija.
00:30 "Vieðbutis "Grand
Hotel"".

06:30 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
07:00 "Tomas ir Dþeris".
(k.)
07:25 "Madagaskaro
pingvinai". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 K11: Komisarai tiria.
Nuodinga neapykanta.
09:30 K11: Komisarai tiria.
Mirtis ðiltnamyje.
10:10 Yra kaip yra. (k.)
11:30 Barnevernet.
Norvegiðkos vaikø
medþioklës ypatumai.
(k.)
12:30 KK2. (k.)
13:25 "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 KK2 penktadienis.
21:00 Mano vyras gali.
22:20 Trigubas X.
00:40 Kruvina seserijos
paslaptis.

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 Monstrai prieð
ateivius.
21:15 Iksmenai. Pradþia.
Ernis.
23:30 Grobuonys.
01:35 Stebëtojø lyga.
04:50 Programos pabaiga.

07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Policija ir Ko". (k.)
09:00 Tiuðai. (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
11:55 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:00 "Komisaras
Aleksas".
15:00 "Amerikos talentai".
16:00 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Patrulis. (k.)
19:00 "Amerikietiðkos
imtynës".
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Skolininkas.
23:15 "Sostø karai".
00:20 "Sostø karai".
01:25 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:30 Bamba TV. S. 2013
m.

09:15 Teleparduotuvë.
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 Saða ir Tania.
14:00 Saða ir Tania.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 C. S. I. kriminalistai.
20:00 Saða ir Tania.
20:30 Saða ir Tania.
21:00 Farai.
21:30 Ugniagesiai
gelbëtojai.
22:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:00 Senoji mokykla.
00:50 Greito reagavimo
bûrys.
02:20 Bobo uþkandinë.

05:15 "Miestelio
patruliai".
06:00 "Genijai ið
prigimties".
06:30 Ðeima - jëga! 2.
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 Kitoks pokalbis.
13:00 "Laukinis pasaulis".
13:30 Sàmokslo teorija.
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 "Gamink sveikiau!".
17:00 Savivaldybiø
rinkimai 2015.
18:00 Reporteris.
19:55 Kitoks pokalbis.
20:55 Pasaulis X.
21:55 "Meilë, seksas ir
Los Andþelas".
23:45 "Perþengti ribà".
01:30 "Miestelio
patruliai".
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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 S. 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 Miðkø ûkyje
(PIGIAI ir SKUBIAI, II a.,
60 kv. m, vietinis centrinis
ðildymas, vandens ðildytuvas, plastikiniai langai,
medinës durys, pigiausias
el. tarifas, nebaigtas remontas, 8 000 Eur). Tel. 8
602 17 180.
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 Kæstuèio g. 31
(I a., 38 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I
a., 33 kv. m. Renovuotas
namas, maþi mokesèiai,
ðiltas. Plastikiniai langai,
ðarvo durys). Jurbarkas,
tel. 8 699 10 454.
16 a þemës sklypà
Skirsnemuniðkiø 3 k.,
Jurbarko r. (1 a – 860
Eurø). Tel. 8 686 70 429.
2 k. buta Kæstuèio g. 23 (III
a. 15 930 Eur/55 000 Lt).
Jurbarkas. tel. 8 698 18 996.

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 P. 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 Jurbarko r.,
Kavoliø k., Girdþiø sen.,
Jurbarko r. (II a., 59 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis.
Apleistas, reikalingas remontas, be skolø, su senais
baldais). Jurbarkas, tel. 8
623 02 088.
3 k. butà Lauko g.
(NEBRANGIAI, II a. ið V
a., 16 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 670 74 310.
3 k. butà M. Valanèiaus g.
(III a., mûrinis namas, 20
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
645 31 455.
3 k. butà Lybiðkiø k.,
Jurbarko r. (ûkiniai
pastatai). 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. Yra namo
bendrija, maþi mokesèiai, su
baldais ir buitine technika).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 300.

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).
ATPIGO! 34 a sklypą netoli Jurbarko, Pašvenčio k. (labai
graži vieta, 300 m nuo pagrindinio kelio, sklypas ribojasi su ežeru,
vienoje pusėje užtvanka, kitoje - miškas, tinka komercinei veiklai,
36 4200 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, 1900 m. statybos, 52 500 Eur)
Išsamesnė informacija ir nuotraukos
www.viduriolietuva.lt Tel. 8 626 67 717

Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 44 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà 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 „Greièiø“ sodø bendrijoje (2 a., mûrinis, yra
ûkinis pastatas, garaþas, 12
arø þemës). Tel. 8 659 87
617 (skambinti po 18 val.).

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.

Patalpas Jurbarkas rajone,
Kauno g. 21 (I a., 613 kv.
m, I aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta).
Jurbarkas, tel. 8 650 55 095.
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.
Pusæ namo Vytauto
Didþiojo g. (rami vieta).
Jurbarkas, tel. 8 623 50 088.
Sklypà ant uþtvankos kranto (0,5 ha miðko ir 0,5 ha
dirbamos þemës, 23 500
Eur). Tel. 8 685 30 887.
Sklypà Jurbarkuose prie pagrindinio kelio (38 arai, 35
000 Eur). Tel. 8 685 30 887.
Sklypà su namu Pilies
g. (8 arai, 16 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8
611 52 214.
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1 k. butà Dainavos g. (I a.,
36 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai.
Butas parduodamas su visais baldais). Tauragë, tel.
8 656 36 592.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (III a., plytinis namas,
balkonas, rûsys, su baldais,
vidurinë laiptinë, 51,2 kv. m,
22 000 Eur). Tauragë, tel. 8
612 54 560.

Sodà Panemunës soduose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas,
6 arai). 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.
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.
Þemës sklypà Vieðvilëje
namo statybai (15 arø, 6
000 Eur). Jurbarko r., tel.
8 630 98 315.

p e r k a
1 k. butà ar kambará Jurbarke arba
Smalininkuose (be patogumø arba bendrabutyje). Tel. 8 633 92 494.

n u o m o j a
Iðsinuomotø 1-2
k. butà arba kambará Smalininkuose.
Jurbarkas, tel. 8 699 16
796.
Jauna pora iðsinuomotø
1-2 k. butà Jurbarke.
Jurbarkas, tel. 8 639 54
888.

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

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Ðakiø r.,
Valanèiûnuose (14 km
nuo Jurbarko, prie kelio,
yra lauko virtuvë, ûkiniai
pastatai, trifazis, 15 arø).
Tel. 8 624 35 575.

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 apl.,
Pakarèemo k. Tel. 8 638
62 379.

Tauragëje ir rajone

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.
2 k. butà Tarailiø g. 1 (III
a., su baldais, 17 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 83 096.
2 k. butà Tauragës Dvare
(be patogumø, reikalingas remontas, 5 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 257.

2 k. butà K. Donelaièio g.
64 (I a., 48 kv. m, IV aukðtø
name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
2 k. butà M. Maþvydo g.
49 (I a., 55 kv. m, V aukðtø
name, tinkamas komercinei
veiklai, skubiai). Tauragë,
tel. 8 646 76 755.
2 k. butà Gedimino g. 2a/9
(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.

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 (I a., visi patogumai, vietinis ðildymas, atskiras áëjimas, yra þemës).
Tauragë, tel. 8 670 04 207.
1 k. butà (V a. ið penkiø,
38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel. 8
654 92 440.
1 k. butà Baþnyèiø g. 2
(III a., nestandartinis,
centrinis ðildymas, nëra
vonios, kieme sandëliukas). Tauragë, tel. 8 662
28 361.
1 k. butà mikrorajone
arba iðnuomoja. Tauragë,
tel. 8 690 60 031.
1 k. butà J. TumoVaiþganto g. 124-23 (II a.,
32 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, gera bûklë, yra
visi baldai, didelis balkonas). Tauragë, tel. 8 606
91 438.

p a r d u o d a

1 k. butà Tauragës Dvare
(vietinis ðildymas, vanduo, kanalizacija, 8 000
Eur). Tauragë, tel. 8 680
89 135.

Sodybà su þeme Raseiniø
r., tel. 8 606 08 584.

1 k. butà Vytauto g. 85.
Tauragë, tel. 8 658 71 046.

Raseiniuose ir rajone

2 k. butà (II a., 50 kv. m, á
pietø pusæ, ekonomiðkas, su
parketu, 2 rûsiai, ramioje,
graþioje vietoje) Moksleiviø
al. Tauragë, tel. 8 650 67
560.
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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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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 miesto centre,
Vytauto 76 B (III a., 59
kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas.
Jaukus, apðiltintas ið vidaus). Tauragë, tel. 8 656
36 587.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 125 (III a., 78 kv. m, 40
000 Eur). Tauragë, tel. 8
671 66 500.

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).
Tauragë, tel. 8 610 39 208.

Butà Gintaro g. 2 (keturbutis, atskiras áëjimas,
uþdaras kiemas, garaþas,
þemë, gera vieta, 34 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600
15 381.

NEBRANGIAI namà
Tauragës priemiestyje,
Butkeliuose (mûrinis, 16
arø þemës, netoli miesto centro, gali gyventi 2
ðeimos). Galimi keitimo
variantai á Klaipëdà arba
Palangà. Tauragë, tel. 8 631
45 192.

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 Tauragës Dvare (yra
duobë, galima iðsimokëtinai). Tauragë, tel. 8 655
44 513.
Garaþà Veterinarijos g. 15
(1 500 Eur). Tauragë, tel. 8
677 46 861.
Gyvenamà namà
Bernotiðkës soduose (su
visais patogumais, yra 6 arai
þemës, græþinys, plastikiniai
langai, ûkinis pastatas, pagrindinëje gatvëje, 18 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653
95 217.
Komercinës paskirties
patalpas Pramonës g. 30
(290 kv. m). Tauragë, tel. 8
650 25 530.
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 D. Poðkos g. 4 (visos miesto komunikacijos,
vanduo, kanalizacija, garaþas, ûkinis, 5 arai þemës).
Tauragë, tel. 8 654 40 476.
Namà Dariaus ir Girëno
g. (nebrangiai, reikalingas
iðorinis remontas). Tauragë,
tel. 8 633 89 782.
Namà Maþonø k., Parko
g. 4 (150 kv. m, II aukðtø
name, medinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta. Renovuotas
namas, su nebaigta vidaus
apdaila, Valymo árenginiai).
Tauragë, tel. 8 655 73 735.
Namà Maþonø gyv. (medinis, renovuotas namas, 25
arø valda). Tauragë, tel. 8
600 10 404.
Namà Mintaujos take,
geroje, ramioje vietoje
(akligatvis, ðiltas namas,
ðiuolaikiðkai suplanuotas,
125 000 Eur). Tauragë, tel.
8 682 64 244.

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.

Namà Obelø g. (mûrinis,
prie medelyno, yra 2 garaþai, 13,5 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Namà Vytauto g. (apie 100
kv. m, mûrinis, 47 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 63 499.

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..
Pusæ 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 Bernotiðkëje (12 arø
þemës, laikinas namelis).
Tauragë, tel. 8 673 60 541.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (6 a þemës, 2
aukðtø namelis, rûsys, ið viso
98 kv. m, namas neárengtas). Tauragë, tel. 8 655
037 03.
Sodà Joniðkëje,
„Keramikos“ bendrijoje
(4 000 Eur). Tauragë, tel. 8
615 32 755.
Sodyba 17 km nuo Tauragës
su 3 ha þemës, sodu; arba
vien tik namà su ûkiniais
pastatais. Tel. 8 650 62 275.
Sodybà Lomiø k. (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 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 Sungailiðkiø k.
(þemës ûkio paskirties).
Tauragës r., tel. 8 687 47
790.
Þemës sklypà S. Daukanto
g. (9,2 aro, yra pamatai,
leidimas statybai, projektas,
visos komunikacijos, 16 000
Eur). Tauragë, tel. 8 689
23 080.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras
- 1 200 Eur). Tauragë, tel. 8
652 66 816.
Þemës sklypà Pagramantyje
(82 arai, 19 700 Eur).
Tauragës r., tel. 8 631 84
990.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo
10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1
000 Eur). Tauragë, tel. 8
611 12 005.

p e r k a
+Ávairø miðkà. Atsiskaitau
grynais, be tarpininkø.
Moku tûkstantá Eurø daugiau, nei 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.
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 2 k. butà miesto centre tvarkingai ðeimai
(su baldais). Tauragë, tel. 8
620 17 227.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. TumoVaiþganto g. 120-26 (55
kv. m). Tauragë, tel. 8 656
60 987.
Patalpas Dariaus ir Girëno
g. 58 (I a., 18 kv. m, monolitinis, komercijai, ðalia ratø
serviso ir busimo LIDL
prekybos centro). Tauragë,
tel. 8 689 04 022.
Pensinio amþiaus moteris
iðsinuomotø namo dalá be
patogumø, siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8
658 75 456.
Ðeima iðsinuomotø 2-3
k. butà (su baldais, ilgam laikui, iki 60 Eur.
Pageidautina Þalgiriø ar
Ðaltinio mikrorajone).
Tauragë, tel. 8 642 49 330.

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

Briketai! Kokybiðki.
Pjuvenø. Atveþame.
Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.
Krosnelæ (rankø darbo).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
Malkas. Tauragës r., tel. 8
656 79 810.
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
Akordeonà „Royal
Standard“ (maþai naudotas,
220 Eur). Tauragë, tel. 8 650
32 850.
Kompiuterá „AMD Athlon
XP 2600+“ (80 GB HDD,
512 MB RAM, DVD RW,
klaviatûra, pelë, LCD monitorius). Jurbarkas, tel. 8
612 92 195.
Neðiojamàjá kompiuterá
(su internetine USB jungtimi, 86,89 Eur/ 300 Lt).
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.
Sintezatoriø Yamaha (tvarkingai veikia, kaina sutartinë). Ðilelë, tel. 8 626 07
051.
Skalbyklæ „Indesit“ (ið
Norvegijos, yra garantija,
63 Eur). Tauragë, tel. 8 655
66 136.
Stiprintuvà „Crown“ (250
vatø, 40 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 654 93 199.
Ðaldytuvà su ðaldikliu.
Tauragë, tel. 8 673 60 541.

p a r d u o d a
+Malkas (sausos,
lapuoèiø). Tauragë, tel. 8
600 02 679.
+Pigiai! Berþo pjuvenø
briketus, medþio granules, 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.
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p a r d u o d a
3 daliø jaunuolio kambario
sekcijà (meëyna sp., 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).
Jurbarkas, tel. 8 625 97 112.
Jaunuolio kambario baldus. Jurbarkas, tel. 8 673
60 101.
Sofà su 2 foteliais (geros
bûklës, sofa iðtiesiama, yra
dëþë patalynei). Tauragë,
tel. 8 615 24 323.

PR

„Tele2“ 4G ryšys jau veikia Kuršėnuose

Telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ 4G ryšys pasiekiamas 65
proc. Lietuvos teritorijos ir yra prieinamas dviem trečdaliams
gyventojų. Dėl to mobilusis internetas telefonuose veiks dar
sparčiau ir patikimiau.
Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 250 „Tele2“ 4G ryšio bazinių
stočių. Naujos kartos sparčiu mobiliuoju internetu jau galima
naudotis ir Kuršėnuose.
Dar daugiau spartos be papildomų išlaidų
Iki 2015 m. pabaigos 4G ryšiu galės naudotis 90 proc. gyventojų.
Jis apims 75 proc. Lietuvos teritorijos.
Didesnė interneto sparta klientams papildomai nieko nekainuos.
„Priklausomai nuo vietovės klientai šiandien gali pasiekti 20-100
megabitų per sekundę greitį. Nauda jaučiama iškart – internetas
veikia greičiau ir sklandžiau. Pavyzdžiui, be trukdžių galite klausytis muzikos internete, realiu laiku internete žiūrėti vaizdo įrašus
„Youtube“, dalintis informacija ir sklandžiau organizuoti tele ar
video konferencijas. 4G atneša daugiau galimybių tiek dirbantiems,
tiek pramogaujantiems“, – pasakojo Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius.
Pasak jo, tinklo specialistai nuolat stebi tinklo talpumus ir, priklausomai nuo naudotojų skaičiaus ir
duomenų suvartojimo, praplečia bazinių stočių resursus.
„Lyginant su naudojimusi „wi-fi“ ryšiu, vienas iš esminių 4G privalumų yra daug platesnis ir vientisas
(t.y. vieno operatoriaus) padengimas. Namie turėdami „wi-fi“ ryšį, vasarą išėję dirbti į kiemą galite
jo ir nebepasiekti, o 4G galėsite naudoti taip, lyg būtumėte kambaryje. 4G ryšio patrauklumą didina
ir konkurencinga kaina – tęsime savo pažadą išlaikyti geras kainas klientams“, – sakė P. Masiulis.
Ką būtina žinoti
Telefonus ir planšetinius kompiuterius, kurie palaiko 4G ryšį, dabar turi maždaug 10 proc. „Tele2“
klientų, ir tokių telefonų nuolat daugėja.
Šie įrenginiai palaiko „Tele2“ 4G ryšiui naudojamus radijo dažnius – 800 MHz (didžiausias ir
geriausias padengimas mieste bei užmiestyje); 1800 MHz ir 2600 MHz (dabar šie dažniai naudojami
didžiuosiuose miestuose).
Keli žingsniai, reikalingi norint naudotis 4G LTE mobiliuoju internetu, yra tokie:
• Pasitikrinti, ar naudojamas įrenginys palaiko šį ryšį. Tokių telefonų rinkoje sparčiai daugėja ir jų
kainos mažėja. „Tele2“ savo interneto svetainėje prie visų parduodamų telefonų nurodo, ar jie
pritaikyti 4G.
• Telefone turi veikti atnaujinta programinė įranga – ją galima atnaujinti vadovaujantis instrukcijomis
įrenginio nustatymuose.
• Telefone turėtų būti naujos kartos SIM kortelė (USIM), pritaikyta 4G ryšiui. Jas „Tele2“ visiems
klientams išduoda daugiau nei metus, tad jei kortelė keista neseniai, ji bus tinkama.
• Jei kortelė yra senesnė, ją galima nemokamai pasikeisti bet kuriame „Tele2“ salone.
• Telefono nustatymuose reikia įjungti 4G LTE ryšį (ang. „enable“).
• Jei viskas gerai, telefone prie ryšio stiprumo indikatoriaus atsiras užrašas TELE2 4G arba LTE.
• Jei įsitikinus, kad telefonas, SIM kortelė ir nustatymai yra tinkami, 4G dar neveikia, verta įrenginį
perkrauti.
• Ten, kur 4G ryšys dar neveikia, telefonas automatiškai pasinaudos 3G ryšiu.
Pagalbos visais atvejais galima kreiptis ir nemokamais klientų aptarnavimo centro telefonais 117
(privatiems klientams) ir 1575 (verslo klientams).
„Tele2“ 4G ryšio padengimo žemėlapį galima rasti čia: http://services.maps.lt/apps/tele2/
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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.
Virtuvës baldus (naudoti,
su buitine technika), virtuviná stalà su këdëmis,
kilimus, naujà sekcijà
„Neris“. Tauragë, tel. 8
614 08 381.

k e i è i a
Minkðtøjø baldø remontas.
Automobiliø sëdyniø restauravimas. Vilnius, tel. 8
670 31 549.

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

Ðuniukus (taksø veislës,
5 vnt., gimæ sausio 13 d.).
Tauragë, tel. 8 604 58 380,
skambinti po 17 val.

p a r d u o d a
+Mieþius ir kvietrugius.
Skaudvilë, tel. 8 629 39 112.
+Ðvieþià mësiniø merinosø
veislës ërienos mësà, galite
pirkti pusæ arba visà (5,50
Eur/kg). Tauragë, tel. 8 650
29 050
5 verðiø karvæ (verðinga,
verðiuosis birþelio 17 d.).
Tel. 8 616 09 447.
6 m. kumelæ (tinkama veisimui, darbui, jojimui).
Tauragës r., tel. 8 614 90
235.

Karvæ (pieninga, pirmaverðë), verðingà telyèià
(verðiuosis vasario mën.).
Tauragë, tel. 8 675 33 517,
skambinti po 15 val.
Karvæ (vieno verðio, apsiverðiavusi rudená, rami,
pieninga, minkðta melþti, apsëklinta, 753 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 93 939.
Karvæ (verðinga, verðiuosis
kovo mën.). Tauragë, tel. 8
638 65 596.

Maistines bulves (didelës,
skanios, geros veislës).
Tauragë, tel. 8 657 92 545.
Oþkytæ (jauna). Tauragë,
tel. 8 652 81 212.
Parðelius, 6 sav. Tel. 8 686
43 867.
Pirmaverðæ ðvieþiapienæ
karvæ. Galimas atveþimas,
800 Eurø. Jurbarkas, tel. 8
633 14 009.

Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës 8 savaièiø, augantys kartu su grynaveisliais
tëvais). Tauragë, tel. 8 650
67 560.
Telyèià (verðinga, verðiuosis
05 mën.). Tel. 8 656 28 115.
Telyèaitæ (2 savaièiø, pieniniø veislës). Tauragë, tel. 8
618 15 245.
Telyèias (2 vnt., stambios,
verðingos, patikrintos).
Ðilalë, tel. 8 650 90 792.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
verðiuosis viena vasario 23
d., antra kovo 20 d., treèia
balandþio mën. pradþioje).
Tauragë, tel. 8 637 64 752.

Keturias verðingas karves
ir dvi verðingas telyèias.
Tauragë, tel. 8 689 45 690.

Septyniø verðiø karvæ, 550
Eurø. Tauragës r., tel. 8 674
01 521.

Karves (15 vnt., galima
rinktis). Tauragë, tel. 8 699
03 547.

Kiaulæ (apie 140 kg po 1,74
Eurø). Ávairius paðarinius grûdus, nuo 120 Eurø.
Paðarines bulves, po 60
Eurø/t. Tel. 8 647 80 591.

Ðienainá (plëvelëje).
Tauragë, tel. 8 645 96 698.
Ðienà (1 ryðulys - 1 Eur).
Tauragë, tel. 8 651 13 477.

Telyèias (verðiuosis vasario
25-28 dienomis, rinktis ið
10). Tauragë, tel. 8 651 12
816.

Karves (4 vnt.). Tauragë,
tel. 8 682 24 545.

Kiniðkà roþæ. Tauragë, tel. 8
636 09 611.

Ðienà rulonais. Jurbarkas,
tel. 8 620 38 100.

Verðingà telyèià. Jurbarkas,
tel. 8 650 73 006.

Gerà 6 verðiø karvæ. Tel. 8
635 69 253.

p e r k a
Kumelæ (sunkiøjø veislës).
Tauragë, tel. 8 618 82 496.
Ðienà. Jurbarkas, tel. 8 615
66 338.

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.
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.

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

2015 02 20 Nr. 7

15

GAZ
p a r d u o d a
GAZ VOLGA 24 (rida
50 000 km); kempingus (4
vietø ir 3 vietø). Ðakiai, tel.
8 616 13 954.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a

AUDI
p a r d u o d a
Medþio frezavimo stakles
(aðis 32 mm, kilnojasi kartu
su variklis). Raseiniai, tel. 8
650 94 430.
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 atliko ávairiø plytø. Parduodamos uþ
sutartinæ kainà. Tauragë,
tel. 8 604 56 320.
Obliavimo stakles ir medþio
tekinimo stakles. Tauragë,
tel. 8 682 40 060.
Statybinæ medienà (gegnës,
5/15, „murlotai“ ir viengubo
pjovimo lentos). Tel. 8 606
25 527.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.
Plastikines taras su metaliniais padëklais (1000
l, ðvarios, iðplautos, tinka
vandeniui, melasai, kurui,
skystoms tràðoms, 35-55
Eur), kanalizacijai, nuotekoms (15-25 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 63 943.
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.
Vonià (180x80; 170x70);
suvirinimo aparatà. Ðakiai,
tel. 8 616 13 954.

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

Stiklas (juodas 1,0x1,0 m,
0,8 cm). Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.
Pamesti automobilio
SEAT TOLEDO prancûziðki dokumentai, radusiam
atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8
630 92 524.

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

p a r d u o d a

Ðiltinimo vatà „Paroc“
(50x1220x610, 1 pakas 15,20 Eur, 0,521 kub. m arba
10,42 kv. m; 100x1220x610,
1 pakas/ 17,50 Eur, 0,595
kub. m arba 5,95 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 672 20 975.

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.
Àþuolinæ pavësinæ.
Tauragë, tel. 8 618 15 245.
Àþuolus (sodybos, kaina
sutartinë). Tel. 8 623 69
823.
Keturpuses obliavimo stakles „Weining unimat 17N“
(7 velenø). Tauragë, tel. 8
653 32 449.
Lenteles (fanerinës).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.

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.
PERKU STAMBIAS
ÀÞUOLO ÐAKAS,
ÀÞUOLINES LENTAS
IR STORAS LENTAS.
Raseiniai, tel. 8 650 94 430.

AUDI 100 (1988 m., 1,8
l, benzinas, dujos, TA iki
2016-06, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 672 19 781.
AUDI 100 2E (1990 m.,
benzinas, dujos, TA iki
2016-02, kaina sutartinë).
Tel. 8 686 14 805.
AUDI 80 (1989 m., 1,9 l,
benzinas, dujos, TA, draudimas, centrinis uþraktas,
400 Eur). Tauragë, tel. 8
634 05 866.
AUDI A6 (1996 m., 2800
cm3, benzinas, dujos, 128
kW, automatinë pav. dëþë,
þalia sp., 4/5, TA iki 201610, daug privalumø, tvarkingas, odinis salonas, tiesiogines dujos). Tauragë, tel.
8 657 4 5646.
AUDI A6 (karavanas, 2000
m., kaina 1500 Eurø). Tel.
8 688 84 074.

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

CHEVROLET
p a r d u o d a
CHEVROLET (2001 m.,
1,4 l, benzinas, 4 000 Eur).
Ðakiai, tel. 8 620 65 524.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m.,
pirktas ið salono, rida 74
500, 4/5, benzinas, vyðninë
spalva, TA, 2 300). 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). Jurbarkas, tel.
8 650 10 397.

MB (2007 m., 2 l, dyzelinas,
5 000 Eur). Ðakiai, tel. 8
620 65 524.
MB SPRINTER (1997 m.,
2,3 l, dyz., geras variklis,
sutvarkyta vaþiuoklë, krovininis, 4 000 Eurø). Tel. 8
638 74 614.

PEUGEOT
p a r d u o d a

MITSUBISHI

PEUGEOT 406 (1996 m.,
2,1 l, dyzelinas, privalumai,
kondicionierius, oro pagalvës, lieti ratlankiai, centrinis uþraktas, TA, 465
Eur). Ðilalë, tel. 8 644 34
354.

p a r d u o d a

RENAULT

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

p a r d u o d a

NISSAN
k e i è i a
NISSAN TERRANO
(1986 m., tvarkingas) á kità
automobilá. Ðilalë, tel. 8
626 07 051.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1994 m.,
1600 cm3, dyzelinas, 60
kW,mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, þalia sp.,
4/5, 179 983 km, TA iki
2014-11). Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.
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). Ðilalë, tel. 8
604 55 086.

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 S C E N I C
(2004 m., 1400 cm3,
benzinas,mechaninë pavarø
dëþë, vienatûris, juoda sp.,
4/5, ið Ðvedijos, nedauþytas,
nedaþytas, vasariniai lieti
ratai). Pagëgiai, tel. 8 636
88 990.
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.

SUBARU
p a r d u o d a
SUBARU JUSTY (1997
m., 1,3 l, benzinas, dujos, visi varantieji ratai).
Tauragë, tel. 8 630 12 315.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1993 m., 1,9
l, TD, TA, draudimas, visà
arba dalimis). Tauragë, tel.
8 654 80 255.
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VW PASSAT (1990 m., 1,9
l, dyzelinas, 50 kW, universalus, raudona spalva, TA
iki 2017 m., kablys, „ragai“, tvarkingas, 640 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
VW PASSAT (1993 m.,
karavanas, benzinas, TA
iki 2016 m., draudimas).
Tauragë, tel. 8 636 86 399.
VW PASSAT (1996 m.,
2,0 l, benzinas, universalus,
tamsiai þalias perlamutras,
borto kompiuteris, odinis salonas, ðildomos elektrinës sëdynës, kondicionierius, lieti ratai, TA, draudimas, 790 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 675 69 752.
VW SHARAN (1999 m.,
1,9 l, dyzelinas, 81 kW,
privalumai, ið Vokietijos, 1
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
699 80 354.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø
p a r d u o d a
Automobilinæ priekabà
(TA, draudimas, 260 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 80 354.

p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su
defektais, nevaþiuojantys,
dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu laiku, sutvarkome visus
reikiamus dokumentus.
Tel. 8 656 73 121.
+Automobilius. Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur Lietuvoje.
Skambinkite, pasiûlysime
gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis
gali bûti dauþtas (su defektu) arba visiðkai tvarkingas. Gali bûti be techninës
apþiûros. Skambinkite bet
kuriuo metu. Tel. 8 622
25 997.
+ Perka ávairius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu
pats. Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66 409.
Automobilius (pigius,
vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià
kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar nevaþiuojanèius).
Moku brangiai. Pasiimu.
Tel. 8 699 19 062.
Superkame automobilius geriausiomis kainomis. Atsiskaitome vietoje.
Dirbame kasdien. Tel. 8
644 43 948.
VW GOLF arba OPEL
(nuo 1996 m., ðviesios sp.,
benzinas, dujos, su TA).
Tauragë, tel.: 8 674 38 968,
8 673 99 613.

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.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: pardavimo vadybininkas, vairuotojas-ekspeditorius, tarptautinių krovinių vežimo
transporto priemonėmis vairuotojas, statybos
projektų vadovas, ekskavatorininkas, autokrano
mašinistas, betono gaminių liejikas, plataus profilio statybininkas, fasado šiltintojas, laboratorijos
vedėjas ( maisto pramonė), melžimo operatorius,
automechanikas, suvirintojas, elektrikas, stalius
(medinių konstrukcijų montuotojas).

Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
TAURAGĖS SKYRIUS

p a r d u o d a
AUDI C4 AVANT (1992
m., sedanas, 2,0, 2,5, 2,6,
2,8 l, benzininiai ir dyz.),
AUDI A6 AVANT, sedanas (2,5, 2,6, 2,8 l). Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
Automobiliná dujø bakà
(naudotas, 70 l talpos, 20
Eur). Tauragë, tel. 8 680
89 135.
„Egr“ emuliatoriaus
OPELl, SAAB, MB klasës
automobiliams. Tauragë,
tel. 8 657 92 945.
Dyzeliná Ford Siera ir Ford
Scorpion variklá; UAZ 469
këbulà; MB 123 greièio
dëþæ. Ðakiai, tel. 8 616 13
954.
Lietus ratlankius (R14, 5
skyliø). Jurbarkas, tel. 8
656 16 833.
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.
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.

Reikalingi: buhalteris, apdailininkas, dispečeris,
kompiuterininkas, laiškininkas, padalinio vadovas
[viršininkas, vadas], pagalbinis darbininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų (teikiamų
pardavus prekę) konsultantas, pieno produktų
gamybos įrenginių operatorius, produkto vadybininkas, siuvinėtojas, siuvėjas modeliuotojas,
stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojai, tinkuotojas, šaltkalvis,
šaltkalvis suvirintojas, ūkio skyriaus darbuotojas,
kirpėjai, manikiūrininkai.

Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių remontininkas, buhalteris, cecho darbuotojas (-a), gydytojo odontologo
padėjėjas, kepėjas, kombinuotųjų pašarų gamybos
operatorius, laiškininkas, melžėjas, padavėjas
barmenas, pagalbinis darbininkas, sunkvežimio
vairuotojas CE kat., vairuotojas, virėjas.

Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi suvirintojai, virėjai,
komandos lyderis, santechnikai.
Vokietijoje siūlomas darbas studentams vasaros
atostogų metu 2015 m.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai,
siuvėjai.
Lenkijoje reikalingas transporto dispečeris
logistikos įmonėje, virėjai.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai
(animatoriai).
Danijoje reikalingi žirnių skynėjai.
Portugalijoje reikalingi žirnių skynėjai.
Airijoje reikalingi mėsininkai/iškaulintojai.

Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilių plovėja (-as), gaterininkas, kabelių montuotojas, kalėdinių eglučių
plantacijos darbuotojas(-as), laborantė(-as), maxima x tinklo parduotuvės direktorius (-ė), miško
darbininkas, nekilnojamojo turto administratorius
(-ė), NT agentas-brokeris (-ė), NT pardavimų
vadovas (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė),
pardavėjas (-a), personalo specialistas, personalo
specialistas, reklamos vadybininkas (-ė), valytoja
(-as) pusei etato.

Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agronomas apželdintojas, apdailininkas, automobilių plovėjas,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrinio krautuvo
vairuotojas,elektrinės automatikos ir matavimo
aparatūros techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis elektrikas, gamybos darbų brigadininkas,
gamybos meistras,išmėsinėtojas, išnešiotojas
pasiuntinys, konstruktorius, kvalifikuotas medelyno darbininkas, logistikos specialistas
[vadybininkas], mažmeninės prekybos padalinio
vadovas, medkirtys, medvežio operatorius,
miškininkystės specialistas, mėsininkas, nekilnojamojo turto agentas, padavėjas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, restorano
virėjas, siuvėjas, skerdikas, staklių mechanikas,
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, virtuvės darbininkas,
virėjas, šaltkalvis.

Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.

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

p a r d u o d a
Bulviø sodinamàjà, mëðlo
kratytuvà, srutveþá, plûgà,
ðienapjovæ, purkðtuvà,
frezà, kultivatoriø, T-25,
MTZ-80. Jurbarko r., tel.
8 612 78 366.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilinio krano
operatorius, automobilių mechanikas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, inžinierius kontrolierius,
kepėjas, logistikos specialistas [vadybininkas],
maisto pusgaminių ruošėjas, mechaninių dirbtuvių technikas, metalų apdirbimo technologas,
miškų ūkio darbininkas, pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, pastatų apšiltintojas, plataus profilio
statybininkas, produkto vadybininkas, reklamos
administratorius, sandėlininkas, siuvėjas, slaugytojo padėjėjas, statybos projekto vadovas,
sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
traktorininkas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, variklinių transporto priemonių remontininkas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.

Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
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VILKAVIŠKIO SKYRIUS

ŠILUTĖS SKYRIUS

Reikalingi: administratorius, gydytojas kardiologas, medicinos gydytojas, nekilnojamojo
turto agentas, nekilnojamojo turto pardavėjas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas.

Reikalingi: administratorius, gamybos inžinierius,
kvalifikuotas medelyno darbininkas, mažmeninės
prekybos įmonės pardavėjas, medienos apdirbimo
mašinų operatorius, mokslo darbuotojas {kitos
mokymo sritys}, nekilnojamojo turto pardavėjas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, prekių sandėlio
nešikas, suvirintojas, virėjas.

Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius
sekretorius, agentūros vadovas, apdailininkas,
apgyvendinimo paslaugų administratorius,
apklausų atlikėjas, architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas], auklėtojas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių plovėjas, baleto šokėjas, barmenas,
barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
buhalteris, buhalteris apskaitininkas, dezinfekuotojas, drabužių siuvėjas, draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekspeditorius, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, filologas,
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, jūreivis, juvelyras, kalvis suvirintojas,
kasininkas, kepėjas, kilnojamosios transliavimo
įrangos operatorius, kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas, komercijos direktorius,
konditeris, kosmetologas, kranto darbininkas,
krovikas, kvalifikuotas medelyno darbininkas,
laiškininkas, laivo kapitonas, laivo korpuso
remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, lažybų tarpininkas kasininkas, lietuvių kalbos mokytojas,
logistikos specialistas [vadybininkas], lopšeliodarželio auklėtojas, manikiūrininkas, matematikos mokytojas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mechanikas, medicinos gydytojas,
medinių baldų dažytojas, medžiagų inžinierius,
mėsininkas, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
metalo šlifuotojas, mikroautobuso vairuotojas,
mokslo darbuotojas {psichologija}, nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo turto pardavėjas, optometrijos specialistas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
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, programuotojas,
projekto administratorius, reklamos agentas
[vadybininkas], remonto meistras, remonto
šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, restorano
vadovas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, sanitarijos
ir higienos mokytojas, sanitarijos specialistas,
santechnikas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas,
slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius,
statybos inžinierius, stropuotojas, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis,
šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas, šilumvežio mašinisto padėjėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, techninių dokumentų inžinierius,
technologijų technikas, telekomunikacijų
įrangos montuotojas, traktorininkas, turto vertintojas, ūkio skyriaus darbuotojas, ūkvedys,
užimtumo specialistas, vadybos konsultantas,
vairuotojas ekspeditorius, vaisių rūšiuotojas,
valytojas, valytojas (rankomis), vėdinimo
vamzdyno montuotojas, verslo konsultantas,
verslo paslaugų vadybininkas, vertėjas raštu,
vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
vyriausiasis buhalteris.

Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apklausų atlikėjas,
barmenas, chemijos inžinierius, geodezininkas,
klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas, laivų
statybos technikas, maisto produktų ir gėrimų
technologas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, mokyklos psichologas, nekvalifikuotas
gyvulininkystės ūkio darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], pardavimo agentas
[vadybininkas], plataus profilio statybininkas,
portretų dailininkas, portretistas, suvirintojas,
šilumos energetikos inžinierius, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, valytojas, žuvų darinėtojas.

Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, apklausų atlikėjas, autobuso
vairuotojas, barmenas padavėjas, kineziterapeutas, kosmetologas, kvalifikuotas medelyno
darbininkas, nekilnojamojo turto agentas,
nekilnojamojo turto pardavėjas, suvirintojas,
valytojas (rankomis), viešosios nuomonės
apklausos statistikas, virėjas.

Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018

ŠAKIŲ SKYRIUS

PALANGOS SKYRIUS

Reikalingi: autobuso vairuotojas, automatikos ir
matavimo aparatūros techninės priežiūros šaltkalvis, kompiuterių sistemų specialistas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.

Reikalingi: darbų vadovas, medžiagų inžinierius, padavėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas, prekybos salės darbuotojas, restorano virėjas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.

Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.

Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066

Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, automobilio vairuotojas, barmenas padavėjas,
bendrosios praktikos slaugytojas, kvalifikuotas
medelyno darbininkas, mikroautobuso vairuotojas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, pagalbinis
darbininkas.

Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automobilių elektrikas, choreografas, geležinkelio krano mašinistas,
logistas vadybininkas, meistras, muziejininkas, NT
agentas-brokeris (-ė), NT specialistas-konsultantas
(-ė), pagalbinis darbininkas - staklininkas, pardavėjas,
statybos darbų vadovas, tinklapio administratorius.

Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: meno vadovas-muzikantas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė), NT agentas-brokeris
(-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), pardavėjas,
pardavėjas-kasininkas, socialinis darbuotojas,
vairavimo instruktorius, vairuotojas-ekspeditorius.

Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: juostinio gaterio gaterininkas, kalėdinių
eglučių plantacijos darbuotojas, laborantas, pagalbinis darbininkas, stalius, traktorininkas.

Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: elektrikas, gydytojo odontologo padėjėjas, medkirtys, šaltkalvis-remontininkas, tarptautinių
krovinių pervežimo vairuotojas, tralo vairuotojas,
vairavimo instruktorius.

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), pardavėjas (-a), pardavėjas konsultantas,
pardavimo vadybininkas (kombinuotais pašarais, pašariniais priedais), psichologas, suvirintojas elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, tralo vairuotojas, virėjas.

Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas,
automobilių variklių meistras, baldinės plokštės
paruošėjas (-a) dažymui, baldų aptraukėjas (-a),
baldų surinkimo pagalbinis darbininkas, barmenas
padavėjas, buhalteris, ekskavatoriaus mašinistas,
floristas - gėlių pardavėjas, istorijos mokytojas,
kirpėjas (-a), krovikas, laiškininkas, vairuojantis
automobilį, mechanikos inžinierius trąšų gamykloje,
meno vadovas, mėsininkas, NT agentas-brokeris
(-ė), nt specialistas-konsultantas (-ė), optometrijos
specialistas (-ė) konsultantas (-ė), padavėjas, pagalbinis darbuotojas (-a), pardavimo administravimo
specialistas, pardavimo vadybininkas (-ė), pastatų
apšiltintojas, pirkimo vadybininkas (-ė), projektų
koordinatorius, sąnaudų įvertinimo inžinierius,
savivarčio vairuotojas, siuvėjas (-a), statybos darbų
vadovas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, termoizoliuotojas, ugniagesys
gelbėtojas, vadybininkas, vadybininkas-ekspeditorius, valytojas, žurnalistas.

Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkai,plataus profilio statybininkai, apsaugos darbuotojas, autobuso vairuotojas,
baldų aptraukėjas (-a), bandelių kepėja, bendrosios
praktikos slaugytojas, darbininkas, darbininkas valytojas, elektrikas, energetikas - elektrikas, filialo
vadovas - renginių organizatorius, floristas - pardavėjas, (-a), frezuotojas, internetinės parduotuvės prekių
administratorius, izoliuotojas-skardininkas, kalėdinių
eglučių plantacijos darbuotojas(-as), laiškininkas,
manikiūrininkas, (-ė), metalinių laivų korpusų surinkėjas, nekilnojamojo turto administratorius (-ė),
nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto specialistas-konsultantas (-ė), operatorius,
pardavėja-konsultantė, (-as), pardavimų vadybininkė,
(-as), pašto lydėtojas, plataus profilio statybininkas,
reklamos dizaineris, reklamos meistras, sandėlininkas, siuvėja (-as), stalius, stalius-baldų surinkėjas,
suvirintojas, šaltkalvis vairuotojas, tarptautinių
reisų vairuotojas - mechanikas, televizijos technikas, vadybininkas, (-ė), vairuotojas - ekspeditorius,
valytoja (-as) neįgaliam asmeniui, virėjas (-a), virėjo
padėjėjas (-a).

Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), apdailininkas- statybininkas, baldų aptraukėjas (-a), buhalteris, cecho
darbuotojas (-a), elektrikas, medienos dirbinių
restauratorius, mūrininkas, nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), NT agentas-brokeris (-ė),
NT pardavimų vadovas (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), siuvėja (-as), siuvinėtojas, stalius
dailidė, vadybininkas, vairuotojas, vairuotojas
- laborantas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Cisternas (5 kub. m ir 3,3
kub. m). Tauragë, tel. 8 682
40 060.
Grûdø sëjamàjà (diskinë,
rusø g-bos, 750 Eur), vienos
aðies traktoriaus priekabà
(250 Eur). Tel. 8 646 39 686.
Kombainà Niva dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Kombainà Grime (su stogu);
plûgà (3 korpusø); kombaino padangà; tràðø barstytuvà (2 diskø); grûdø malûnà
(7 kW). Ðakiai, tel. 8 616
13 954.
Kûginë malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 627 91 769.

Moteris ieðko auklës darbo, gali slaugyti senelius,
priþiûrëti namus. Tauragë,
tel. 8 636 09 611.

Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines
jø detales. Tauragës r., tel.:
8 685 26 204, 8 639 07 345.

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.

Vyras, turintis B, C kategorijø vairuotojo paþymëjimà,
ieðko darbo. Tel. 8 654 45
100.

Mëðlo krautuvà (ant ratø,
sukamas nuo kardaninio
veleno, 1 000 Eur), frontaliná krautuvà (prie traktoriaus MTZ, yra kauðas,
ir paleèiø krautuvai, 1 000
Eur). Skaudvilë, tel. 8 616
38 172.

+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8
655 19 876.

Mëðlo krautuvà (rusiðkas, 1
300 Eur). Tel. 8 687 52 186.
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. Tauragë,
tel. 8 614 20 536.
Traktoriø T-40AM (naujos
padangos, vairas ant cilindrø). Tel. 8 683 73 371.
Traktoriø MTZ82; daniðkà
sulankstomà kultivatoriø;
daniðkus volus 4 m ploèio;
plûgus 2 ir 3 korpusø;
lengvà kultivatoriø; GAZ53
(mediniai bortai, be dok.);
vandens cisternas ant ratø
(3 kubø); bièiø avilius (nauji,
didesni uþ standart.). Tel. 8
698 74 572.
Traktoriø MTZ-82UK (tvarkingas, 8 100 Eur), traktoriø
T-25 (be variklio, 1 500 Eur),
traktoriø JUMZ (transporteris, 1 400 Eur), traktoriø
T-16 MG (su krautuvu ir
buldozeriu, su dokumentais, galima pirkti krautuvà
atskirai, 2 600 Eur). Tel. 8
691 42 740.
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.

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.

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-150 K, kombainà NIVA SK-5M, ðienapjovæ E-302, ðieno-ðiaudø
presà FORTSCHRITT 454
(vokieèiø g-bos). Tel. 8 617
44 713.
Traktoriø T-16 (suremontuotas, su MTZ-80 kuro
siurbiu, TA iki 2016 m.,1
500 Eur). Tauragë, tel. 8
635 08 906.
Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT
303, diskinæ grûdø sëjamàjà
(rusø g-bos) dalimis. Tel. 8
646 39 686.
Traktoriø T-40 AM ir
BELARUS 52 (po 1 750
Eur). Tauragë, tel. 8 607
45 949.
Tràðø barstytuvà (1 tonos,
naujas, 200 Eur), gyvuliø
svarstykles (su rëmu, 450
Eur). Tauragë, tel. 8 690
67 318.
Visà naudotà þemës ûkio
technikà ið Ðvedijos.
Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60
880.

p e r k a

Variklá traktoriui MTZ-80 ir
T-40 (gali bûti neveikiantis).
Tel. 8 641 91 206.

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.
Reikalinga skubiai moteris, galinti priþiûrëti senyvo
amþiaus moterá ir namus.
Tel. 8 640 26 353.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kategorijø)
dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos Tel. +370 699
94 302.
Reikalingi patyræ tarptautiniø reisø vairuotojai. Darbui
kadencijomis Vakarø
Europoje. Vilnius, tel. 8
656 11 332.

36 m. tvarkingas vyras, turintis B, C, E kategorijø
vaitruotojo paþymëjimà,
skaitmeninæ kortelæ, ADR
paþymëjimà, ieðko vairuotojo darbo (tentas) Europoje.
Jurbarkas, tel. 8 617 63 677.
Ieðkau papildomo vairuotojo darbo su savo automobiliu. Jurbarko raj. 8 653
86 942.

MAZ bortinæ priekabà
ir ZIL vienaaðæ savivartæ
priekabà. Tel. 8 688 81 782.

Ieðkau darbo. Klijuoju
plyteles, ástatau duris ir langus, suku gipsà. Jurbarkas,
tel. 8 600 71 438.

Traktoriø T-150 K, gali
bûti su defektu. Tel. 8 613
15 940.

Jaunas, fiziðkai pajëgus
vaikinas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 641 31 998.

+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.
+Miðko traktoriaus paslaugos. Kertame miðkus,
veþame medienà savo technika. Tauragë, tel. 8 607 45
949.
+Parduodame dëvëtus
drabuþius urmu. Maþiausias
kiekis 100 kg. 1 kg - 1,50 Eur.
Tauragë, tel. 8 621 63 627.
+Suteikiu paskolà uþ uþstatà
(þemës ûkio paskirties þemë,
miðkas, sodyba, namas, butas, sodas, sodo sklypas).
Palankios sàlygos. Galimas
perkreditavimas. Tel. 8 619
65 682.
+Taiso ðaldytuvus, skalbykles, mikrobangø krosneles ir kità buitinæ technikà.
Atvyksta á namus. Suteikia
garantijà. Tauragë, M.
Valanèiaus g. 18, tel.: 8 686
32 976, 8 446 55 899.
+Valo kaminus, krosnis.
Tel. 8 676 52 573.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
El. p. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616
08 020.

Atliekame ávairius lauko
ir vidaus apdailos darbus.
Iðraðome sàskaitas-faktûras.
Tauragë, tel. 8 652 21 286.
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.
Intensyvûs vokieèiø kalbos
kursai norintiems taisyklingai kalbëti. Jurbarkas, tel. 8
685 81 788.
Kokybiðkai, nebrangiai
atliekame miðko kirtimo,
traukimo paslaugas. Tel. 8
647 42 210.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai. Automobilis su liftu.
Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.
Nuomojame ðventines
palapines, paviljonus.
Apðvietimas, grindys, stalai,
suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Perka àþuolo, eglës, puðies,
berþo, juodalksnio ràstus,
statø miðkà nukirtimui.
Mokame brangiai. Tel. 8
670 60 331.
Perku 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.
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
Pirmadienį ir
antradienį spinduliuosite energija, skleisite
gerą nuotaiką. Savaitės
vidury trauksite aplinkinių
dėmesių ir patys pajusite
susidomėjimą naujais pažįstamais. Ketvirtadienį
gali kiek įsukti rutina,
tačiau nuo penktadienio
laukia malonios staigmenos ir smagūs šventimai.
Kivirčas su
partneriu paliks nemalonių
nuosėdų ir pareikalaus iš jūsų aukų.
Neleiskite sau pernelyg
impulsyviai reaguoti, venkite veiksmų, kurių vėliau
tektų gailėtis. Pamėginkite
emociškai išsikrauti užsiėmęs sau malonia ir aiškia
veikla.

ateinanèiai savaitei (02-23 - 03-01)

Neverskite savęs per jėgą daryti to, kas iš esmės
prieštarauja jūsų
įpročiams ar pažiūroms. Sustokite, pasirinkite protingą
strategiją. Kiekvieną kartą,
kai peržengsite savo kompetenciją, sulauksite tik negatyvių padarinių. Asmeniniame
gyvenime - giedra ir taika.
Šią savaitę jums
teks priimti svarbų sprendimą.
Tačiau prieš jį
priimdami, pasisemkite stiprybės. Sutelkite į vieną vietą
išorines ir vidines jėgas, gerai
apgalvokite visus variantus.
Nevenkite savo rūpesčiu pasidalyti su artimu žmogumi.
Šią savaitę gali
tekti pakovoti su
pavyduoliais ir jų

intrigomis. Nedraugų pinklės
bus pagrindinė jūsų nesėkmių
priežastis. Savaitės viduryje
gali atsirasti papildomas pajamų šaltinis ar šiaip proga
užsidirbti. Nepražiopsokite
savo šanso, antraip juo pasinaudos kas kitas. Savaitgalio
pramogos gali būti smagios,
bet nepigios.
Ve n k i t e n e apibrėžtų temų
pokalbiuose, nekonkrečių terminų ar įsipareigojimų, nerealių
pažadų. „Galbūt“ šią savaitę
dažniausiai reikš „ne“, o
„kada nors“ - „niekada“.
Stenkitės būti reikalingas, bet
pakankamai savarankiškas.
Savo nuomonę ar poziciją
tvirtai ginkite namuose, o
darbe turėtumėte būti lankstesnis, bent jau antroje savaitės pusėje.

Laukia itin aktyvi, nenuobodi savaitė. Tikriausiai
teks daug keliauti,
judėti. Kur kas geriau jausis
komunikabilios, lengvai kontaktą užmezgančios Svarstyklės. Lėtesnius, uždaresnius
žmones vargins greitas tempas ir naujos informacijos
gausa. Saugokitės: net ir labiausiai saugoma paslaptis
savaitgalį veikiausiai išaiškės,
jums teks bandyti paneigti
akivaizdžius dalykus.
Seksis reikalai,
susiję su kūryba,
prekyba, pelnu.
Atsinaujins prieš
kurį laiką nutrūkę kontaktai,
tiesa, ne visais jais džiaugsitės.
Jei pastaruoju metu buvote
išsimušęs iš įprasto gyvenimo
ritmo, šią savaitę viskas pamažu vėl turėtų grįžti į vėžes.
Geros karjeros perspektyvos,
ypač antroje savaitės pusėje.
Turėtumėte labiau pasikliauti

ir pasitikėti giminaičiais bei
artimaisiais.
Pirmiausia pamėginkite suvokti, kas esate
ir ko norite. Tada
jau galėsite spręsti, kur ir su
kuo eiti. Metas rinktis kelius
ir sąjungininkus. Jei esate
puolamas, ginkitės visomis
turimomis priemonėmis, nesitikėkite, kad oponentas būtinai
elgsis garbingai. Savaitgalis
- pats tinkamiausias metas
pasirūpinti namais ir buitimi,
jei tik jums apskritai šie dalykai rūpės.
Šią savaitę svarbiausi įvykiai laukia trumpų kelionių, išvykų metu.
Sėkmės gali tikėtis judriausi
ir ryžtingiausi. Kiekviena
tinkama proga demonstruokite pasitikėjimą savimi, nors
jis ir neatspindėtų tikrosios
padėties. Antroje savaitės
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pusėje vis didesnės reikšmės
turės jūsų sugebėjimas tartis,
įtikinėti, siekti kompromiso.
Įtikėjęs nepaprastomis kažkokio asmens galiomis, nepraraskite
paskutinių kritiško mąstymo
likučių. Gerbkite, bet ne garbinkite. Sena slapta svajonė
gali pagaliau įsikūnyti, jei
žinosite, kam ir kada apie ją
pakuždėti. Apskritai šią savaitę dažniau ir drąsiau dalykitės
su aplinkiniais savo mintimis
ar svajonėmis. Sulauksite
pagalbos ar bent jau protingo
patarimo.
Esate nenuoširdus, nors ir draugiškai nusiteikęs.
Pabandykite išvengti ginčo, kuriame bus
apeliuojama į jūsų protą ir kur
kiti paskubės atgręžti jums
nugarą. Jūsų gali paprašyti
pagalbos, bet būkite atsargus.

JUOKAI

6. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Anapa. Arakas. Kar. Lamata. Alabama. Urasos. Pa. Aras. Molasa. Akalica. Ra.
Em. Mana. Ašin. Takama. Asasin. Makaras. “SAS”. Sasis. Katana. Ra. Bala. Osa. Atas. Mantas.
Sanas. Lasa. Tarsi. Arama. Amas.
Horizontaliai: Alamakas. AT. Na. Kaina. Amuletas. TR. Paramaribas. Latas. Kasasi. Asamas.
Am. Kasa. Oras. Nara. Ar. Al. Tona. Kapa. Asam. Tabakas. NASA. Sa. Ašara. Malis. Ala. Karinis. Tam. Ac. Narasa. Krasas. Sasas.
Pažymėtuose langeliuose: Karštuolis.
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.

07.Pensinio amþiaus naðlë
ieðko gyvenimo draugo be
þalingø áproèiø. Ðakiai.
08.54 m. naðlë, gyvenanti
kaime Jurbarko r., ieðko
rimto vyriðkio, vairuojanèio
automobilá.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Þvejojo þvejys ir iðtraukë ið vandens keistà, apsamanijusá butelá.
Atidarë já, pradëjo ið butelio virsti
dûmai, o kartu su dûmais iðlindo
ir Dþinas. Tarë jis þvejui:
- Kadangi mane iðvadavai,
iðpildysiu tris tavo norus!
Þvejys pamàstë ir tarë:
- Na, pirmiausia norëèiau bûti
turtingu, kaip tikras novaruskis!
- Gerai, - tarë Dþinas.
Þvejys tik apsiþiûrëjo ir mato,
kad jau stovi apsirengæs puikiu
kostiumu, kiðenëje guli pilna
piniginë, ant pirðtø stori auksiniai þiedai su rubinais, ant kaklo
5 kilogramø aukso grandinë...
Apsidþiaugë ir tarë:
- Gerai, dabar dar duok man
600-iná mersedesà!
Tik triokðt ir atsidûrë þvejys
600-iniame merse, salonas oda
apmuðtas, viduje muzika groja,
ðalia - patraukli blondinë sëdi...
Þvejys ir sako:
- Na, o dabar norëèiau nuotykiø!
Ir staiga kaþkas tik dzingt, mersedeso langai uþsidaro, durys
uþsiblokuoja ir ið po sëdynës pasigirsta tylus „tik-tik-tik-tik-tik“...
*****
Sëdi dvi senuèiukës ir ðnekasi.
Staiga viena sako:
- Mmmm... Þinai, mes jau 30
metø paþástamos, bet kaþkaip
uþmirðau tavo vardà...
Kita susiraukia, patyli, dar pasirauko ir sako:
- Mmmm... O kaip greitai tau
reikia suþinoti?
*****

- Petrai, kur vaþiuosi atostogauti?
- Na, jei Jonas gràþins skolà, tai
á Kanarø salas...
- O jei negràþins?
- Tai pas Jonà...
*****
Du nusikaltëlius veda vykdyti
mirties nuosprendþio. Vienas
tyliai sako kitam:
- Klausyk, mus lydi tik du
mentai, davai voþiam jiems su
grandinëmis ir bëgam!
- Ne, o kas, jei nepavyks? Tada
dar blogiau bus!
*****
Vyresnis broliukas klausinëja
sesutës:
- Ir kur tu buvai?
- Pas Onutæ...
- O kà ten veikëte?
- Lëlëmis þaidëme.
- Ir kas iðloðë?
*****
Maþas berniukas stovi nukabinæs nosá.
- Ko tu toks liûdnas? - klausia
jo tëtis.
- Kà tik turëjau nemalonø
pokalbá su tavo þmona...
*****
Petriukas pareina namo su
pamuðta akimi. Mama jam sako:
- Taigi vakar tau aiðkinau: bûk
protingas, prieð ðokdamas muðtis,
suskaièiuok iki 100, kad apgalvotum, ar tikrai verta!
- Aha, að taip ir dariau, bet
Jonui tëvai buvo liepæ skaièiuoti
tik iki 50!
*****

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 21 D. 13 VAL. Plungės
kultūros centre X-asis vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivaliskonkursas „Šypsenėle nepabėk“.
VASARIO 22 D. 17 VAL. Plungės
kultūros centre muzikinė popietė su
šokolado degustacija visai šeimai
ŠOKOLADINIS SMUIKAS.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
VASARIO 22 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja
„Dainai“.
VASARIO 24 D. 15 VAL. Šiaulių
kultūros centre konkurso „Tramtatulis“ Šiaulių miesto atrankinis ratas.
VASARIO 26 D. 18 VAL. Šiaulių
kultūros centre „Domino“ teatro
sceninis koncertinis pastatymas „Paryžiaus katedra“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
VASARIO 20 D. 18 VAL. Kėdainių
kultūros centre komedija „Apie ką
kalba vyrai“ („Domino“ teatras).
VASARIO 24 D. 18 VAL. Kėdainių
kultūros centre grupės „Patruliai“
gyvo garso koncertas „10 metų kelyje“.
VASARIO 25 D. 12 VAL. Kėdainių
kultūros centre 2015 m. Lietuvos
vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas
„Tramtatulis“ (rajono turas).
VASARIO 26 D. 18 VAL. Kėdainių
kultūros centre Kėdainių Senamiesčio
choro ir Arno Švilpausko koncertas.
Svečiuose – Jonavos choras ir jo generolas Arvydas Vilčinskas.
KRETINGOJE IR RAJONE
VASARIO 22 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre Šokių vakaras „KAM
PER 40“.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
VASARIO 21 D. 12 ir 14 VAL.
Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas
„Vištytė ir gaidelis“ (rež. Gintarė
Radvilavičiūtė).
VASARIO 22 D. 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas kūdikiams „Labas, mažyli“ (rež. Karolina
Jurkštaitė).
KAUNE
VASARIO 24 D. 15 VAL. Kauno
miesto muziejus (M. Valančiaus g.
6) kviečia Trečiojo amžiaus universiteto istorijos fakulteto klausytojus
į paskaitą tema „Kaunas – aviacijos
lopšys. Seniausias Europoje aerodromas“.
VASARIO 26 D. Kauno garbės
piliečio, poeto, kunigo Ričardo
Mikutavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas Maironio lietuvių
literatūros muziejuje (Rotušės a. 13)
Programoje:
17 VAL. parodos „Viršūnių paukštis“ (Ričardui Mikutavičiui – 80)
atidarymas.
17.30 VAL. meninę dalį atliks aktorė Virginija Kochanskytė, solistė Rita
Preikšaitė, pianistė Rūta Blaškytė.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI VASARIO 28 D. 10-18 VAL.
Radviliškio kultūros centre fotografijų paroda „Anapus rampos“.
VASARIO 20 D. 17 VAL. Radviliškio kultūros centre kino filmas
„Nematomas frontas“.
VASARIO 20 D. 19 VAL. Radviliškio kultūros centre šokiai vyresniems
„Kartu smagiau“.
VASARIO 21 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre dainų konkurso
„Radviliškio balsas“ finalas.
VASARIO 23 D. 17 VAL. Radviliškio kultūros centre vakaras-susitikimas su Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatu profesoriumi
Vytautu Juozapaičiu.

VASARIO 23 D. 18.30 VAL. Radviliškio kultūros centre modelių atranka.
Kviečia modelių agentūra „Modilina“.
VASARIO 25 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros centre spektaklis „Spiečius“ pagal Nicko Payneo pjesę.
JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 21 D. 21 VAL. Klube
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika
ŠAKIUOSE IR RAJONE
VASARIO 21 D. 14 VAL. Šakių kulttūros centre teatro popietė ŽIEMOS
POKŠTAS.
TAURAGĖJE IR RAJONE
VASARIO 22 D. 15 VAL. Mažonų
kultūros namuose Andriaus Rimiškio
koncertas.
VASARIO 22 D. 19 VAL. Skaudvilės
kultūros namuose Andriaus Rimiškio
koncertas.

ŠILALĖJE IR RAJONE
VASARIO 20 D. 19.30 VAL. Šialės
kultūros centre kino filmas „Arvydas
Sabonis 11 – visa galva aukščiau“.
VASARIO 24 D. 10 VAL. Šialės
kultūros centre konkurso „Tramtatulis 2015“ rajoninis turas.
VASARIO 24 D. 18 VAL. Šialės
kultūros centre „Domino“ teatro
spektaklis „Vyrų laiškai“.
VASARIO 25 D. 19.30 VAL. Šialės
kultūros centre kino filmas „Arvydas
Sabonis 11 – visa galva aukščiau“.
MARIJAMPOLĖJE
IR RAJONE
VASARIO 25 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre ANDRIAUS
KANIAVOS MONOSPEKTAKLIS
„TŪLA IR KITI“.

2014 m. VASARIS
20 d. penktadienis 18 val.
Marselis Panjolis DUONKEPIO ŽMONA. Dviejų dalių
romantinė istorija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida - 5,79
€ (20 Lt).
21 d. šeštadienis 18 val.
DAKTARAS IR MANGARYTA. Dviejų dalių spektaklis J.
Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais. Pjesės autorius ir
režisierius Vytautas V. Landsbergis.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida - 3,48
€ (12 Lt).
22 d. sekmadienis 12 val.
KUKUČIO KELIONĖ. Vienos dalies vaidinimas vaikams
pagal M. Martinaičio „Kukučio baladės“. Režisierė Inga
Norkutė.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
22 d. sekmadienis 18 val.
Aleks Tarn DIBUKAS. Dviejų dalių mistinė muzikinė drama.
Režisierius Raimundas Banionis.
Bilietai: 11.58 € (40 Lt), 8.69 € (30 Lt), su nuolaida - 5,79
€ (20 Lt).
VILNIAUS KAMERINIO TEATRO GASTROLĖS
www.vkamerinisteatras.lt
24 d. antradienis 18 val.
Ch. Boitchev POGRINDŽIO KOMEDIJA. Dviejų dalių
komedija. Režisierius Rolandas Boravskis.
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
21 d., šeštadienis, 18.30 val.
Gaetano Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 veiksmų komiška opera italų kalba.
Bilieto kaina – 9,27 € (32 Lt).
22 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Tinginėlių kaimas“. 1 d. muzikinė pasaka vaikams
pagal Vytauto V. Landsbergio knygą „Tinginių pasakos“.
Bilieto kaina – 4,34 € (15 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 21 d. 17 val. GASTROLĖS Telšiuose! I. Turgenev
„Įnamis“, 2-jų dalių komedija. Rež. A. Lebeliūnas. Telšių
Žemaitės dramos teatras, Telšiai.
Vasario 25 d. 18 val. K.Dragunskaja „Lunačiarskio lunaparkas“, 1-os dalies 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
21 D. 17 VAL. „Hiperbolė Tribute Band“ koncertas.
26 D. 18 VAL. Irūnos ir M. Jampolskio koncertas.
27 D. 18 VAL. „Domino“ teatro spektaklis „BUS SUNKU“.
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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