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Trečiojo amžiaus
universitetai pasirašė
Nacionalinę asociacijos
sutartį

Vasario 20 d. 32-jų šalies trečiojo amžiaus universitetų atstovai, susirinkę Lietuvos edukologijos universitete, pasirašė
Nacionalinę trečiojo amžiaus universitetų asociacijos sutartį.
Iš viso Lietuvoje – apie 50 trečiojo amžiaus universitetų, kurie
veikia kaip savarankiški juridiniai vienetai arba kaip programos
ar padaliniai prie įvairių šalies švietimo, socialinės rūpybos įstaigų ar bendruomenių. Trečiojo amžiaus universitetai rūpinasi
vyresnio amžiaus žmonių neformaliuoju švietimu ir jų socialine
integracija į visuomenę, tenkina jų kompetencijų plėtotės ir
kultūrinius poreikius, palaiko ir skatina šio amžiaus tarpsnio
žmonių pilnavertį fizinį ir emocinį gyvenimą, mažina socialinę
atskirtį. Aktyvus, įdomus gyvenimas padeda senjorams lengviau prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, ilgiau išlikti
savarankiškiems.
Pirmasis trečiojo amžiaus universitetas buvo įkurtas 1973 m.
Prancūzijoje, Tulūzos socialinių mokslų universitete. Profesorius Pierre Vellas laikomas šių universitetų pradininku. Idėja
tęsti vyresnių žmonių mokymąsi, saviugdą, nesiekiant mokslo
pripažinimo ar egzaminų sistemos, sparčiai plinta Vakarų ir
Rytų Europoje, įgauna naujas formas ir turinį visame pasaulyje. Virtualioje erdvėje trečiojo amžiaus universitetai paprastai
surandami kaip „U3A“.
„Geriausias mūsų veiklos matas – sveikas, gyvenimu besidžiaugiantis, aktyvus vyresnio amžiaus žmogus“, - sako trečiojo
amžiaus universitetų asociacijos sutarties pasirašymo iniciatorė,
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė dr. Zita
Žebrauskienė. Šis universitetas, šiemet švenčiantis savo veiklos
20-ąsias metines, greta įvairiapusiškos savo veiklos visą laiką
rūpinosi ir trečiojo amžiaus universitetų plėtra regionuose, steigė
filialus, teikė jiems metodinę pagalbą.
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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Lietuva nori skubiai grąžinti
šauktinių kariuomenę – jau šįmet
planuojama pašaukti 3 tūkst. vyrų
Lietuvos valstybės vadovai
artėja prie sprendimo sugrąžinti į mūsų kariuomenę šauktinius. Antradienį Valstybės
gynimo taryba aptarė galimybę dar šiemet į kariuomenę
pašaukti 3 tūkst. jaunuolių.
Ekspertai prognozuoja, kad
artimiausius dvejus metus
Rusijos agresijos prieš Baltijos
šalis tikimybė bus labai didelė, o Lietuvos kariuomenės rezervas nesiekia
net pusės realaus poreikio.
Tikimasi, kad pirmasis šaukimas bus pradėtas dar šių metų rugsėji. Tam
reikia Vyriausybės ir Seimo pritarimo, įstatymų pakeitimų, tačiau politikos
užkulisiuose kalbama, kad valdančiosios partijos pritaria šiai idėjai.
Pagal planą, kasmet į Lietuvos kariuomenę būtų pašaukiama 3-3,5 tūkst.
jaunuolių, kurių amžius nuo 19 iki 26 metų. Apmokymuose jie praleis 9
mėnesius. Skaičiuojama, kad tokių žmonių Lietuvoje yra apie 200 tūkst.
Planuojama, kad per penkerius metus Rukloje ir kitose kariuomenės mokymo bazėse būtų paruošta apie 16-17 tūkst. jaunuolių. Tai reikštų, kad būtų
sukurtas solidus Lietuvos kariuomenės rezervas – apie 75-90 proc. poreikio.

Lietuva yra pasirengusi iš JAV
pirkti SGD
Energetikos ministras Rokas Masiulis antradienį Vašingtone susitikęs
su JAV energetikos sekretoriumi Ernestu Monizu patvirtino Lietuvos
pasirengimą įsigyti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) iš karto, kai tik
JAV kompanijos pradės jas eksportuoti.
Lietuvą JAV prisistato ne kaip vienos nedidelės valstybės dydžio rinka,
o kaip didesnės regioninės rinkos dalis.
„SGD eksportuotojams galime pasiūlyti per Klaipėdos terminalą pasiekti
ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos, o nuo 2019 metų – ir Lenkijos
bei Ukrainos vartotojus“, - pabrėžė R.Masiulis.

Lietuva - tarp lyderių pagal sparčiojo
plačiajuosčio interneto naudojimą
Naujai paskelbtais Europos
Komisijos duomenimis, apibendrinančiais plačiajuosčio
interneto ryšio prieigos situaciją
Europoje 2014 m., Lietuva išlieka viena pirmaujančių valstybių
sparčiojo plačiajuosčio interneto naudojimo srityje.
Bazinio fiksuotojo plačiajuosčio ryšio skvarba (t.y. paslaugos
abonentų skaičius 100-ui gyventojų) 2014 m. liepą Lietuvoje siekė 30
proc. (ES vidurkis – 30,9 proc.); pagal šį rodiklį Lietuva buvo 11 iš 28
ES valstybių.
Tačiau plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje augo labai sparčiai – per
metus padidėjo 3,4 proc. punktais, ir pagal šį augimo rodiklį Lietuva buvo
viena pirmaujančių ES šalių (sparčiau šis rodiklis didėjo tik Lenkijoje – 4,3
proc. punkto, ir Jungtinėje Karalystėje – 3,5 proc. punkto).

MOKOMIEJI RINKIMAI MOKSLEIVIAMS
Šiais metais pirmą kartą istorijoje Lietuvos gyventojai turės galimybę tiesiogiai
rinkti savo savivaldybės merą. Vis aktyviau rinkimuose savo valią pareiškia
jaunimas. Kauno technologijos universiteto (KTU) Viešosios politikos ir
administravimo institutas tam parengė mokomąjį projektą „Mokiniai renka
merą“. Iš 26-ių projekte dalyvaujančių šalies mokymo įstaigų – šešios Tauragės
miesto rajono: Žygaičių, Skaudvilės, Versmės, Žalgirių gimnazijos bei Gaurės
ir Pagramančio pagrindinės mokyklos.
Pirmojo etapo metu iš KTU „Santakos“ slėnio internetu buvo transliuojama
nacionalinė pamoka apie vietos savivaldą. O šį pirmadienį, Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje surengti kandidatų į Tauragės rajono merus debatai.
Trečiadienį – ketvirtadienį imituojant tikruosius merų rinkimus, kaip ir visos šalies moksleiviai, tauragiškiai internetu galėjo balsuoti už pasirinktą kandidatą į mero postą. Mokinių balsai pirmadienį bus skelbimai internetiniame
Facebook profilyje „Moksleivių rinkimai“.

ŠILALĖ

PILĖNŲ DIDVYRIŲ ŽŪTIES MINĖJIMAS
Vasario 22 dieną ant Bilionių piliakalnio vyko minėjimas, skirtas Pilėnų didvyriams
atminti. Renginio metu degė atminimo laužai, vyko žemaitukų veislės žirgų pasirodymas, buvo žaidžiami archajiški žaidimai, norintieji galėjo stebėti senovines baltų kovas.
Minėjimą organizavo Varnių regioninio parko direkcija, Bilionių seniūnija ir Žemaičių
kultūros draugija.

ŠILUTĖ

PRISIMENANT ERNSTĄ VILHELMĄ BERBOMĄ
Š. m. vasario 20 d. sukanka 150 m. kai mirė garsus Pamario krašto žmogus Ernstas Vilhelmas
Berbomas (Beerbohm) (1786-1865). Jis yra vienas iškiliausių XIX a. pr. mūsų krašto asmenybių.
Šiuolaikiniam žmogui E. V. Berbomas geriausiai žinomas kaip vėtrungių kūrėjas.
Žvejybos tvarkai Kuršių mariose palaikyti E. V. Berbomas sugalvojo ir patvirtino kiekvienam
marių kranto kaimui skirtingų spalvų ženklus su nesudėtingomis geometrinės formos piešiniais.
Juodą ir baltą spalvą skyrė vakariniam krantui – Neringai, pietinei pakrantei Sembai (dabar Kaliningrado sritis, Rusija) – geltoną ir žalią, rytų žemyniniam krantui – raudoną ir baltą spalvas. 1844
m. birželio 26 d. šie ženklai ir jų dydis buvo įtvirtinti įstatymu. Laivo stiebe iškeltą ženklą mariose
būdavo lengva atskirti. Tai tapo savotišku kaimo „herbu“.
Vasario 20 d. 11 val. Kintų Vydūno kultūros centro darbuotojai kviečia prisiminti E. V. Berbomą
ir padėti gėles ant jo kapo Muižės kapinaitėse (Kintų sen.).

JURBARKAS

LANKĖSI ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ
Jurbarko rajono savivaldybėje lankėsi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė,
žemės ūkio viceministras Gintas Saulius Cironka, Žemės ūkio gamybos ir maisto
pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis.
Susitikime su ministre dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas
Juška, mero pavaduotojas Kazimieras Šimkus, administracijos direktorius Petras
Vainauskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Donatas Jackis, Seimo
narys Bronius Pauža, savivaldybės Tarybos nariai, seniūnai, Žemės ūkio skyriaus
specialistai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko biuro atstovai,
Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Jovarauskas, gausiai
susirinkę rajono ūkininkai.
Pagrindinė susitikimo tema – žemos pieno supirkimo kainos. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė informavo,
kad Seime yra įregistravusi įstatymo projektą, kuris turėtų padėti sureguliuoti kainų proporcijas ir santykius tarp pieno
gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų. Pagrindinis įstatymo tikslas yra siekti sąžiningų santykių tarp žemdirbių ir
verslo, kad šalių interesai būtų apsaugoti.

ŠAKIAI

ŠAKIŲ SAVIVALDYBĖ - TARP PIRMAUJANČIŲJŲ

Iš Kauno pajudėjo labdara
ukrainiečiams
Drabužiai, batai, vaikiškos prekės ir net automobilių detalės. Toks krovinys trečiadienį iš Kauno pajudėjo į Kijevą. Tai jau 15-oji siunta į karo
siaubiamą šalį.
„Ši siunta skirta vaikams, kurių tėvai žuvo. Taip pat vežame avalynę, kuri
bus perduota Ukrainos belaisviams. Mes visus daiktus atiduodame tiesiai
į rankas – dirbame be tarpininkų. Anksčiau atiduodavome į logistikos
centrus, o šie centrai ne viską perduodavo“, - teigė tarptautinio labdaros
fondo „Pagalbos sparnas“ Algis Šimoniūtis
Iš Kijevo labdaros mikroautobusas pasuks į Mariupolį, prie kurio artėja
fronto linija.

Balsavimas prasidėjo
Trečiadienį prasidėjo išankstinis balsavimas savivaldybių tarybų, merų bei
Seimo nario rinkimuose.
Tuo metu rinkimų išvakarėse Šalčininkuose, Vilniaus ir Alytaus rajonuose
pastebėtas masinis piliečių gyvenamosios vietos persiregistravimas iš vienos
savivaldybės į kitą. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė tai pavadino organizuotos manipuliacijos požymiais.
Šiuose rinkimuose dėl 1524 savivaldybių tarybų narių mandatų 60-tyje
savivaldybių varžysis 15 149 kandidatai. Tiesioginiuose merų rinkimuose
dalyvaus 434 kandidatai. Pakartotinis balsavimas renkant merus numatytas kovo 15 d.
Šaltinis: Delfi.lt

Su korupcija kovojančios organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus paskelbė,
kad atskaitingiausios yra Alytaus, Šakių ir Plungės rajonų savivaldybės. Organizacijos atliktame
interneto svetainių tyrime Alytaus rajono savivaldybei skirti 78 balai iš 100 galimų, Šakių ir Plungės rajonų savivaldybėms - 74 balai. Prasčiausiai atsiskaito Skuodo rajono (37 balai), Rokiškio
rajono (36 balai) ir Pasvalio rajono (33 balai) savivaldybės.Tyrime vertinta, kiek informacijos
savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių
įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti
sprendimų priėmime.

MARIJAMPOLĖ

ŽYGEIVIAI IŠBANDĖ PROTĖVIŲ IR PARTIZANŲ
KELIUS
Vasario 21 d. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės apskrities skyriaus ir Lietuvos pėsčiųjų asociacijos organizuotame respublikiniame pėsčiųjų žygyje „Protėvių valdovų ir partizanų kovų
keliais“ dalyvavo per 950 šalies žygeivių. Gausiausiai į žygį po Marijampolės
krašto apylinkes susirinko Lietuvos šaulių sąjungos jaunieji šauliai ir Lietuvos
policijos pareigūnai. Šiemet žygis dedikuotas Bartos žemės karvedžiui Divanui
Klakiui (Lokiui, 1238–1274 m.) ir pirmajam Tauro apygardos vadui aviacijos
kpt. Leonui Tauniui-Kovui (1945 m.) atminti.
Žygio startas ir finišas vyko Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono teritorijoje. Žygeiviai galėjo rinktis vieną iš dviejų žiedinio maršruto trasų - 17 km
arba 31 km. Jų laukė ant Meškučių II piliakalnio improvizuota Bartos žemės karvedžio Divano Klakio karo lauko
stovykla su laužu, Tauro apygardos partizanų istoriją menantys Skaisčiūnai ir Skardupiai. Klebono A. P. Kanapkos
palydėti žygio dalyviai galėjo aplankyti pastatą, kuriame 1945 m. liepos 19 d. buvo įsteigtas Tauro apygardos partizanų štabas.
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RASEINIŲ R.

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „PARKO PRIE
VIDUKLĖS ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIOS
SUTVARKYMAS“
Raseinių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti
projektą „Parko prie Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios sutvarkymas“,
kuris buvo finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinamos
planavimo būdu lėšomis.
Bendra projekto vertė apie 176 tūkst. Eur (ES parama – 63,8 tūkst.
Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 39,1 tūkst. Eur, Savivaldybės
lėšos – 73,1 tūkst. Eur). Projekto įgyvendinimo metu yra atnaujinta
teritorija prie Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios: įrengtas pagrindinis
takas nuo šventoriaus iki Kęstučio g., takeliai, apšvietimas, pastatyti suoleliai ir šiukšliadėžės, įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė, o vasarą vidukliškius ir miestelio svečius džiugins fontanas. Projekto finansavimo sutartis buvo
pasirašyta 2013 m. rugsėjo 25 dieną, projekto rangos darbai atlikti iki 2014 m. gruodžio 1 d. Tikimės, kad rekonstruotas senasis parkas taps traukos objektu, teiks žmonėms patogumą ir džiugins akį.

KAUNAS

REKORDIŠKAI MAŽĖJA ŠILUMOS KAINA
Trečiadienį bendrovės „Kauno energija“ valdyba patvirtino naują vartotojams tiekiamos šilumos kainą, kuri sieks 5,98 euro ct/kWh (su PVM) ir bus daugiau nei 15
proc. mažesnė nei šiuo metu galiojanti šilumos kaina (7,05 euro ct/kWh su PVM).
Naujoji centralizuotai tiekiamos šilumos kaina įsigalios nuo kovo 1 dienos. Palyginus
su 2014 metų kovo mėnesiu, šiluma šįmet kainuos net 25 proc. pigiau. Pasak „Kauno
energijos“ generalinio direktoriaus Rimanto Bako, šilumos kaina Kaune nuo kovo
1 d. rekordiškai mažėja dėl „Kauno energijos“ grįžimo į šilumos gamybos sektorių
su naujais biokuro katilais (bendra galia – 62 MW) ir dėl didėjančios konkurencijos
jame. „Kauno energijos“ įvykdytos investicijos į „Inkaro“, „Šilko“ ir Petrašiūnų
elektrinės biokuro katilines sumažino palyginamąsias bendrovės šilumos gamybos
sąnaudas, kurios nuo kovo 1 d. sumažėja net 21,5 proc.

KLAIPĖDA

SENAMIESTĮ VĖL PUOŠ 75 M AUKŠČIO
BAŽNYČIOS BOKŠTAS
Ilgus metus trukusios diskusijos, kokią pačioje Klaipėdos širdyje stovėjusią bei po
Antrojo pasaulinio karo nugriautą Šv. Jono bažnyčią vertėtų atstatyti – autentiško dydžio
ar tik mažesniąją jos kopiją, finišo tiesiojoje.
Uostamiesčio evangelikų liuteronų bendruomenės, architektų, istorikų, paveldosaugininkų, visuomeninių organizacijų atstovai bei savivaldybės specialistai kone vieningai
sutarė, kad Turgaus gatvėje turėtų vėl iškilti originalaus istorinio dydžio Šv. Jono bažnyčia
su beveik 75 metrų aukščio bokštu.
„Šv. Jono bažnyčia - tai vienas iš gražiausių senosios Klaipėdos pastatų, o jos bokštas
buvo aukščiausias statinys mieste, dažnai į uostą atplaukiančių laivų įguloms atstojęs
švyturį. Kartu tai buvo ir vienas iš pagrindinių Klaipėdos dvasinio gyvenimo centrų, savo
reikšme prilygintinas katedrai,“ - sakė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.
„Todėl Šv. Jono bažnyčios atstatymo klausimas yra labai svarbus ne tik vietos evangelikų
liuteronų bendruomenei, bet ir visiems klaipėdiečiams. Juolab kad iš iki Antrojo pasaulinio
karo uostamiesčio širdį puošusių net kelių bažnyčių bokštų šiandien nėra likę nė vieno.”

ŠIAULIAI

KOVO 11-ĄJĄ ŠIAULIEČIAI KVIEČIAMI BENDRAI
NUOTRAUKAI
Šiauliuose pristatyta akcija, kuri įvyks kovo 11-ąją Lietuvai minint Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pasak organizatorių, akcijos „Šypsokis,
Saulės mieste!“ metu bendroje nuotraukoje bus įamžinti visi šiauliečiai,
dalyvaujantys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio renginiuose
Prisikėlimo aikštėje.
Spaudos konferencijoje dalyvavusi Šiaulių miesto mero pavaduotoja
Danguolė Martinkienė pirmiausia padėkojo akciją organizuojančiam
Šiaulių turizmo informacijos centrui ir pakvietė visus kuo gausiau dalyvauti
originalioje fotosesijoje.
Dalyvauti Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiuose ir akcijoje
„Šypsokis, Saulės mieste!“ kviečia legendinis krepšinio treneris Antanas Sireika, šachmatininkė Viktorija Čmilytė,
grupės „Kitava“ vadovai Rasa ir Kęstutis Stoškai, berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovas Remigijus Adomaitis bei kiti garsūs Lietuvoje šiauliečiai.Nuotrauką dovanoja Šiaulių seniausia įmonė „Gubernija“, šiemet švenčianti
350 metų jubiliejų!

PLUNGĖ

GRESIA BAUDOS
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros,
Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus
ir UAB „Plungės vandenys“ atstovai vykdo patikrinimus. Žiūrima, kaip
gyventojai Plungės mieste, Babrungo bei Varkalių gyvenvietėse jungiasi
prie naujai įrengtų centralizuotų fekalinės kanalizacijos tinklų. Kartu su
Nausodžio ir Babrungo seniūnais aplankyta 60 Varkalių sodybų bei 25
Babrungo sodybos. Gyventojai prie centralizuotų tinklų nenori jungtis ir
nuotekas tvarko, kaip kas išmano. Žmonės įspėti ir jiems nurodyta nuotekas
prie esamų tinklų prisijungti iki šių metų rugsėjo 1 d.
Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo redakcija, tad visi gyventojai privalo prisijungti prie naujai nutiestų centralizuotų nuotekų tinklų
Komisija rugsėjo mėnesį pakartotinai patikrins įspėtus gyventojus. Neprisijungusiems nustatyta tvarka bus taikomos
administracinės priemonės – baudos. Pagal administracinio teisės pažeidimo kodekso 51/6 straipsnį piliečiams gresia
bauda nuo 115 iki 579 eurų.
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PASAULYJE

J. Kerry ragina kuo greičiau priimti
sprendimą dėl Rusijos
Trečiadienį JAV valstybės
sekretorius Johnas Kerry)
pareiškė, jog papildomos
sankcijos Rusijai priklausys nuo jos tolimesnių
veiksmų Rytų Ukrainoje,
bet kokiu atveju sprendimas bus greitai priimtas,
informuoja „Reuters“.
JAV lyderiai aptars, ar Minsko susitarimas yra tinkamai įgyvendintas
ir ar bandyta kitais būdais užtikrinti taiką. Vasario 12 dieną pasirašytas
susitarimas dėl paliaubų turėjo įsigalioti vasario 15 dieną, bet Rusijos
remiami separatistai tebekovoja su Ukrainos kariais ir užėmė Debalcevę.
Vis dėlto pastebėta, kad kai kuriose sukilėlių užimtose teritorijose
Rytų Ukrainoje separatistai po truputį atitraukinėja sunkiąją ginkluotę
iš fronto linijos. Kijevas kol kas atsisako sekti tokiu pavyzdžiu, nes bijo
tolimesnių sukilėlių apšaudymų.

JAV piliečių požiūris į karinę misiją
prieš „Islamo valstybę“
„Pew Research Center“ instituto atliktas tyrimas rodo, kad 63 proc.
amerikiečių teigiamai vertina tai, kad JAV vadovaujamas tarptautinis
aljansas rengia antskrydžius prieš IS kovotojus Irake ir Sirijoje, praneša
agentūra AFP.
Tik 30 proc. teigė esantys „prieš“. Spalį pritariančiųjų buvo 57 proc.,
33 proc. oro atakoms nepritarė.
JAV piliečiai vis dar nesutaria, ar Vašingtonas prieš džihadistus turėtų
panaudoti ir sausumos dalinius. Už sausumos pajėgų nusiuntimą yra 47
proc. respondentų, 49 proc. – „prieš“. Prieš keturis mėnesius „už“ buvo
39 proc., „prieš“ – 55 proc. apklaustų amerikiečių.
IS ekstremistai vasarą užėmė didelę dalį Irako ir Sirijos teritorijos,
tačiau pastaruoju metu dėl JAV vadovaujamos tarptautinės koalicijos
antskrydžių dalį jos vėl prarado. JAV prezidentas Barackas Obama kol
kas atmeta sausumos dalinių prieš IS operaciją.

Narvoje – didžiulis karinis paradas
Vasario 24 d. Estijos Narvos mieste minint Nepriklausomybės dieną
surengtas Estijos gynybos pajėgų paradas.
Kaip praneša rus.DELFI.ee, 97-osioms Estijos nepriklausomybės
metinėms paminėti skirtame parade, kuriam vadovavo Estijos gynybos
pajėgų vadas Riho Terrasas, dalyvavo ir Estijos prezidentas Toomas
Hendrikas Ilvesas.
Paradas vyko Petro aikštėje, o į susirinkusiuosius kreipėsi R. Terrasas.
Parade dalyvavo ir kitų NATO šalių ginkluotųjų pajėgų daliniai, dalyvaujantys šiuo metu Estijoje vykstančiose pratybose. Narvoje pasirodys
Nyderlandų pėstininkų kuopa ir pėstininkų kovos mašinos CV90, JAV
šarvuotųjų transporterių „Stryker“ dalinys ir Didžiosios Britanijos karių kuopa. Be Gynybos pajėgų karių parade dalyvaus savanoriškosios
sukarintos organizacijos „Kaitseliit“ nariai, pasieniečiai, Vidaus reikalų
ministerijos pareigūnai ir policijos akademijos kadetai.

Ukrainoje įsigalint paliauboms,
žlunga grivina.
Centrinis bankas uždraudė beveik visą prekybą valiuta, mėgindamas
sustabdyti jos kurso smukimą.
Premjeras pareiškė, kad apie sprendimą sužinojo iš interneto, ir apkaltino,
kad jis labai neigiamai paveiks ekonomiką. Kijevas pripažįsta, kad susirėmimų mažėja, bet Europos stebėtojai negali patvirtini, kad separatistai
atitraukia sunkiąją ginkluotę.

Europolui žinomos 3 tūkst. europiečių
džihadistų tapatybės
Europolui žinomos 3 tūkst.
Sirijoje ir Irake kovojusių džihadistų tapatybės.
Dauguma jų labai suradikalėjo
ir grįžę gali vykdyti išpuolius,
įspėjo ES kriminalinės žvalgybos agentūros direktorius Robas
Wainwrightas, kurį cituoja ispanų laikraštis „El Pais“.
Jo duomenimis, tikrasis europiečių džihadistų skaičius gali
būti daugiau kaip 5 000. Tai iš
dalies yra nepriklausomai vieni nuo kitų veikiantys kovotojai, kuriuos
galima sustabdyti tik bendradarbiaujant ES šalių žvalgyboms ir antiteroristiniams daliniams, pabrėžė B. Wainwrightas.
Smurtinės grupuotės šiandien yra daug profesionalesnės ir moka išnaudoti interneto „gelmes“, kur policijai jas sunku susekti, kalbėjo Europolo
vadas. Todėl jis reikalavo sistemingo saugumo tarnybų bendradarbiavimo. Pamažu esą jau aiškėja, kokios grupuotės verbuoja kovotojus, kas
jiems moka, ir kas gabena į Siriją.
Šaltinis: Delfi.lt
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Kuo aukštesnė namo garso klasė, tuo SIŪLOMOS CIVILINIO KODEKSO PATAISOS –
mažiau girdėti triukšmo
BUTŲ SAVININKŲ INTERESAMS APSAUGOTI

Kaip rodo gyventojų paklausimai Aplinkos ministerijos statybos specialistams, bene mažiausiai žmonės yra girdėję apie pastatų apsaugos nuo
triukšmo reikalavimus.
Užtikrinti gerą garso izoliaciją namo viduje projektuotojus ir statybininkus
įpareigoja statybos techninis reglamentas „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos
apsauga nuo triukšmo“. Jis nustato tokias pastato atitvarų akustines savybes, kad ir jame, ir šalia jo girdimas triukšmas nekeltų grėsmės žmonių
sveikatai, kad patalpose būtų sudarytas darbui, poilsiui ir miegui būtinas
akustinis komfortas.
Kaip namo patalpos yra apsaugotos nuo triukšmo, galima spręsti pagal
jo garso klasę. Jų yra penkios: A, B, C, D ir E. Aukščiausia A klasė reiškia
ypač gero akustinio komforto sąlygas, E – žemiausio.
Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybės vertinimas privalomas visiems
naujai projektuojamiems dvibučiams, daugiabučiams ir blokuotiems gyvenamiesiems namams, kai kuriems triukšmui jautriems negyvenamiesiems
pastatams (pvz., skirtiems mokslo, gydymo įstaigoms). Šie pastatai turi būti
ne žemesnės kaip C garso klasės. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė
projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E.
Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatą, jeigu jo ar atskirų jo
patalpų paskirtis nekeičiama, vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė
negali pablogėti ir turi atitikti ne žemesnius kaip E garso klasės rodiklius.
Keičiant pastato (patalpų) paskirtį, ši kokybė turi atitikti ne žemesnius kaip
C klasės rodiklius.
Iki naujas pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti, turi būti nustatyta jo
faktinė garso klasė akustiniais matavimais ir patvirtinta garso klasifikavimo
protokolu. Tuo atveju, kai statyba užbaigiama surašant jos užbaigimo aktą,
šį protokolą reikia pateikti Statybos užbaigimo komisijai, o kai užbaigiama
surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kartu su prašymu ją patvirtinti
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pateikiamas ir garso
klasifikavimo protokolas. Atvejus, kada statyba užbaigiama surašant statybos užbaigimo aktą, o kada surašant, tvirtinant ir įregistruojant deklaraciją
apie statybos užbaigimą, nustato Statybos įstatymas.

Vyriausybė pritarė Aplinkos
ministerijos parengtoms Civilinio
kodekso (CK) pataisoms, skirtoms
geriau apsaugoti butų ir kitų patalpų savininkų interesus, ir teiks
jas Seimui.
„Skaidrumo ir pasitikėjimo stoka
yra pagrindinės kliūtys tinkamai
prižiūrėti daugiabučius namus,
siekiant užtikrinti butų savininkų
interesų apsaugą“, – sako aplinkos
ministras Kęstutis Trečiokas.
Geriau apsaugoti būsto savininkų
interesus padėtų patikslinta CK
nuostata, nustatanti, kad namo
administratorius, vykdydamas jam
pavestas pareigas, negali pirkti
paslaugų, statybos rangos ir kitų
darbų iš ūkio subjektų, su kuriais
yra susijęs. Pasak ministro, susiformavo netoleruotina praktika,
kai administratorius, pažeisdamas
pirkimo procedūras, paslaugas ir
remonto darbus perka iš su juo
susijusių ūkio subjektų, pažeidžia
teisėtus gyventojų interesus, konkurencinę aplinką.
Atsižvelgus į CK nuostatą, kad
administratorių renkasi butų ir kitų
patalpų savininkai, siūloma keisti
jo skyrimo procedūras ir padidinti jo atskaitomybę. Numatoma
nustatyti, kad administratorius,
baigiantis jo veiklos terminui, turi
parengti savo veiklos ataskaitą ir
pristatyti ją butų savininkams. Šie,
įvertinę administratoriaus veiklą,
nuspręs, ar pratęsti jo įgaliojimus,

ar pasirinkti naują administratorių.
Patikslinta, kaip siūloma, CK
nuostata, apibrėžianti, kokia bendrosios nuosavybės dalis priklauso
buto savininkui, padėtų išspręsti
ginčus ir problemas, kurių dabar
nemažai kyla, pavyzdžiui, dėl
balkonų, priklausančių patalpų
savininkams bendrąja daline nuosavybe, priežiūros ir remonto.
Pagal dabartinę teisės normą buto
savininkui priklausanti bendrosios
nuosavybės dalis nustatoma pagal
jo buto naudingojo ploto ir viso
namo naudingojo ploto santykį.
Pagal šį santykį paskirstomi ir
mokesčiai už bendrojo naudojimo
objektų priežiūrą bei remontą.

Tačiau į gyvenamųjų patalpų naudingąjį plotą neįskaitomos su jomis
susijusios pastato dalys – balkonai,
lodžijos, rūsiai ir kt., nors jos gali
būti svarbios nustatant bendrosios
nuosavybės dalis ir paskirstant
išlaidas joms išlaikyti. Taigi ši
nuostata neužtikrina, kad būtų
nustatyta teisinga buto savininkui
tenkanti bendrosios nuosavybės
dalis ir socialiai teisingai paskirstytos išlaidos bendrojo naudojimo
objektams prižiūrėti ir išlaikyti.
Todėl siūloma patikslinti, kad ši
dalis būtų nustatoma pagal buto
bendrojo ploto ir visų namo butų ir
kitų patalpų bendrojo ploto sumos
santykį.

ARTI TOLI

NAUDINGA ŽINOTI

Naujos bausmės už žiaurų elgesį su NAUDOTAIS AUTOMOBILIAIS PREKIAUJANČIŲ
ĮMONIŲ SAVININKAI STATOSI NAMUS IR
gyvūnais
NAUDOJASI VALSTYBĖS SOCIALINE PARAMA
Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtam įstatymų pakeitimui, kurių
tikslas – nustatyti aiškias baudžiamosios ir
administracinės atsakomybės taikymo ribas
bei nuoseklias sankcijas už žiaurų elgesį su
gyvūnais, jų kankinimą. Įstatymų pakeitimus
turės priimti LR Seimas.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
(VMVT) nuomone, baudžiamoji atsakomybė turi kilti tuo atveju, kai žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas turi
pasekmes, t .y gyvūnas žūsta ar yra suluošinamas, kai dėl asmens veikimo ar
neveikimo negrįžtamai pažeidžiamos gyvūno kūno dalys, minkštieji audiniai
ar kaulų struktūra.
VMVT, įvertinusi daugiametę patirtį ir tai, kad dažnai Gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymo pažeidimus padaro neveiksnūs asmenys, siūlo papildyti šį
įstatymą ir numatyti nuostatą, draudžiančią neveiksniems asmenims laikyti
gyvūnus.
Įstatymo projektu siūloma Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyti, kad žiaurus elgesys su gyvūnais, taip pat jų kankinimas užtrauktų baudą
nuo 50 iki 1 200 eurų su gyvūno konfiskavimu arba be konfiskavimo. Veikos,
padarytos asmens už pakartotinius pažeidimus, užtrauktų baudą nuo 1 200 iki
1750 eurų su gyvūno konfiskavimu arba be konfiskavimo. Žiaurus elgesys su
gyvūnais, jų kankinimas, jeigu gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtrauktų
baudą nuo 300 eurų iki 1750 eurų su gyvūno konfiskavimu arbe be konfiskavimo. Veikos, padarytos asmens, jau bausto už tokius pažeidimus, užtrauktų
baudą nuo 1750 iki 2300 eurų su gyvūno konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad bendradarbiaudama
su Kauno apskrities vyriausiuoju
policijos komisariatu ir Muitinės
kriminaline tarnyba nustatė 3 gyventojus, kurių vardu įregistruota
3,6 tūkst. automobilių. Pavyko
nustatyti 1,8 tūkst. automobilių
vertę – 9,2 mln. litų (2,66 mln. Eur).
Likusių – 1,8 tūkst. – automobilių
vertė nenustatyta, nes automobilių
„savininkai“ negalėjo pateikti įsigijimo dokumentų.
„Milijonierių“ trijulės rekordininkas – kaunietis, 2012-2014 metais
savo vardu užregistravęs 2,7 tūkst.
automobilių. Kaip teigia VMI
vykdomo projekto „Ratai“ darbo
grupės vadovas Rolandas Ivaščenko, nė vienas iš trijų automobilius
savo vardu registravusių asmenų
neturėjo nei lėšų, nei fizinių galimybių per keletą metų įsigyti tiek

automobilių.
„Tyrimo metu nustatyta, kad automobilius iš tiesų įsigydavo užsienio
šalių piliečiai, kurie tariamiems
savininkams kiekvieną kartą už
dokumentų klastojimą sumokėdavo
50 litų atlygį. Šioje istorijoje siūlo
galas turėtų atvesti pas tikruosius
automobilių pardavėjus, kurie nesumokėjo nė lito mokesčių. Registruodami automobilius savo vardu
ir faktiškai klastodami dokumentus,
fiktyvūs savininkai dalyvauja mokesčių slėpimo schemoje“,- pasakoja R. Ivaščenko, informuodamas,
kad medžiaga perduota Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai, kuri
dėl dokumentų klastojimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Projekto metu stebimi ne tik automobilių prekybos veiklą vykdančių
įmonių rodikliai, bet vertinama ir
tai, ar įmonių savininkų išlaidos
atitinka jų pajamas.

Informaciją dėl netikslių duomenų apie turimą turtą, santaupas ir
gaunamas pajamas, siekiant gauti
socialinę piniginę paramą, VMI
perdavė savivaldybei, o patikrinimo metu sukaupta medžiaga apie
įmonės veiklą bei jos savininko
šeimos turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius yra naudojama atliekant tolesnius kontrolės veiksmus.
VMI ragina gyventojus būti sąmoningais piliečiais ir apie pastebėtus galimai daromus mokestinius
pažeidimus pranešti Mokesčių
inspekcijos pasitikėjimo telefonu
1882.

AKTUALIJA

LDB ĮGYVENDINA ESF LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ
Daugiau nei kas trečias darbingo
amžiaus bedarbis, registruotas
darbo biržoje, metus ir ilgiau buvo
neaktyvus darbo rinkoje. Jų integracijai skatinti sukurta ne viena
priemonė, pavyzdžiui, Lietuvos
darbo birža nuo praėjusių metų
rugpjūčio įgyvendina ESF lėšomis
finansuojamą projektą „Ilgalaikių
bedarbių įdarbinimo rėmimas“ – jo
metu 10,8 tūkst. ilgalaikių bedarbių
įgis paklausias profesijas ir naujų
kompetencijų, darbo įgūdžių ar
įsitvirtins darbo rinkoje, padedant

įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo priemonėms.
Šiuo metu jau įtraukta beveik 1,8
tūkst. ilgalaikių bedarbių ir ilgą
laiką nedirbusių asmenų.
Darbo patirties neturintis bedarbis yra mažiau patrauklus ir
darbdaviui, todėl darbdaviams,
įdarbinusiems į konkrečias darbo
vietas ilgalaikius bedarbius, iš
dalies kompensuojamos darbo
užmokesčio išlaidos.
Dalyvaudami šiame projekte
ilgalaikiai bedarbiai įgyja darbo

rinkoje paklausias profesijas ir
naujų gebėjimų. Jie renkasi mokytis įvairių kategorijų krovininių
transporto priemonių vairuotojo,
virėjo ir pardavėjo, plataus profilio
kirpėjo, siuvėjo – operatoriaus,
apdailininko, manikiūrininko mokymo programas.
Įgyvendinamų priemonių dėka
ilgalaikiai bedarbiai įgyja darbo
įgūdžių konkrečiose darbo vietose
taip vadinamu pameistrystės būdu.
Daugiausiai ilgalaikių bedarbių
nuolatiniam darbui priėmė UAB

„VINTEX“, UAB „DANESA“,
UAB „RADVYDĖ“, UAB „Švaros
artelė“, AB „Dainavos siuvimas“,
UAB „Ecoservice“, „Bikuvos“
prekyba, UAB „Mantinga“, UAB
„Aukštaitijos švara“, UAB „Ecolink Baltic“, UAB „Aisiga“, UAB
„Kalveda“, IĮ „Sivirginta“, A.
Valčiukienės karšykla, UAB „Brolenta“.
Per penkis mėnesius 34 ilgalaikiai bedarbiai pasirinko darbą
toliau nuo namų.
Metų pradžioje šalies teritorinėse

darbo biržose buvo registruota 52,9
tūkst. ilgalaikių bedarbių (31,3
proc. tarp visų bedarbių), tarp vyresnių kaip 50 metų amžiaus – 49
proc. (48,7 proc.), tarp jaunimo iki
29 metų – 9 proc. (9,1 proc.)
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S. KOŠYS: „SĖKMĖ PRIKLAUSO NUO MAŽESNIŲ
KAINŲ IR GREITO APTARNAVIMO“
Nuo elektros inžinerijos iki darbo
statybų versle ir vėliau.... nuosavo
verslo. Tačiau ne inžinerijos ar
statybų, o pastatų dažymo. Tokia
veiklos tėkme ir jau trejus metus
veikiančiu verslu džiaugiasi tauragiškis Simonas Košys (27). Į
laikinąją sostinę atvykęs mokytis
elektros inžinerijos, dabar vyras
turi pastatų dažymo verslą ir žino,
kad be noro, pastangų ir net skolų
to nebūtų buvę.
„Studijuojant kilo noras užsidirbti papildomų pinigų, tad ilgai nelaukęs įsidarbinau statybų įmonėje
samdomu darbuotoju. Netrukus
galvoje ėmė suktis idėja, kad panašioje srityje galėčiau pradėti savo
verslą ir, žinoma, nepriklausyti nuo
darbdavio. Todėl baigęs studijas
pradėjau galvoti, kuriai statybų
sričiai reiktų mažų investicijų,
bet galėčiau nemažai uždirbti.
Supratau, kad mane labiau domina
statybų, o ne elektros inžinerijos
sritis“, – apie pirmąsias verslo
užuomazgas pasakoja S. Košys.
Šiuo metu yra daug panašiu verslu
užsiimančių asmenų ir įmonių, todėl dažnai klientai nesupranta skirtumo tarp paprasto ir beorio dažymo... Tenka kiek padirbėti teoriškai
ir klientui pateikti nemažai argumentų, kodėl mano darbai užtruks
daug trumpiau, bus kokybiškesni,
be to, prireiks mažiau sąnaudų.
S. Košys
„Pirmiesiems darbo įrankiams
užsidirbau dar būdamas studentu,
– prisimena pašnekovas. – Gautą
atlygį už darbą investuodavau į
kokybiškus smulkius įrankius,
nes tik su jais gali atlikti paslaugą
kokybiškai. Be to, besidarbuodamas eksterjero srityje pastebėjau,
kad nemažai pinigų reikia pastolių
nuomai, todėl sugalvojau įsigyti
aukštybinių darbų įrangą. Tiesa,
pradžioje reikėjo stipriai taupyti ir
net skolintis, tačiau tokio užmojo
nesigailėjau – už 8 tūkst. eurų
įsigytas automobilinis bokštelis
netrukus atsipirko. Kita svarbi
investicija buvo dažymo darbų
įranga. Pradžioje ją teko nuomotis, bet laikui bėgant ir įtemptai
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dirbdamas užsidirbau bei įsigijau
nuosavą įrangą.“
Skolas grąžino greitai
Vyras sako, kad imtis tokio verslo jį skatino ir artimieji, palaikę
jo idėjas ne tik morališkai, bet ir
finansiškai. Tai jam labai padėjo
darbų pradžioje, o dabar nėra
našta. S. Košys džiaugiasi, jog
verslas klostėsi sėkmingai, tad
įrangai pasiskolintas lėšas jau grąžino: „Pradedant verslą nebūtina
iš karto turėti visų įrankių ar tam
tikros pinigų sumos, už kurią viską
įsigytum. Pradžioje galima viską
nuomotis, o pamažu nusipirkti.
Mano investicija į verslą per trejus
metus nesiekia nei 15 tūkst. eurų.
O šiuo metu jau atlieku visų rūšių
paviršių padengimą gruntu, dažais
ir struktūriniu tinku. Tai gali būti
mediniai, betoniniai, metaliniai
paviršiai. Pirmenybę teikiu aukštybiniams lauko darbams.“
Statybų verslui reikalingi ir
socialiniai tinklai
Kaip nuo statybų darbų prieita
prie dažymo? Verslininkas tikina, jog pamažu. „Apie statybas
žinojau daug, tačiau teko plačiau
pasidomėti pačiu dažymu, paviršiaus paruošimu ir dengimu. Žinių
troškimas yra pati svarbiausia savybė, norint būti tam tikros srities
specialistu. Studijos universitete
davė naudos ne tik elektros inžinerijos srityje, bet ir informacinių
technologijų, kai savo paslaugą
reikia pateikti klientui internetu.

Rinkodara ir vadyba yra labai svarbi kiekvieno verslo dalis, nes šiais
laikais žmonės linkę visų paslaugų
ieškoti internete, svarbu turėti gerą
reklamą ir būti pasiekiamam ne
tik telefonu, bet ir socialiniuose
tinkluose. Ten taip pat galima
sudėti nuotraukas su savo darbais.
Tai daug labiau sužavi žmones
nei iškalbingumas ir informacijos
pateikimas telefonu“, – dėsto
verslininkas.
Konkurencija yra, klientų irgi
S. Košys pasakoja, kad tokiame
versle vienas didžiausių iššūkių –
konkurencija: „Šiuo metu yra daug
panašiu verslu užsiimančių asmenų
ir įmonių, todėl dažnai klientai
nesupranta skirtumo tarp paprasto
ir beorio dažymo... Čia tenka kiek
padirbėti teoriškai ir klientui pateikti nemažai argumentų, kodėl mano
darbai užtruks daug trumpiau, bus
kokybiškesni, be to, prireiks mažiau
sąnaudų.“
Vyras sako, jog šiame versle, kaip
ir bet kuriame, reikia didelio įdirbio. Svarbiausia – nenuleisti rankų:
„Pradedantiesiems verslininkams
patariu pradžioje apsispręsti, kuo
nori užsiimti, ir atkakliai siekti užsibrėžto tikslo, nebijoti sunkaus darbo ir nuostolių, kurie neišvengiami.
Svarbu užsiimti ta veikla, kuri tau
įdomi, toks darbas ir neatsibos. Ir
labai svarbu turėti verslo principus.
Manasis – nėra klientų, nėra verslo.
Sėkmė priklauso nuo mažesnių
kainų ir greito aptarnavimo.“

Kaziuko mugė
Kaziuko mugė – kasmetinė
Lietuvoje rengiama folkloro
mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo pagamintus
liaudiškus dirbinius. Mugė
dažniausiai rengiama artimiausią sekmadienį iki Šv.
Kazimiero dienos, kovo 4 d.
Kaziuko mugės ištakos
siekia XVII a. pradžią. 1602
m. lapkričio 7 d. popiežius
Klemensas VIII savo breve
oficialiai paskelbė Kazimierą šventuoju, kol kas tik lokaliniu, Lenkijos ir Lietuvos.
Tuo tarpu jo įpėdinis Povilas
V jau paskelbė šv. Kazimierą
visos Katalikų bažnyčios
šventuoju, o Urbonas VIII
1636 m. paskelbė šv. Kazimierą Lietuvos globėju.
Tais pačiais metais šventojo palaikai buvo iškilmingai perkelti iš jėzuitų
šv. Kazimiero bažnyčios, kur jie buvo saugomi nuo 1604 m., į Zigmanto
Vazos (tuomet jau mirusio) įsakymu specialiai pastatytą puošnią koplyčią
Katedroje, kur jie yra ir dabar.
Spėjama, kad kaip tik nuo Šventojo palaikų perkėlimo 1636 m. ir prasideda Kaziuko mugės istorija. Tada Katedroje imti rengti šv. Kazimiero
atlaidai, o neatskiriama atlaidų dalimi visada buvo taip vadinamas „kermošius“ (nuo vokiško kirchmesse), po bažnytinių iškilmių vykstanti prekyba
ir pasilinksminimai. Tie „kermošiai“ vyko beveik du šimtus metų, tai per
karus ar kitas nelaimes prigęsdami, tai vėl atsinaujindami, kol 1827 m.
Vilniaus pirkliai neišsirūpino privilegijos rengti didesnį, kelias dienas
vykstantį, prekymetį, taip vadinamą „jomarką“ (nuo vokiško jahrmarkt ir
rusiško jarmarka). Tai jau buvo tikrosios Kaziuko mugės pradžia.
XX a. pradžioje pasikeitė jomarko vieta. Mat 1901 m. rusų valdžia
Katedros aikštėje pastatė paminklą Jekaterinai II, taigi prekymetis, labiau
susijęs su katalikų šventojo garbinimu, caro valdininkų požiūriu pasidarė
nepakankamai respektabilus tokiai rimtai „kaimynystei“. Mugė buvo iškelta į Lukiškių aikštę. Šį klestėjimą nutraukė I pasaulinis karas ir po jo sekę
įvykiai, bet XX a. 3 deš. Vilniaus „Kaziukas“ vėl atsigavo, o ypač suklestėjo
nuo 1935 m., kai prie mugės rengimo gausiai prisidėjo Vilniaus studentai, rengę triukšmingas kostiumines eisenas. Lenkijos turizmo skatinimo
sąjunga net organizuodavo specialius traukinius į Vilnių iš kitų Lenkijos
miestų. Ypač dideliu mastu Kaziukas buvo švenčiamas 1938 ir 1939 m.
Sovietmečiu mugė buvo perkelta į tuometinį kolūkinį (liaudyje vadinamą Dzeržinskio) turgų Kalvarijų (tada Dzeržinskio) gatvėje. Senosios
tradicijos atgijo atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Kaziuko mugė grįžo
į senąją vietą, į Katedros aikštę, į Senamiesčio gatves ir net prasiplėtė į
Tymo kvartalą.
Kaziuko mugė turi ir savo metraštį, kuris leidžiamas Vilniuje nuo 2003
m. (XXI a. pr.). „Kaziuko laikraštis“ remia tradicinių amatų puoselėjimą
ir išsaugojimą. Jį galima įsigyti mobilioje laikraščio redakcijoje mugės
metu Pilies gatvės pradžioje (ties Pilies g. 2, Vilniaus senamiestis) ir iš
šurmuliuojančioje minioje pasklidusių laikraščio platintojų ir pardavėjų.
Svarbiausias pirkinys mugėje – širdelės formos sausainiai pavadinimu
„Kaziuko širdis“, „barankių“ (trapučių) karoliai. Daugelis taip pat keliauja
į mugę įsigyti verbų ir rankų darbo įrankių vartojamų buityje.
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INKILŲ GAMINIMO ABC: NUO PIRMOS VINIES IKI ĮMANTRAUS KŪRINIO
GRYNAS.lt pateikia inkilų gaminimo, kabinimo ir kitų dažniausių
klausimų ABC, kurie iškyla norintiems pasigaminti savo inkilą ir jį
iškelti.
Visais inkilų gaminimo, kabinimo
patarimais dalijosi ornitologas mėgėjas – žieduotojas, inkilų gamybos
entuziastas Darius Musteikis.
Vyras pasakoja, kad inkilus pradėjo
gaminti prieš daugiau kaip 5 metus.
Iš hobio Dariaus užsiėmimas pavirto savotišku darbu. Vyras turi minčių
plėsti veiklą.
Noriu inkilo! Nuo ko pradėti?
Pasiteiravus, nuo ko reikėtų pradėti
visiškai „žaliam“ gamtos mėgėjui,
kuris nutarė savo rankomis pasigaminti inkilą, Darius pataria nuspręsti,
kokiam paukščiui norėsite gaminti
inkilą.
„Jeigu kalbame apie populiariausius paukščius – varnėnus, zyles
– pirmiausia jums reikėtų žinoti
tikslius duomenis, inkilo konstrukcijos matmenis. Juos galima sužinoti
susisiekus su Lietuvos ornitologų
draugija arba apsilankius jų internetinėje svetainėje“, – pataria vyras.
Kada iškelti inkilą?
Inkilų kabinimo diena Lietuvoje

minima kovo 18 dieną. Dariaus manymu, didelio skirtumo, kada kelti
inkilus nėra. Tačiau iškėlus inkilą
rudenį, tai gali lemti keletą teigiamų
dalykų paukščiams, ko nepavyktų
padaryti pavasarį.
Vienas jų – įsivaizduokime, pakabiname inkilą lapkričio viduryje.
Visą žiemą prastovėjęs inkilas yra
veikiamas, temperatūrų svyravimų,
vėjo ir panašiai. Kitaip sakant –
gamtos.
Prie inkilo pripranta paukščiai,
kurie skraido aplink jį, nes jame
jau greičiausiai gyvena paukščiai.
Iš esmės, rudenį inkilus geriau kelti
dėl paukščių „pripratimo“ ir to, kad
per žiemą jau gyvens „naujakuriai“
– pirmieji paukščiai.
Dažniausios klaidos gaminant ir
keliant inkilus
„Didžiausia klaida, kai žmonės
pasigamina tokius inkilus, kurių
neįmanoma išvalyti. Dugną apkala
daugybe stambių vinių. Blogybė ta,
kad, pavyzdžiui, didžioji ar mėlynoji
zylė per vasarą gali išvesti iki 3 vadų.
Tai lizdas statomas ant lizdo...
Antroji klaida – smulkiems paukščiams gaminami inkilai daromi be
apsaugų. Geniai neretai praplatina

šių inkilų angas, sunaikina kiaušinius, jauniklius, todėl šių inkilų anga
turi būti kažkaip apsaugota, pavyzdžiui, inkilo anga „apskardinama“
skardos žiedeliu“, – pataria inkilų
gamybos entuziastas.
Kita klaida, kurią pastebi Darius
– pagaliukų tvirtinimas prie inkilų.
Taip mes sukūriame puikias sąlygas
plėšrūnams sumedžioti sau grobį.
Vardijant dažniausias klaidas pastebima, kad žmonės neretai nesusimąsto ar tiesiog „patingi“ atsižvelgti
į inkilų matmenis. Darius pastebi,
kad viena būdingiausių klaidų, kuri
gali labai greitai sunaikinti inkilą –
neišgręžtas „drenažas“. Todėl per
žiemą susikaupia drėgmė, o pavasarį
tas inkilas jau pradeda pūti iš vidaus.
Be to, pasitaiko, kad žmonės inkilo
dugno neįleidžia į vidų, o prikala
jį iš apačios. Laikui bėgant, esant
drėgmei, inkilo dugnas neišlaikys
vinies ir paprasčiausiai nukris.
Nebūkite „Alpinistais ir menininkais“
Kabarotis kuo aukščiau į medį nevertėtų – inkilas turėtų būti kabinamas 4-5 metrų aukštyje, ne aukščiau.
Svarbiausia inkilus nukreipti į rytų,
pietų pusę, bet niekada nekreipkite

jų į šiaurę. Ten vyrauja stiprūs vėjai,
kurie sunaikina inkilo viduje esančią
šilumą, todėl paukščiai labai retai
renkasi tokius inkilus.
Reikia gaminti tokį inkilą, kuris
būtų kuo labiau apsaugotas nuo plėšrūnų, drėgmės, neturėtų jokių plyšių.
Darius sako, kad privalu išlaikyti
atstumas tarp teritorijų.
„Sakykim, kad viename sode zylėms prikelsime 10 inkilų, tai visai
gali būti, kad 8 iš jų bus tušti. Tai
yra normalu, kadangi paukščiai yra
pasirinkę savo teritorijas, kurias jie
gina. Pavyzdžiui, vienoje teritorijoje inkile įsikuria didžioji zylė, o
kitame – margasparnė musinukė. O
tai, žinoma, nėra gerai. Tai dar viena
klaida, kurią daro žmonės prikeldami daugybė vienos rūšies inkilų toje
pačioje vietoje“.
Apsaugokite inkilą nuo kačių ir
kiaunių
Darius kalbėdamas apie plėšrūnus,
kurie labiausiai kenkia inkiluose
įsikūrusiems paukščiams, išskiria
tris – kiaunes, kates ir varninius
paukščius.
Jo teigimu, katės niekada nelips į
inkilą, kur peri naminė pelėda, nes
„mūšį“ tikrai pralaimės ir gavusi

smūgį nuo pelėdos, katė niekada
nebelips į tą medį. O jeigu nedarysime jokių „laktelių“ ant inkilo,
tada katėms bus labai sudėtinga
„išsitraukti“ paukščius iš inkilo.
Kalbant apie kiaunes, yra daugybė
būdų, kaip apsaugoti inkilą.
Pavyzdžiui, medis yra apkalamas
skarda ar plastmase, kad kiaunė negalėtų užsiropšti į medį, ir pasiekti
inkilo. Tokius inkilus geriausia kelti
į pavienius medžius, nes kiaunė gali
peršokti iš medžio į medį. Kiaunė
yra labai gudrus žvėrelis.
Pagal Mindaugo Drigoto str., šaltinis:
www.GRYNAS.lt
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Varškinės spurgytės
Reikės:
250 g varškės; 1 kiaušinio; 8 valg. š.
cukraus; žiupsnelis druskos; 2 arb. š. kepimo miltelių; 170–180 g miltų; cukraus
pudros; aliejaus.
Gaminimas:
Ištrinti varškę su kiaušiniu ir cukrumi .
Miltus sumaišyti su druska ir kepimo
milteliais, persijoti ir suberti į varškę.
Gerai išmaišyti. Keptuvėje ar puode
įkaitinti aliejų. Aliejaus turėtų būti bent
per du pirštus, kad spurgytės ne keptų, o virtų jame. Aliejui įkaitus, ugnį sumažinti iki vidutinio didumo. Drėgnomis rankomis imti po gabalėlį varškės
masės, suformuoti tarp drėgnų delnų apvalias spurgytes ir dėti į aliejų. Dėti
taip, kad spurgytės nesiliestų viena prie kitos. Spurgoms parudus iš vienos
pusės, jas apversti ir dar šiek tiek pavirti iš kitos pusės. Jei spurgytės parunda
labai greitai, sumažinti ugnį – kitu atveju, nors spurgytės atrodys gražios ir
rusvos, viduje jos dar bus žalios, nespėjusios išvirti. Išvirusias spurgytes išimti
ant popierinio rankšluosčio, kad nuvarvėtų riebalų perteklius. Nusausintas
spurgytes apibarstyti cukraus pudra.

MITYBA

U ž p i l a m ų m a k a ro n ų s u d ė t i e s
įdomybės arba Kuo pavertėme genialų
japonų išradimą?
Ar žinote, koks elitinis maisto
produktas, kurio gamybos tradicija
siekia net XVI amžių, šiandien
gėdingai kraunamas į apatines parduotuvių lentynas? Bei kuris XX a.
japonų išradimas Japonijoje vykusios apklausos metu buvo minimas
dažniau, nei karaoke? Jei dar nesupratote, pasufleruosiu - kalbėsime
apie greitai paruošiamus makaronus.
Yra žinoma, kad pirmieji greito paruošimo makaronai E–Fu atsirado Kinijoje dar XVI amžiuje. Pagrindinis jų paruošimo principas: stipriai skrudintus
makaronus galima patiekti vien tik užpylus juos karštu sultiniu. Tokius makaronus buvo patogu saugoti, lengva vežioti ar neštis su savimi keliaujant,
o paruošimas nereikalaudavo jokių ypatingų įgūdžių ar priemonių. Visiškai
natūralu, kad šis kinų atradimas greitai pasiekė ir kaimynus, tad analogiški
produktai buvo pradėti vartoti visame regione.
Makaronai indeliuose – statybininkų džiaugsmas
Tačiau vis tik tai, ką mes šiandien matome parduotuvėje, net iš tolo neprimena viduramžių kinų greitųjų pietų. Šiuolaikinių greito paruošimo makaronų
„tėvu“ laikomas taivaniečių kilmės japonas Momofuku Ando, kuris 1958 m.
įkūrė kompaniją „Nissin Food Products Co., Ltd“ ir tais pačiais metais išleido
į rinką pirmąjį produktą: vištienos skonio sausus greito paruošimo makaronus
„Chikin Ramen“.
Tai – sojų produktas „dirbtinė mėsa“, t.y. pigus tikros mėsos pakaitalas.
Žalos jokios, bet ir ne visuomet norisi mokėti už soją, kai tikiesi pavalgyti
mėsos sultinio.
Na, o kai 1971 -aisiais ta pati „Nissin“ kompanija pradėjo pakuoti makaronus
į vienkartinius putplasčio indelius ir suteikė vartotojams galimybę mėgautis jais
net nenaudojant papildomų indų, greito paruošimo makaronai tapo pagrindiniu
patiekalu statybininkams ir krovėjams, turgaus prekeiviams ir smulkiems
klerkams, kitaip tariant, visiems tiems, kurie dėl darbo specifikos ar gyvenimo
sąlygų negali pietums skirti pakankamai laiko arba neturi tam tinkamų sąlygų.
Priverstinis vegetarizmas – tikiesi mėsos, moki už soją
Greito paruošimo makaronuose galite rasti, ko gero, viską, kuo „turtinga“
šiuolaikinė maisto pramonė. Tai ir konservantai, ir aromatizatoriai, ir dažikliai,
ir skonio stiprikliai, ir medžiagos, leidžiančios iš prastų miltų pagamintus
makaronus paversti „kietagrūdžių javų“ makaronais, kvapikliai ir dar aibė
„malonių“ priedų.
Taigi: kvietiniai miltai, augalinis aliejus, vanduo, druska, tirštiklis (guaro
derva), skonio stipriklis mononatrio glutamatas, geriamoji soda, vitaminai
(B1, B2). Džiovintos daržovės: sojos teksturatas, morkos, svogūnai, aromatizatorius, identiškas natūraliam (grybai), prieskoniai. Na, o pridėtame padažo
pakelyje aptikau dar ir stabilizatorius (E–412 ir E–415) bei konservantus
(E–202 ir E–385) .
Natūralus priedas virsta toksišku
Tam, kad soja galutinai supanašėtų su mėsa, be abejo, naudojamas mums
puikiai žinomas mononatrio glutamatas ( E–621), kuris turi savybę paversti
„mėsa“ tai, kas mėsa niekuomet nebuvo. Pramoniniai greito paruošimo makaronai ir prie jų pridedamas sausas užpilas nepasižymi geru skoniu, todėl
naudojami didžiausi leistini (o gal net ir didesni, nei leistini) skonių stipriklių
kiekiai. Priminsiu, kad eksperimentai su graužikais aiškiai parodė – didesni
nuolatos vartojamo mononatrio glutamato kiekiai sukelia ląstelių oksidacinius
pažeidimus ir net turi įtakos DNR mutacijoms.
Grybų aromatas - kelis kart pigesnis už grybus
Dar vienas iš prastai skambančių sudedamųjų produktų yra „aromatizatorius,
identiškas natūraliam“.
Dar vienas sudėtinis produktas – tai E–385 Kalcio dinatrio EDTA stabilizatorius, surišantis metalo jonus. Ilgiau vartojant, jis pašalina geležį iš organizmo,
be to, kenkia dantų emaliui. Maisto pramonėje jis naudojamas, beje, ir tam,
kad būtų neutralizuojamas metalo dulkių poveikis, kuris atsiranda maiste,
dylant įrenginiams. Kartais greito paruošimo makaronuose gali būti dažiklių:
nuo nepavojingo beta–karoteno iki pavojingojo tartrazino.
Pagal Vitalijaus Balkaus str., šaltinis www.GRYNAS.lt

NĖ DIENOS BE PIENO AR JO PRODUKTŲ. IR DAR
KARTĄ APIE PIENĄ
Gal prisiminkime dar kartą, kodėl
žmogaus organizmui taip reikalingas pienas?
Moksliškai įrodyta, kad piene yra
daugiau nei du šimtai medžiagų,
reikalingų žmogaus organizmo ląstelėms atsinaujinti ir energijai gauti.
Žmogaus organizmas gerai pasisavina piene esančius baltymus, riebalus, cukrų, vitaminus B6, B12, E,
folio rūgštį, mineralines medžiagas.
Piene gausu kalio, fosforo, kalcio,
yra ir geležies.
Kiekvieno žmogaus organizmas
yra individualus, todėl gali toleruoti
pieną arba ne. Žmonėms, kurių organizme visai nesintetinama laktozė
(įgimta fermentopatija), būtina dieta
be laktozės.
Kartais pasireiškia ir alergija, ypač
vaikams. Piene yra apie 10–14 junginių, galinčių įjautrinti organizmą.
O kaip su raugintais pieno produktais. Kas geriau – raugintas pienas,
kefyras ar jogurtas?
Raugintas pienas daugiau nei pienas turi pieno rūgšties ir B grupės
vitaminų. Jis pasižymi uždegimą
slopinančiomis savybėmis. Kefyre
esanti pieno rūgštis neleidžia žarnyne daugintis puvimo bakterijoms.
Raugintas pienas, kefyras rekomenduojami turintiems antsvorio
ar esant užkietėjusiems viduriams.

Jogurtas – vienas seniausių pieno
produktų. Jogurtą patariama valgyti, kai silpnas jautrus žarnynas, kai
padidėjęs kraujo spaudimas, sergant
inkstų ligomis, osteoporoze, nes
jogurte daug kalcio. Vartojant antibiotikus verta kasdien suvalgyti po
indelį jogurto. Tai sumažina šalutinį
vaistų poveikį.
Išrūgos gaunamos gaminant varškę ir sūrius. Tai mažiausiai kaloringas, tačiau turintis didžiausią
biologinę vertę pieno produktas.
Išrūgose yra organizmo imuninę
sistemą stiprinančių baltymų, daug
aminorūgščių, reikalingų organizmo apykaitai, kepenų veiklai,
vitaminų, druskų, mikroelementų.
Pieno išrūgos slopina rūgimo
procesus, skatina virškinimą. Jų
patariama gerti sergantiesiems
plaučių tuberkulioze, odos ligomis.
Tai natūralus vaistas, padedantis
apsinuodijus maistu.
Sviesto sudėtyje yra sočiųjų
riebalų rūgščių, mononesočiųjų
bei polinesočiųjų riebalų rūgščių.
Biologiškai veiklios medžiagos,
esančios svieste, yra fermentai,
organinės rūgštys, hormonai, imuninės medžiagos. Labai svarbi
sviesto sudedamoji dalis – fosfolipidų junginiai, kurių poreikis ypač
išauga padidėjus nervinei įtampai.

Vienas populiariausių pieno produktų yra varškė, iš kurios galima
pasigaminti ir dar nemažai kitų
produktų.
Varškėje esančios medžiagos normalizuoja riebalų apykaitą organizme – daugiau riebalų virsta energija
ir mažiau jų susikaupia, nusėda ant
kraujagyslių sienelių. Varškė labai
naudinga sergant kepenų ligomis,
nes produkto sudedamosios dalys
neleidžia vystytis riebalinei kepenų
infiltracijai. Toks sutrikimas vystosi
organizme kaupiantis kenksmingosioms medžiagoms, tarp jų ir dėl
alkoholio poveikio, valgant riebų
maistą, trūkstant baltymų. Būtina
kasdien valgyti daug varškės ir
sergant hepatitu, kepenų ciroze,
sutrikus tulžies išsiskyrimui ir kasos veiklai. Varškė tinka ir sergant
ateroskleroze arba nutukus. Labai
rūgšti varškė tinka kompresams,
norint sušvelninti kosulį ir numalšinti uždegimo procesus.

PAŽINK SAVE

MOKSLININKAI IŠSIAIŠKINO, DĖL KO NUOLAT
VĖLUOJAME
Kartkartėmis nutinka, kad net ir
pats punktualiausias žmogus pavėluos į darbą ar susitikimą – jam sutrukdys transporto grūstys ar kitos
nuo jų nepriklausančios priežastys.
Bet esama ir žmonių, kurie beveik
visada vėluoja bent penkiomis minutėmis. Ir tai – jau ne aplinkybių, o
asmenybės bėda. Aplinkinius erzinanti, labai nemandagi bėda. Arba,
anot tyrimą atlikusių mokslininkų,
asmens savybių šalutinis poveikis.
Lėtinio vėlavimo priežastis mokslininkai stengėsi identifikuoti jau
ne vieną dešimtmetį. Ir galų gale
aptiko keletą asmenybės bruožų,
kurie vėlavimo požiūriu yra itin
svarbūs.
Niujorko universiteto (JAV)
Verslo mokyklos socialinės psichologijos specialistas Justinas
Krugeris sakė: „Už vėlavimą gali
būti įvairios bausmės, skatinimo
panaikinimai, tačiau paradoksalu
tai, kad vėluojame net tada, kai
egzistuoja ir tos bausmės, ir kitos
nemalonios pasekmės“.
Viena iš akivaizdžiausių ir įpras-

čiausių priežasčių, dėl kurių žmonės vėluoja – jie tiesiog nesugeba
tiksliai įvertinti, kiek kokia veikla jiems užtruks. Tai vadinama
klaidingu planavimu. Dar viena
asmeninė savybė, kuri, tikėtina,
yra glaudžiai susijusi su pirmąja
– kad lėtiniai vėluotojai paprastai
yra mėgėjai kelis darbus atlikinėti
vienu metu.
Nustatyta, kad į vėlavimą labiau
linkę ir tam tikri asmenybių tipai:
griežti, į tikslą orientuoti (A tipo)
asmenys dažniausiai būna punktualūs. Tuo tarpu B tipo žmonės, kurie
yra labiau atsipalaidavę, vėluoja
dažniau.
Tikėtina, kad A ir B tipo žmonės
skirtingai suvokia laiko tėkmę.
„Taigi, jei egzistuoja 18 sekundžių
per minutę laiko tėkmės suvokimo
spraga, bėgant laikui ji didėja“,
- sakė mokslininkas. Deja, net ir
šis žinojimas vėlavimo problemos
neišsprendžia tarsi pirštais spragtelėjus.
Bet mokslininkai pamažu pradeda
vystyti strategijas, kurios gali pa-

mažu pagerinti mūsų punktualumą.
Žmonėms, kurie nepaliaujamai
linkę užduočių atlikimui numatyti
mažiau laiko nei reikės iš tikrųjų,
mokslininkai pataria užduotis
suskaidyti į labai mažus, konkrečius žingsnelius – tai gali padėti
padidinti planų tikslumą. 2012
metais atliktu tyrimu taip pat
nustatyta, kad paprašius žmonių
savo galvoje įsivaizduoti užduotį
prieš jos imantis galima susidaryti
realesnį trukmės vaizdą. O taip pat
vėluotojams reikia įsisąmoninti,
kad jie negali būti dviejose vietose
vienu metu bei pasistengti savo
dienotvarkę planuotis tolimesniam
laikui. Aiškiai žinant, kokiam asmenybės tipui priklausote, galima
kompensuoti savo tipo trūkumus.

DARŽININKYSTĖ

DARŽAS, KURIO NEREIKIA KASTI, PURENTI IR
RAVĖTI
Nestandartinis daržas, kurio
nereikia laistyti, tręšti ir ravėti
– daugelio svajonė. Lazdijų rajono Ročkių kaimo bendruomenė
pasirinko ekologišką gyvenimo
būdą. Jos narys Darius Ražauskas
apsisprendusiems pasukti gamtinės
žemdirbystės keliu pataria apsišarvuoti kantrybe ir pirmais metais
nesitikėti puikių rezultatų.
D.Ražauskas – diplomuotas vadybos ir firmų organizavimo magistras. „Man labai patiko V. Megre
knygos apie Anastaziją idėja: tai,
kad reikia kurti savo ekonamelį,
ekobendruomenę, ten savaran-

kiškai gyventi, pačiam užsiauginti
kuo daugiau švarių daržovių, vaisių.
Ieškojau bendraminčių. “, – sakė
pašnekovas.
Darius su bendraminčiais iš Kauno
įsigijo žemės Lazdijų rajone, Ročkiuose. Ten įkūrė ekobendruomenę
ir, pasikonsultavęs su L.Žmuida,
įsirengė netradicinį daržą.
Pasak pašnekovo, netradiciniame darže jam lengviausia auginti
bulves, nes jos, turėdamos stiprų
daigą, puikiai prasikala pro šiaudų
apklotą. Jei lietus suplakė šiaudus,
ar jų daug supuvo, rekomenduojama
kelis kartus per sezoną ant viršaus

užmesti naujų šiaudų.
Pasak jo, šalia augalų esančias
duobutes būtina uždangstyti šiaudais, kad nedygtų piktžolės, neįkaistų žemė ir neišgaruotų drėgmė. Jei
įkišus ranką po šiaudais jaučiasi, kad
trūksta drėgmės, vadinasi, kažkas
padaryta netinkamai.
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„AUDI“ PERKA VANDENILIO TECHNOLOGIJŲ Saulės jėgainės testų metu
suliepsnojo 130 pro šalį skridusių
PATENTUS
paukščių
„Audi AG“ iš Kanados vandenilio variklių technologijų bendrovės „Ballard Power Systems Inc.“ perka solidų šios srities
patentų portfelį. Be to, visas „Volkswagen“ koncernas pratęsė
bendradarbiavimą su šia bendrove iki 2019 metų.
Koncerno vadovybė tvirtina, jog kanadiečių įdirbis nebus
sukoncentruotas išimtinai „Audi“, bet bus panaudotas ir kitose
koncerno markėse. Barnabio mieste (Kanada) įsikūrusi „Ballard
Power Systems Inc.“ bendrovė – viena iš vandenilio panaudojimo automobilių kurui mokslinių tyrimų ir konstravimo lyderių.

„TOYOTA“ ATNAUJINS „AURIS“
Artėjančioje Ženevos automobilių parodoje „Toyota“ pristatys atnaujintus „Auris“ hečbeką ir „Touring Sports“ universalą, kurie šios markės stende stovės šalia naujojo „Avensis“.
Gamintojai kiek pakeitė automobilio dizainą, saloną ir įdiegė
naujos įrangos.
Prieš keletą metų debiutavusi „Auris“ hibridinė versija tapo
itin svarbi šiam modeliui, todėl tikimasi, kad pusę 2015 m.
„Auris“ pardavimų sudarys būtent hibridiniai automobiliai.
Pirkėjams taip taip toliau bus siūlomi benzininiai ir dyzeliniai
varikliai.
Po „Aygo“ ir „Yaris“ pristatymo praėjusiais metais, atnaujintas „Auris“ ir naujasis „Avensis“ užbaigia Europai skirtų
„Toyota“ modelių atnaujinimo darbus. „Auris“ ir „Avensis“
bus gaminami „Toyota“ gamykloje Burnastone, JK.

„KIA“ ŽENEVAI PARUOŠĖ NAUJĄ 1.0 L VARIKL
Kovo 3 dieną Ženevoje prasidėsiančioje 85-ojoje automobilių parodoje „Kia Motors Europe“ žada pristatyti naują sportišką „cee‘d“ modelių liniją – „GT Line“.
Be daugybės akį traukiančių dizaino patobulinimų,
Europai bus pademonstruotas ir visiškai naujas 1,0 l
T-GDI variklis su tiesioginiu kuro įpurškimu (angl.
„turbo gazoline direct injection“) bei nauja moderni
septynių pavarų dvigubos sankabos transmisija.
Debiutui besiruošianti „GT Line“ linija pirkėjus vilios naujojo „Kia cee‘d GT“ ir „pro_cee‘d GT“ išvaizda
bei tradicinio „cee‘d“ universalumu. „GT Line“ linijos
bruožus turės visos trys „cee‘d“ kėbulo versijos: penkių
durų hečbekas „cee‘d“, trejų durų kupė „pro_cee‘d“ ir
universalas „cee‘d Sportswagon“.
Naujosios „Kia cee‘d GT Line“ modeliai „Kia“ atstovybes Europoje turėtų pasiekti ketvirtąjį šių metų ketvirtį.
2014 m. Europoje buvo parduota 75 960 „cee‘d“ automobilių ir tai yra vienas geriausiai parduodamų „Kia“
modelių šiame žemyne.

AUTOMOBILIS, ŠVYTINTIS TAMSOJE
„Nissan“ savo elektra varomą „Leaf“ automobilį privertė
švytėti tamsoje. Japonų gamintojai ir išradėjas Chemišis Skotas sukūrė fluorescensinę emalę automobilių kėbulams dažyti.
Ši medžiaga, dieną kaupianti ultravioletinius spindulius,
tamsoje švyti net dešimt valandų. Svarbu, kad ypatingasis
emalis bus veiksnus ketvirtį amžiaus. Pirmasis modelis, kuris
švytės tamsoje bus „Nissan“ elektromobilis „Leaf“.
Info: Delfi.lt

TEMA

KOKIA NAUDA IŠ GREIČIO MATUOKLIŲ, JEI
APIE JUOS ĮSPĖJAMA
Įrengdama greičio matuoklius,
Lietuvos automobilių kelių direkcija
(LAKD) nesirūpina, kiek bus surinkta
baudų – svarbiausia esą sumažinti
eismo įvykių skaičių tam tikruose
kelių ruožuose.
Savo ruožtu policijos pareigūnai
aiškina, jog, esant dabartinei tvarkai,
vairuotojai prieš greičio matuoklius
pristabdo, o vėliau vėl spaudžia akceleratorių.
Kam Lietuvoje reikalingi greičio
matuokliai, jei apie juos informuoja ženklai? Tokį klausimą neretai
užduoda vairuotojai, svarstydami,
ar keliuose daug neatidžių vairuotų
lekia greičiau, nei leidžiama, ir yra
nufotografuojami.
Išgirdęs tokį klausimą, LAKD
Eismo saugumo skyriaus vedėjas
Nemunas Abukauskas tikina, jog
direkcijai nesvarbu, kiek žmonių bus
nufotografuoti greičio matuoklių, mat
siekiama visai kitų tikslų.

„Prieš įrengdami, taip pat greičio
matuoklius administruodami ir prižiūrėdami, daug diskutavome šia
tema. Padarėme išvadą, kad reikia
informuoti apie greičio matuoklius.
Ar bus naudos, jei policininkas bus
pasislėpęs krūmuose? Baudų surinkimui – taip, bet eismo kultūros lygio,
tinkamo greičio pasirinkimui – ne.
„Kai apie matuoklį neinformuojama, jo efektyvumas, skaičiuojant
surinktomis baudomis, pakyla penkis
kartus. Įrengiant greičio matuoklį
mums visiškai nesvarbu, ar jis surinks
nors vieną baudą. Jei mes fiksuojame,
kad dėl sumažėjusių greičių įvyko
mažiau eismo įvykių, mes pasiekiame
rezultatą. Taigi greičio matuokliai
tikrai nėra sugalvoti komerciniais
tikslais“, – tikina N. Abukauskas.
Ne vienoje Europos Sąjungos
(ES) šalyje apie greičio matuoklius
apskritai nėra įspėjama. Kaip teigia
N. Abukauskas, kai apie matuoklį

Naujos saulės jėgainės bandymų
metu buvo sužalota daugiau kaip
100 pro šalį skridusių paukščių.
Biologų teigimu, 130 sparnuočių
užsiliepsnojo tiesiog ore, kai įskrido į koncentruotos saulės energijos
zoną, kurią sukuria nauja 110 MW
galios „Crescent Dunes Solar
Energy Project“ saulės jėgainės prie
Tonopos (Nevada, JAV).
Specialistai mano, kad paukščius galėjo atvilioti saulės jėgainės švytėjimas.
Ši saulės jėgainė jau beveik paruošta darbui, jos atidarymas planuojamas kitą
mėnesį.

Sukurti kontaktiniai lęšiai su
įmontuotu „teleskopu“
Vieno iš Pentagono projektų
produktas – kontaktiniai lęšiai
su teleskopinio binokuliarinio
bioninio regėjimo galimybe bus
prieinami visuomenei.
Mokslininkų ir kūrėjų grupė iš
Kalifornijos ir San Diego valstybinio universitetų sukūrė kontaktinius lęšius kasdieniam naudojimui, kuriuos
galima perjungti į teleskopinį regėjimą paprastu mirktelėjimu.
Kontaktiniai lęšiai-teleskopas turės standžią linzę su aliuminių veidrodžių
sistema ir poliarizacine plėvele. Surinkta linzė bus vos 1,55 mm storio.
Visa konstrukcija veikia kaip reflektorinis teleskopas. Vaizdas padidinamas
2,8 karto.

Dubajuje siūlomos vilos, kurių vienas
aukštas – po vandeniu
Jungtinių Arabų Emyratų šeichai pasaulį stebina iš pirmo
žvilgsnio utopiniais sumanymais.
Tačiau tiek ketinimai supilti 300
salų archipelagą, tiek pastatyti
aukščiausią pasaulyje dangoraižį
ar viešbutį po vandeniu tampa
realybe. Šį kartą salyno „Europos
širdis“ kūrėjai pasiūlė vienoje iš
šešių salų turtuoliams įsigyti vilas,
kurių vienas iš trijų aukštų įrengtas po vandeniu. „Monako“ saloje numatyta
pastatyti 42 tokias vilas.

Ateities elektrinės
Žalieji augalai gali tapti
nedidelėmis elektrinėmis,
kurios gamins elektros
energiją. Pirmieji tinkami tokiems bandymams
augalai būtų tabakas ir
baltažiedis vairenis.
„Augalai gamina deguonį, kuriuo kvėpuojame,
užtikrina mums maisto
medžiagas, yra daugelio
vaistų sudedamoji dalis. Tai visuotinai žinoma. Bet per pastaruosius metus
pastebimas didelis susidomėjimas, kaip panaudoti augalus gaminant elektros
energiją. Mokslininkai sutelkė pastangas tam, kad energiją gamintų biokuras“,
– wyborcza.pl sakė M.Gorecka iš Varšuvos Aukštosios žemės ūkio mokyklos.

Pitkerno sala – nemokamas rojus,
kuriame niekas nenori gyventi
neinformuojama, jo efektyvumas,
skaičiuojant surinktomis baudomis,
pakyla penkis kartus.
Dabar Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose pažeidėjus fiksuoja
įdiegti 139 stacionarūs ir 11 mobilių
greičio matuoklių.
Automobilių ekspertas, žurnalistas
Valdas Valiukevičius, automobiliu
įveikęs ne vieną kilometrą užsienyje, pasakoja, jog įvairiose šalyse
skirtingai informuojama apie greičio
matuoklius.
Pagal Vytenio Radžiūno str.,
šaltinis www.lrt.lt

Žemė – nemokama, ir jos yra
daug, tačiau niekas nenori keltis į Pitkerno salą, esančią Ramiajame vandenyne, kurioje
buvo apsigyvenę maištininkai
iš Karališkojo britų laivyno
laivo „HMS Bounty“.
Dabar joje likę mažiau nei 50
žmonių. Vietos gyventojams
niekaip nepavyksta prisivilioti
naujų gyventojų. Pitkerno sala
– viena iš 14 Didžiosios Britanijos užjūrio teritorijų. 2004 ją sukrėtė vaikų
išnaudojimo skandalas – šeši vyrai buvo pasiųsti į kalėjimą dėl seksualinių
nusikaltimų.
Dauguma šalies gyventojų yra aštuonių maištininkų palikuonys.
Šaltinis: Technologijos.lt
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras. N-7. 37 s.
09:50 Miestelio ligoninë.
10:40 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.).
11:30 „Eurovizija 2015“. (k.).
13:05 Pinigø karta. (kart.).
14:00 Þinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Nuodëminga meilë.
17:00 Akis uþ aká. 4/10 s.
17:45 Naisiø vasara 6. 33 s.
18:15 Ðiandien.
18:45 Premjera. Ten, kur namai
2.. N-7. 2/3 s.
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. Istorinë
publicistika. Ved. Virginijus
Savukynas.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Ten, kur namai 2.
00:30 Akis uþ aká 4.
01:15 Laba diena, Lietuva. (kart.).

08:05 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, L
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios
12:15 Kultûra +. (kart.)
12:45 Dþiazo muzikos vakaras.
13:50 Galilëjus. Vilniaus maþojo
teatro spektaklis.
16:00 Dþeronimas
16:25 Namelis prerijose
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës
17:45 Þinios. Ukraina. (kart.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Pasaulio dokumentika.
19:00 LRT Kultûros akademija.
19:45 Linija, spalva, forma
20:30 Labanaktukas. Veda
Bernadeta Lukoðiûtë.
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 Birutës Fedaravièienës
100-meèiui.
22:30 Koncertas "Lakðtingalos
sugráþta"
23:30 Dabar pasaulyje.
Informacinë analitinë laida
rusø kalba ið Prahos. HD.
00:00 Panorama. Verslas.
Kultûra. HD (kart.)
00:35 Dëmesio centre.
01:00 Kelias á namus. (k.)

06:40 Dienos programa
06:45 Mano puikioji auklë (81)
07:15 Mano puikioji auklë (82)
07:45 Burbulø ðou (27)
08:15 Teleparduotuvë
08:45 Benas Tenas. Supervisata
(17)
09:10 Avataras (25)
09:35 Kaukë (22)
10:00 Didþioji sëkmë (2)
10:30 Stulbinamas gyvûnijos
pasaulis (24)
11:00 Karadajus (101)
12:00 Grieþèiausi tëvai (9)
12:55 Audra (87)
13:55 Drabuþiø karalienë (1)
14:55 Bûrëja (15)
15:25 Ðeðtasis pojûtis (10)
15:55 Grieþèiausi tëvai (10)
16:50 Mano puikioji auklë (83)
17:25 Mano puikioji auklë (84)
18:00 Be kaltës kalta (40)
20:00 Karadajus (102)
21:00 Dalida (2)
23:00 Grubus þaidimas (7)
(Necessary Roughness). Vaid.:
Scott Cohen, Callie Thorne,
Mehcad Brooks, Marc
Blucas. JAV. 2011. Serialas.
23:55 Farø ðeima (13)
00:35 Uþribis (3)
01:30 Programos pabaiga

06:25 Dienos programa
06:30 Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras (4)
07:00 Tomo ir Dþerio pasakos
07:25 Madagaskaro pingvinai
(17)
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris (151)
08:55 Pragaras rojuje
11:10 Ðnipø vaikuèiai 4
12:55 Tomas ir Dþeris (24)
13:25 Tomas ir Dþeris (25)
13:55 Madagaskaro pingvinai
(18)
14:20 Bëgantis laikas (19)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Þinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 PREMJERA Juodos katës
(2)
21:30 Þinios. Verslas
22:10 VAKARO SEANSAS Gili
þydra jûra
00:15 Ties riba (19)
01:10 Nikita (13)
02:05 Karaliðkos kanèios (2)
03:00 Programos pabaiga
03:05 Lietuva Tavo delne

06:10 Teleparduotuvë
06:25 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja geriau
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilës sûkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ragai ir kanopos sugráþta
13:30 Legenda apie Korà
14:00 Kempiniukas Plaèiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinë Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 þinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Prieð srovæ
20:30 VIP
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro þinios
22:10 Transporteris
23:10 Krizë
00:10 Kastlas
01:10 Kerðtas
02:00 Aferistas
02:50 Paskutinis ið vyrø
03:15 Paskutinis ið vyrø
03:40 Choras

07:00 Muchtaro sugráþimas
08:00 Policija ir Ko (33)
09:00 Brolis uþ brolá (9)
10:00 Brolis uþ brolá (10)
11:00 Kalbame ir rodome
(407)
12:00 Prokurorø patikrinimas
(273)
13:10 Muchtaro sugráþimas
14:10 Vedæs ir turi vaikø (22)
14:45 Amerikos talentai (19)
15:45 Prokurorø patikrinimas
(274)
17:00 Muchtaro sugráþimas
18:00 Þinios
18:25 Visa menanti (34)
19:25 Policija ir Ko (34)
20:25 Vedæs ir turi vaikø (23)
21:00 Farai
21:30 Pasodinsiu savo EKS
23:45 Sausas ástatymas (6)
00:45 Visa menanti (33)
01:40 Prokurorø patikrinimas
(273)
02:45 Bamba TV

09:15 Teleparduotuvë
09:30 Tavo augintinis
10:00 Kobra 11
12:00 Las Vegasas
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai
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 Sakalo akis
23:45 Pats ðokiausias filmas
JAV, komedija, 2009
01:20 Dirbtinis intelektas
JAV, veiksmo serialas, 2014
02:10 Dirbtinis intelektas
02:55 24 valandos
03:45 Vilfredas
04:10 Rimti reikalai
04:35 Programos pabaiga

06:05 "Laukinis pasaulis"
06:25 Miestai ir þmonës.
06:34 TV parduotuvë
06:50 Reporteris
07:40 "Jermolovai. Giminës
prakeiksmas" (29)
08:45 "Albanas" (57)
09:50 "Likvidacija" (1)
10:55 "Iððûkis" (1/1)
11:55 Nuoga tiesa. Debatø laida.
Vedëja R. Janutienë. N-7.
12:55 "Magda M." (2/15)
14:00 "Iðgyventi Afrikoje"
14:35 TV parduotuvë
14:50 "Vandens þiurkës"
16:20 "Gamink sveikiau!"
17:20 "Viskas apie gyvûnus"
18:00 Reporteris
18:45 Lietuva tiesiogiai
19:20 "Albanas" (59)
20:20 Premjera. "Moterø svajos
apie tolimus kraðtus" (3)
21:30 Patriotai. N-7.
22:30 Reporteris
23:12 Paþangi Lietuva
23:20 Taip gyvena þvaigþdës!
Realybës ðou. N-7.
00:20 "Albanas" (55)
01:20 Reporteris
02:00 "Miestelio patruliai"
02:45 "Laukinis pasaulis"
03:05 "Genijai ið prigimties"

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas . N-7.
09:50 Miestelio ligoninë 5. /2 s.
10:40 Emigrantai.HD (k.).
11:30 Delfinai ir þvaigþdës. (k.).
13:05 Specialus tyrimas. (k.).
14:00 Þinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Nuodëminga meilë.
17:00 Akis uþ aká 4. 4/11 s.
17:45 Naisiø vasara 6.34 s.
18:15 Ðiandien. Aktualijø laida.
18:45 Ten, kur namai 2.
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo
bûdo þurnalas. Ved.
Edvardas Þièkus.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Keliai. Maðinos. Þmonës.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Ten, kur namai 2 . (kart.).
00:30 Akis uþ aká 4 (kart.).
01:15 Laba diena, Lietuva. (kart.).
03:15 Gyvenimas. (kart.).

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva. (kart.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (kart.)
12:00 Þinios
12:15 Naktinis ekspresas. (kart.)
12:45 LRT Kultûros akademija.
(k.)
13:30 Kelias á namus. (kart.)
14:00 Koncertas "Lakðtingalos
sugráþta". (kart.)
15:10 Mûsø miesteliai. Viduklë. 3
d. (kart.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Namelis prerijose
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. Ukraina. (kart.)
18:00 Kultûrø kryþkelë. Trembita.
18:15 Lietuviø dokumentika
19:15 Istorijos detektyvai
20:00 Kultûros savanoriai.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 Elito kinas.Rytoj einame á
kinà.
23:15 Kaziukas
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama.(kart.)
00:35 Dëmesio centre. (kart.)
01:00 Linija, spalva, forma.

06:40 Dienos programa
06:45 Mano puikioji auklë (83)
07:15 Mano puikioji auklë (84)
07:45 Burbulø ðou (28)
08:15 Teleparduotuvë
08:45 Benas Tenas. Supervisata
(18)
09:10 Avataras (26)
09:35 Kaukë (23)
10:00 Didþioji sëkmë (3)
10:30 Stulbinamas gyvûnijos
pasaulis (25)
11:00 Karadajus (102)
12:00 Grieþèiausi tëvai (10)
12:55 Audra (88)
13:55 Drabuþiø karalienë (2)
14:55 Bûrëja (79)
15:25 Penki ingredientai (49)
15:55 Grieþèiausi tëvai (11)
16:50 Mano puikioji auklë (85)
17:25 Mano puikioji auklë (86)
18:00 Be kaltës kalta (41)
20:00 Karadajus (103)
(Karadayi II). Vaid.: Kenan
Imirzalioglu, Berguzar Korel,
Cetin Tekindor. Turkija. 2013.
Serialas.
21:00 Ðoklys
22:35 Grubus þaidimas (8)
23:30 Farø ðeima (14)
00:50 Uþribis (4)
01:35 Programos pabaiga

06:25 Dienos programa
06:30 Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras (5)
07:00 Tomas ir Dþeris (25)
07:25 Madagaskaro pingvinai
(18)
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris (152)
08:55 24 valandos
10:20 Yra kaip yra
11:45 Nuo... Iki...
12:30 KK2
13:25 Tomas ir Dþeris (26)
13:55 Madagaskaro pingvinai
(19)
14:20 Bëgantis laikas (20)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Þinios. Kriminalai
19:30 KK2
20:00 Gyvenimo receptai 2 (9)
21:00 PREMJERA Juodos katës
(3)
21:30 Þinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Nëra
kur bëgti
00:10 Ties riba (20)
01:05 Nikita (14)
02:00 Karaliðkos kanèios (3)
02:55 Programos pabaiga
03:00 Lietuva Tavo delne

06:10 Teleparduotuvë
06:25 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja geriau
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilës sûkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ragai ir kanopos sugráþta
13:30 Legenda apie Korà
14:00 Kempiniukas Plaèiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinë Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 þinios
19:30 Pakartok!
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro þinios
21:55 TV3 sportas
22:00 TV3 orai
22:05 Vikingø loto
22:10 Apsuptyje 2. Tamsi
teritorija
00:15 Elementaru
01:15 Kerðtas
02:05 Aferistas
02:55 Paskutinis ið vyrø
03:20 Paskutinis ið vyrø
03:45 Choras

07:00 Muchtaro sugráþimas
08:00 Policija ir Ko (34)
09:00 Brolis uþ brolá (11)
10:00 Brolis uþ brolá (12)
11:00 Kalbame ir rodome (408)
12:00 Prokurorø patikrinimas
(274)
13:10 Muchtaro sugráþimas
14:10 Vedæs ir turi vaikø (23)
14:45 Amerikos talentai (20)
15:45 Prokurorø patikrinimas
(275)
17:00 Muchtaro sugráþimas
18:00 Þinios
18:25 Visa menanti (35)
(Unforgettable II). Vaid.: Dylan
Walsh, Poppy Montgomery,
Michael Gaston. JAV. 2012.
Detektyvinis serialas.
19:25 Policija ir Ko (35)
20:25 Vedæs ir turi vaikø (1)
21:00 Farai
21:30 Dþuna
23:20 Sausas ástatymas (7)
00:50 Visa menanti (34)
01:45 Prokurorø patikrinimas
(274)
02:50 Bamba TV

09:15 Teleparduotuvë
09:30 Adrenalinas
10:00 Kobra 11
11:00 Las Vegasas
12:00 Pelkë
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai
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
JAV, kriminalinë veiksmo
drama, 2013
19:00 C. S. I. kriminalistai
20:00 Saða ir Tania
20:30 Saða ir Tania
21:00 Naða Raða
21:30 Didysis apiplëðimas
JAV, trileris, 2013
23:20 Eurolygos rungtynës.
TOP 16. Berlyno "Alba" Kauno "Þalgiris
Vaizdo áraðas
01:10 Þaidëjø draugija
02:50 Dirbtinis intelektas
03:35 24 valandos
04:25 Rimti reikalai
04:55 Programos pabaiga

06:05 "Laukinis pasaulis"
06:25 Miestai ir þmonës.
06:30 Programa
06:34 TV parduotuvë
06:50 Reporteris
07:40 "Jermolovai. Giminës
prakeiksmas" (30)
08:45 "Albanas" (58)
09:50 "Likvidacija" (2)
10:55 "Iððûkis" (1/2)
11:55 Patriotai. N-7.
12:55 "Magda M." (3/1)
14:00 "Iðgyventi Afrikoje"
14:35 TV parduotuvë
14:50 "Vandens þiurkës"
16:00 Þinios
16:20 "Gamink sveikiau!"
17:00 Þinios
17:20 Premjera. "Viskas apie
gyvûnus"
18:00 Reporteris
18:45 Keliauk! Paþink! Pasidalink!
Iðtisus metus
18:50 Laikas krepðiniui
19:00 Europos taurë 2014/
2015. Vilniaus "Lietuvos
rytas" - Izmiro "Pinar
Karsiyaka"
20:45 Sàmokslo teorija. N-7.
22:30 Reporteris
23:20 Patriotai. N-7.
00:20 "Albanas" (56)

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 5 .5/3 s.
10:40 Gyvenimas. (kart.).
11:30 Auksinis protas. (k.).
12:45 Mokslo ekspresas. (k.).
13:05 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25-meèiui.
(k.).
14:00 Þinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Nuodëminga meilë. 11/
7 s.
17:00 Premjera. Akis uþ aká 4 .
Veiksmo serialas. JAV.
2011 m. N-7. 4/12 s.
17:45 Naisiø vasara 6. 35 s.
18:15 Ðiandien. Aktualijø laida
(su vertimu á gestø kalbà).
18:45 Ten, kur namai 2. 2/5 s.
19:30 Tikri vyrai.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Varðuvos ðnipai. Istorinë
melodrama.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Ten, kur namai 2. (k.).
00:30 Akis uþ aká 4 . (k.).
01:15 Laba diena, Lietuva. (k.).

08:05 Namelis prerijose (
09:00 Labas rytas, Lietuva. (k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. Tigranas
Alichanovas (fortepijonas)
12:00 Þinios
12:15 Naktinis ekspresas. (k.)
12:45 Istorijos detektyvai.
Istorinë publicistika. (k.)
13:30 Þanas Ofenbachas. Opera
"Hofmano istorijos". (kart.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. Ukraina. (kart.)
18:00 Kultûrø kryþkelë. Menora.
18:15 Pasaulio biatlono
èempionatas
19:15 Legendos
20:00 Septynios Kauno dienos.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas
21:50 Visu garsu
22:40 LRT aukso fondas
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (kart.)
00:35 Dëmesio centre. (kart.)
01:00 Elito kinas. Rytoj einame á
kinà
02:40 Programos pabaiga

06:40 Dienos programa
06:45 Mano puikioji auklë (85)
07:15 Mano puikioji auklë (86)
07:45 Burbulø ðou (29)
08:15 Teleparduotuvë
08:45 Benas Tenas. Supervisata
(19)
09:10 Avataras (27)
09:35 Kaukë (24)
10:00 Didþioji sëkmë (4)
10:30 Stulbinamas gyvûnijos
pasaulis (26)
11:00 Karadajus (103)
12:00 Grieþèiausi tëvai (11)
12:55 Audra (89)
13:55 Drabuþiø karalienë (3)
14:55 Bûrëja (16)
15:25 Penki ingredientai (50)
15:55 Grieþèiausi tëvai (12)
16:50 Mano puikioji auklë (87)
17:25 Mano puikioji auklë (88)
18:00 Be kaltës kalta (42)
20:00 Karadajus (104)
21:00 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS Midsomerio
þmogþudystës VIII. Ðeimos
pagardai
22:55 Detektyvë Rizoli (8)
23:50 Specialioji Los Andþelo
policija (2)
00:25 Uþribis (5)
01:20 Programos pabaiga

06:25 Dienos programa
06:30 Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras (6)
07:00 Tomas ir Dþeris (26)
07:25 Madagaskaro pingvinai
(19)
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris (153)
08:55 24 valandos
10:20 Yra kaip yra
11:45 Pagalbos skambutis
12:30 KK2
13:25 Tomas ir Dþeris (27)
13:55 Madagaskaro pingvinai
(20)
14:20 Bëgantis laikas (21)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 24 valandos
18:30 Þinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:30 Valanda su Rûta
21:00 PREMJERA Juodos katës
(4)
21:30 Þinios. Verslas
22:10 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Kryþius
00:20 Ties riba (21)
01:15 Nikita (15)
02:10 Sveikatos ABC televitrina
02:40 Programos pabaiga
02:45 Lietuva Tavo delne

06:10 Teleparduotuvë
06:25 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Moterys meluoja geriau
08:25 Moterys meluoja geriau
08:55 Meilës sûkuryje
10:00 Aistros spalvos
11:00 TV Pagalba
12:55 Ragai ir kanopos sugráþta
13:30 Legenda apie Korà
14:00 Kempiniukas Plaèiakelnis
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinë Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 þinios
19:30 Ginèas be taisykliø
21:00 Rezidentai
21:30 TV3 vakaro þinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Karaliaus Tuto
prakeiksmas
23:55 Kaulai
00:55 Kerðtas
01:45 Aferistas
02:35 Paskutinis ið vyrø
03:00 Paskutinis ið vyrø
03:25 Choras

07: :00 Muchtaro sugráþimas
08:00 Policija ir Ko (35)
09:00 Dainuok mano dainà
11:00 Kalbame ir rodome
(409)
12:00 Prokurorø patikrinimas
(275)
13:10 Muchtaro sugráþimas
14:10 Vedæs ir turi vaikø (1)
14:45 Amerikos talentai (21)
15:45 Prokurorø patikrinimas
(276)
17:00 Muchtaro sugráþimas
18:00 Þinios
18:25 Visa menanti (1)
19:25 Policija ir Ko (36)
20:25 Vedæs ir turi vaikø (2)
21:00 Farai
21:30 Turi mylëti ðunis
23:35 Sausas ástatymas (8)
00:25 Visa menanti (35)
01:20 Prokurorø patikrinimas
(275)
02:25 Bamba TV

09:15 Teleparduotuvë
09:30 Vienam gale kablys
10:00 Kobra 11
11:00 Las Vegasas
12:00 Pelkë
13:00 Graþiausi þemës kampeliai
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 Aklumas
Kanada, Brazilija, Japonija,
mistinis trileris, 2008
23:55 Ðeimos galva
JAV, romantinë komedija, 2000
02:10 CSI trilogija
JAV. 2009 Kriminalinis serialas.
03:00 Vilfredas
03:50 Vilfredas
04:40 Rimti reikalai

05:30 Reporteris
06:05 "Laukinis pasaulis"
06:25 Miestai ir þmonës.
06:34 TV parduotuvë
06:50 Reporteris
07:40 Keliauk! Paþink! Pasidalink!
Iðtisus metus
07:45 "Jermolovai. Giminës
prakeiksmas" (31)
08:45 "Albanas" (59)
09:50 "Likvidacija" (3)
10:55 "Iððûkis" (1/3)
11:55 Kitoks pokalbis. N-7.
12:55 "Magda M." (3/2)
14:00 "Iðgyventi Afrikoje"
14:35 TV parduotuvë
14:50 "Vandens þiurkës"
16:00 Þinios
16:20 "Gamink sveikiau!"
17:00 Þinios
17:20 Premjera. "Viskas apie
gyvûnus"
18:00 Reporteris
18:45 Lietuva tiesiogiai
19:20 "Albanas" (60)
20:20 Premjera. "Moterø svajos
apie tolimus kraðtus" (4)
21:30 Taip gyvena þvaigþdës!
22:30 Reporteris
23:12 Ádomi Lietuva
23:20 Nuoga tiesa. N-7.
00:20 "Albanas" (57)

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 5.
10:40 Bëdø turgus. Pokalbiø
laida.
11:30 Stilius.
12:20 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
13:10 Tikri vyrai. (kart.).
14:00 Þinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Nuodëminga meilë.
17:00 Akis uþ aká 4
17:45 Tautos balsas. HD.
18:15 Ðiandien. Aktualijø laida
18:45 Delfinai ir þvaigþdës. Ved.
Marijus Þiedas ir Gabrielë
Martirosianaitë. HD.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama. HD.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Rokis.
00:40 Akis uþ aká 4 . (kart.).
01:25 Algimanto Raudonikio
jubiliejinis koncertas
„Skinsiu raudonà roþæ“.
03:50 Tautos balsas. (kart.).

08:05 Namelis prerijose (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. (k.).
11:00 Konferencija „25 laisvës
metai. Patirtis ir
perspektyvos“. 1 dalis.
12:45 Þinios. Ukraina.
13:00 Konferencija „25 laisvës
metai. Patirtis ir
perspektyvos“. (tæsinys).
15:30 Kultûros savanoriai.
16:00 Lietuviø dokumentika.
Marinos namai.
17:00 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. "Trys tigrai"
17:45 Þinios. Ukraina. (kart.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Ðiaurietiðkas bûdas
18:40 Pagauk kampà. (kart.)
19:15 LRT studija Vilniaus knygø
mugëje 2015
20:00 Gustavo enciklopedija.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Durys atsidaro.
21:30 Lietuviø kino klasikai.
Marijonas Giedrys.
23:00 Lietuviø kinas trumpai
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. HD (kart.)
00:30 Prisiminkime. Ansamblis
"Estradinës melodijos"
00:45 Legendos. (kart.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. "Trys tigrai". (k.)

06:40 Dienos programa
06:45 Mano puikioji auklë (87)
07:15 Mano puikioji auklë (88)
07:45 Burbulø ðou (30)
08:15 Teleparduotuvë
08:45 Benas Tenas. Supervisata.
09:10 Avataras (28)
09:35 Kaukë (25)
10:00 Didþioji sëkmë (5)
10:30 Stulbinamas gyvûnijos
pasaulis (27)
11:00 Karadajus (104)
12:00 Grieþèiausi tëvai (12)
12:55 Audra (90)
13:55 Parduotuviø karalienë (1)
14:55 Bûrëja (17)
15:25 Natûralioji kulinarija su
Anabele Lengbein (16)
15:55 Grieþèiausi tëvai (13)
16:50 Mano puikioji auklë (89)
17:25 Mano puikioji auklë (90)
18:00 Be kaltës kalta (43)
20:00 Karadajus (1)
21:00 DETEKTYVO PREMJERA
Nusikaltimo vieta.
Komisaras Borovskis ir jûra
22:45 SNOBO KINAS
Nenuoramos. Reþ.: Gus Van
Sant. Vaid.: Mia
Wasikowska, Henry
Hopper, Schuyler Fisk. JAV.
2011. Drama.
00:45 Vieðbutis "Grand Hotel"

06:25 Dienos programa
06:30 Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras (7)
07:00 Tomas ir Dþeris (27)
07:25 Madagaskaro pingvinai
(20)
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris (154)
08:55 K11: Komisarai tiria.
Klyksmas
09:35 K11: Komisarai tiria.
Nuotaka, kuri þinojo per
daug
10:20 Yra kaip yra
11:45 Gyvenimo receptai 2 (9)
12:50 KK2
13:25 Tomas ir Dþeris (28)
13:55 Madagaskaro pingvinai
(21)
14:20 Bëgantis laikas (22)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 24 valandos
18:30 Þinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Mano vyras gali
22:20 Þaibiðkas kerðtas
00:20 Þuvis - Frankenðteinas
(Frankenfish). Reþ.: Mark A.Z.
Dippe. Vaid.: China Chow,
Tory Kittles, K.D. Aubert. JAV.
2004. Siaubo filmas.
02:00 Kryþius

06:10 Teleparduotuvë
06:25 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai
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 Kaip ant delno
18:30 TV3 þinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bitës filmas
21:15 Legenda apie Heraklá
JAV, nuotykiø filmas, 2014
23:10 Ásiverþimas á JAV
JAV, trileris, 1985
01:20 Gundanti klasta
03:10 Prisijaukinimo menas
JAV, romantinë drama, 2011
04:35 Programos pabaiga

07:00 Muchtaro sugráþimas
08:00 Policija ir Ko (36)
09:00 Turi mylëti ðunis
11:00 Kalbame ir rodome (410)
12:00 Prokurorø patikrinimas
(276)
13:10 Muchtaro sugráþimas
14:10 Vedæs ir turi vaikø (2)
14:45 Amerikos talentai (22)
15:45 Prokurorø patikrinimas
(277)
17:00 "Davis'o taurës" teniso
turnyras. Lietuva - Lenkija
Tiesioginë transliacija... 2015
22:00 Savaitës kriminalai
22:30 Þmogus ðeðëlis
(Shadow Man). Reþ.: Michael
Keusch. Vaid.: Steven
Seagal, Eva Pope, Imelda
Staunton. Didþioji Britanija,
JAV, Rumunija. 2006.
Veiksmo filmas.
00:40 Visa menanti (1)
01:35 Prokurorø patikrinimas
(276)
02:40 Bamba TV

09:15 Teleparduotuvë
09:30 Juokingiausi Amerikos
namø vaizdeliai
10:00 Kobra 11
11:00 Las Vegasas
12:00 Pelkë
13:00 Graþiausi þemës kampeliai
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
Laida apie ugniagesiø gelbëtojø
darbà. Vedëjas Karolis
Sakalauskas
22:00 Rizikingiausi policijos
darbo epizodai
JAV, realybës laida, 2000
23:00 'Delta' bûrys
JAV, Izraelis, veiksmo filmas,
1986
01:35 Didysis apiplëðimas
03:10 Vilfredas
03:35 Vilfredas
04:00 Rimti reikalai
04:25 Programos pabaiga

05:20 "Mano mama - nuotaka"
06:30 Ðeima - jëga! 2. TV
þaidimas ðeimai.
06:34 TV parduotuvë
06:50 Reporteris
07:40 Keliauk! Paþink! Pasidalink!
Iðtisus metus
07:45 "Jermolovai. Giminës
prakeiksmas" (32)
08:45 "Albanas" (60)
09:50 "Likvidacija" (4)
10:55 "Iððûkis" (1/4)
11:55 Taip gyvena þvaigþdës!
12:55 Ðeima - jëga! 2
14:35 TV parduotuvë
14:50 "Vandens þiurkës"
16:00 Þinios
16:20 "Gamink sveikiau!"
17:00 Þinios
17:20 Premjera. "Viskas apie
gyvûnus"
18:00 Reporteris
18:45 "Merdoko paslaptys"
19:50 Kitoks pokalbis. Sveèiuose
T. Vaðkevièiûtë.
20:50 Pasaulis X. N-7.
21:50 "7 dienos ir naktys su
Marilyn Monroe"
23:35 "Mano mama - nuotaka"
01:00 "Kinsis"
03:15 "Merdoko paslaptys"
04:00 "7 dienos ir naktys su
Marilyn Monroe"
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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.
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 Kæstuèio g. (II a.,
po kapitalinio remonto).
Jurbarkas, tel.: 8 699 19 579,
8 685 00 647.
2 k. butà Smalininkø centre
(daliniai patogumai, pagalbiniai pastatai). Jurbarko
r., tel.: 8 699 19 579, 8 685
00 647.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai, dvejos medinës
durys, virtuvëje normalus
remontas, 20 273,40 Eur/
70 000 Lt). Jurbarkas, tel.:
+353 876 942 799, +370 644
76 494.
3 k. butà Jurbarko r., Kavoliø
k. (II a., 59 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, apleistas,
reikalingas remontas, be
skolø, su senais baldais, 2
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
623 02 088.
3 k. butà Lauko g.
(NEBRANGIAI, II a. ið V,
16 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 670 74 310.
3 k. butà centre, Dariaus ir
Girëno g. (pakeisti langai,
nauji radiatoriai, dvejos medines durys, V a., 55 kv. m, V
aukðtø name, 51 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 59 488.
3 k. butà P.Cvirkos g. (I a.,
69 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
65 740 Eur). Jurbarkas, tel.
8 615 35 882.

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, 34 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g. 35A
(V a., 37,66 kv. m, didelis balkonas, 8 000 Eur).
Galima derëtis. Jurbarkas,
tel. 8 677 12 953.
1,5 k. butà Kæstuèio g. (IV
a., 38,15 kv. m, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas,
suremontuotas, 16 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676
18 777.
16 a þemës sklypà
Skirsnemuniðkiø 3 k.,
Jurbarko r. (1 a – 860
eurø). Tel. 8 686 70 429.
2 k. butà 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 (II a., 38 kv. m, V
aukðtø name, bendrabutis,
27 680 Eur, 2 kambariai,
virtuvë ir WC su vonia).
Jurbarkas, tel. 8 610 62 994.

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 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 (IV a., graþi vieta, durø, balkonai) arba
keièiu á 1-2 k. butà (I-II a.).
Jurbarkas, tel. 8 638 59 678.
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, 98 205.18
Eur. Yra namo bendrija,
maþi mokesèiai, su baldais ir
buitinë technika). Jurbarkas,
tel. 8 607 85 300.
Garaþà centre (38 kv. m,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
20 064.54 Eur, sublokuotas,
geras privaþiavimas, centras,
naujas stogas). Jurbarkas, tel.
8 612 71 173.
Komercinës paskirties patalpas Pramonës g. 30 (290 kv.
m). Tauragë, tel. 8 650 25 530.

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).
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, 42 000
Eur). Galima derëtis. Tel.: 8
682 36 067, 8 447 51 080.
Namà sodø bendrijoje
Greièiuose (2 a., mûrinis,
yra ûkinis pastatas, garaþas,
12 arø þemës). Tel. 8 659 87
617 (skambinti po 18 val.).
Patalpas Kauno g. 21 (I a.,
613 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
501 700 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 55 095.
Sklypà (11 arø, 8 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 70 770.

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.

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 Kalnënuose (graþi
aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 3.46 Eur. Graþi
ir rami vieta ant Nemuno
ðlaito. Netoli autobusø sustojimo aikðtelë). Jurbarkas,
tel. 8 615 45 428.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611
52 214.
Sklypà su namu Pilies g. (8
arai, 16 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 30 887.
Sklypus Dainiø ir Vëjø g. (3
sklypai po 11 arø). Jurbarkas,
tel. 8 602 78 450.
Sodà panemunëje (su
nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 7 299
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47
150.
Sodo sklypà Greièiø k., Nr.
315 (6 228 Eur, skubiai, 6 a).
Jurbarkas, tel. 8 677 86 694.
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.

2015 02 27 Nr. 8

11

2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (III a., plytinis namas,
balkonas, rûsys, su baldais,
vidurinë laiptinë, 51,2 kv. m,
22 000 Eur). Tauragë, tel. 8
612 54 560.
2 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.
2 k. butà (vietinës komunikacijos, garaþas). Tauragë,
tel. 8 652 97 140.

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.

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

p e r k a

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

1 k. butà ar kambará Jurbarke
arba Smalininkuose (be patogumø arba bendrabutyje).
Tel. 8 633 92 494.
2-3 k. butà Jurbarko centre
(gali bûti 2 k. su holu). Tel.
8 614 84 685.

n u o m o j a
Jauna pora iðsinuomotø 1-2
k. butà Jurbarke. Jurbarkas,
tel. 8 639 54 888.

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

Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a

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

Þemæ (1,35 ha) Kelmës r.,
Uþvenèio sen., Spygliø k.
Kaina sutartinë. Tel. 8 658
87 861.

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

Kituose miestuose ir
rajonuose
p e r k a

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

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
2 k. butà Lukðiuose, Ðakiø
r., tel. 8 686 63 611.
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 apyl., Pakarèemo
k., tel. 8 638 62 379.
Namà Ðilalës r., Pajûrio miestelyje (80 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 138
400 Eur). Sutvarkytà ir
priþiûrëtà sodybà, namas
medinis. Ðilalë, tel. 8 685
29 626.

1 k. butà K. Donelaièio g.
64 (I a., su patogumai, gera
vieta). Tauragë, tel. 8 652
96 001.
1 k. butà J. TumoVaiþganto g. 124-23 (II a.,
32 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 13 100 Eur, geros
bûklës, yra visi baldai, didelis balkonas). Tauragë, tel.
8 606 91 438.
1 k. butà Taragës Dvare
(vietinis ðildymas, vanduo,
kanalizacija, 8 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 680 89 135.
1 k. butà Vytauto g. 88-6
(II a., III aukðtø name,
59 858 Eur. Renovuotas.
Galima pirkti ir uþ 13 000
eurø, taèiau reikës patiems
mokëti uþ likusià renovacijos dalá). Tauragë, tel. 8 650
55 016.
1 k. butà Vytauto g. 85.
Tauragë, tel. 8 658 71 046.
1 k. butà Dainavos g. (I a.,
36 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
69 200 Eur, parduodamas
su visais baldais). Tauragë,
tel. 8 656 36 592.

2 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 52 (miesto komunikacijos,
garaþas, darþas, stiklinis ðiltnamis, remontas). Tauragë,
tel. 8 678 05 442.
2 k. butà Eièiø k. (II a., su
balkonu, 6 000 Eur). Tauragës
r. tel. 8 642 21 872.
2 k. butà mikrorajone,
Gedimino g. 37 (IV a., 51 kv.
m, IX aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 65 740
Eur). Tauragë, tel. 8 698 20
984.
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 Vasario 16-osios g.,
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.

2 k. butà K. Donelaièio g.
64 (I a., 48 kv. m, IV aukðtø
name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas,
155 700 Eur). 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 butas, 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 Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel.
8 615 94 130.
3 k. butà Gedimino g. (III
a. tvarkingas, mûriniame
name, 66 kv. m, rûsys 14 kv.
m, internetas, kabelinë TV,
baldai, naujai suremontuota
laiptinë). Tauragë, tel. 8 650
62 661.

2 kamb. butą Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. (41,38 kv. m,
renovuotas, 1 a., tinka komercinei veiklai, ~ 43 443 Eur).
2 kamb. butą Vytauto g. 76 (4 a., 38 kv. m, bendrabučio tipo,
~ 14 480 Eur).
1 kamb. butą 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, Santakos g. (143 kv.m, 2014 m. statybos,
sklypo plotas - 9 a, 95 000 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 miesto centre,
Dariaus ir Girëno g. ir
garaþà „Rato“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 650 62 310.
3 k. butà Miðko g. (III a.,
66 kv. m, gero planavimo,
ðiltas, erdvus). Tauragë, tel.
8 687 71 585.
3 k. butà SKUBIAI miesto
centre (55 kv. m, ðiltas,
erdvus, jaukus, maþiausia
kaina). Tauragë, tel. 8 627
59 631.
3 k. butà SKUBIAI!
Ateities take 5 (IV a.,
reikalingas remontas, vidinis, su baldais, 22 880
Eur/79 000 Lt). Tauragë,
tel. 8 652 04 735.
3 k. butà miesto centre,
Vytauto g. 76 B (III a.,
59 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 89 960
Eur. Jaukus, apðiltintas ið
vidaus). Tauragë, tel. 8 656
36 587.
4 k. butà J. TumoVaiþganto g. 125 (III a.,
78 kv. m, 40 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.

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.

50 a þemës sklypà (vieno
kambario namas, arkinis
sandëlis 500 kv. m) Dacijonø
k., Tauragës r. Tel. 8 698 29
183.
Administraciná pastatà
Laisvës g. 85 (550 kv. m,
árengta parduotuvë, 11 arø
þemës, 75 000 Eur) arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
685 86 266.
Aikðtelæ su sandëliais (prie
kelio Tauragë-Sovetkas, buvæs automobiliø demontavimas, 1,7 ha þemës aikðtelës
plotas, 900 kv. m sandëliai,
80 000 Eur). Arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 685 86 266.
Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima iðsimokëtinai. Tauragë,
tel. 8 655 71 191.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas, garaþas, þemë, gera
vieta, 34 000 EUR). Tauragë,
tel. 8 600 15 381.
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.
Gyvenamàjá namà
Bernotiðkës soduose (su visais patogumais, yra 6 arai
þemës, græþinys, plastikiniai
langai, ûkinis pastatas, pagrindinëje gatvëje, 18 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653 95
217.
Komercines patalpas
Gedimino g. (147 kv. m, suremontuotos). Garaþà Tarailiø
mikrorajone. Tauragë, tel. 8
686 64 561.
Komercinës paskirties patalpas Melioratoriø g. 4 (I a.,
tinka prekybai, biurui, geras
privaþiavimas, automobiliø
stovëjimo aikðtelë, 134 kv. m,
51 000 Eur) arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 639 32 489.
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 Jovaruose „grybo“ tipo
(52 000 Eur). Tauragë, tel. 8
616 28 316.
Namà Maþonuose, Parko
g. 4 (150 kv. m, II a., medinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 110
000 Eur. Renovotas namas
su nebaigta vidaus apdaila.
Valymo árenginiai). Tauragë,
tel. 8 655 73 735.
Namà Mitaujos take, geroje,
ramioje vietoje (akligatvis,
ðiltas namas, ðiuolaikiðkai
suplanuotas, 125 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 64 244.
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Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8
613 43 321.
NEBRANGIAI namà
Ta u r a g ë s p r i e m i e s t y j e ,
Butkeliuose (mûrinis, 16 arø
þemës, netoli miesto centro,
gali gyventi 2 ðeimos). Galimi
keitimo variantai á Klaipëdà
arba Palangà. Tauragë, tel. 8
631 45 192.
Pastatà ðalia Taurø nuotykiø
parko (380 kv. m, prieðkariniø raudonø plytø, 18,6
aro þemës, 30 000 EUR).
Tauragë, tel.: 8 657 95 886, 8
657 99 145..
Sklypà (33 216 Eur). Sklypà
gyvenamøjø namø statybai
(0,0796 ha) Karðuvos g.,
Tauragëje. Tauragë, tel. 8
672 28 441.
Sodà Bernotiðkëje (12 arø
þemës, laikinas namelis).
Tauragë, tel. 8 673 60 541.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“
bendrijoje (namelis, ðulinys,
WC, 6 arai, 8 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 633 96 229.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (4 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 615 32 755.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje, skubiai (12,5 arø
þemës, laikinas namelis, 2
stikliniai ðiltnamiai, suaugæ
medþiai, trifazis elektros
skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta, 5
500 EUR). Tauragë, tel. 8
446 70 224.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8
636 53 133.
Sodyba 17 km nuo Tauragës
(3 ha þemë, sodas) arba vien
tik namà su ûkiniais pastatais.
Tel. 8 650 62 275.
Sodybà Lomiø k. (34 600 Eur,
medinis namas, ûkinis pastatas, lauko virtuvë su garaþu,
12 a sklypas ir 10 a dirbamos
þemës. Ðiemet bus ávedamos 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.
Sodus Bernotiðkëje,
„Purienos“ bendrijoje (2 vnt.,
Nr. 66 ir Nr. 68, yra vasarnamiukas, ðulinys). Tauragë,
tel.: 8 446 52 002, 8 658 86
374, 8 446 57 906, 8 670 66
147.
Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur).
Tel. 8 685 86 266.
Þemës sklypà 2 km nuo
Tauragës (1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra leidimas
statybai, 25 kW ávadas, 25
600 Eur). Tauragë, tel. 8 639
32 489.
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 Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi sodyba, 9 000 Eur). Tel.
8 685 86 266.

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, negu
jûsø turimas pirkëjas. Tel. 8
656 99 549.
+Þemæ (þemës ûkio
paskirties), gali bûti apleista,
neiðpirkta, þemës gràþinimo
iðvadas, atsiskaitau pirkimo
dienà. Tauragës r., tel. 8 699
82 177.

n u o m o j a
+Iðnuomoja namo antrà
aukðtà (2 kambariai ir virtuvë, daliniai patogumai).
Tauragë, tel. 8 689 63 499.
+Iðnuomoja 2 k. butà J.
Tumo-Vaiþganto g. 134 (renovuotame name, be baldø).
Tauragë, tel. 8 650 69 044.
+Iðnuomoja komercines
patalpas J. Tumo-Vaiþganto
g. 120-26 (55 kv. m). Tauragë,
tel. 8 656 60 987.
Iðsinuomotø namà arba dalá
namo. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 685 04 351.
Namo dalá Tauragës r. (20
Eur, pensinio amþiaus moteris iðsinuomotø namo dalá,
be patogumu, siûlyti ávairius
variantus). Tauragë, tel. 8
658 75 456.
Patalpas Dariaus ir Girëno
g. 58 (I a., 18 kv. m, monolitinis, 692 Eur, komercijai,
ðalia raktø serviso ir bûsimo
LIDL prekybos centro).
Tauragë, tel. 8 689 04 022.
Ðeima iðsinuomotø 2-3
k. butà (su baldais, ilgam
laikui, iki 60 eurø, pageidautina Þalgiriø ar Ðaltinio
mikrorajono). Tauragë, tel.
8 642 49 330.

Krosnelë (rankø darbo,
69,20 Eur). Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.
Malkas. Tauragës r., tel. 8
656 79 810.
Parduodame lapuoèiø malkas (supjautos): berþas, juodalksnis, drebulë, àþuolas,
sausas sukapotas sukrautas dëþëse uosis, skroblas.
Atveþame, tel.: 8 447 45 788,
8 610 16 648.

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, 169,54 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 92 195.
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø PHILIPS. Tauragë, tel.
8 671 32 145.
Neðiojamàjá kompiuterá
(geras, su internetine USB
jungtimi, 85 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 31 383.
Sintezatoriø „Yamaha“
(tvarkingai veikia, kaina
sutartinë). Ðilalë, tel. 8 626
07 051.
Skalbyklæ „Indesit“ (ið
Norvegijos, yra garantija,
63 Eur). Tauragë, tel. 8 655
66 136.
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.
Þemës sklypà Pagramantyje
(82 arai, 19 700 Eur).
Tauragës r., tel. 8 631 84 990.
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. (8
027.20 Eur). Parduodami 2
sklypai po 6 a Joniðkës soduose (padaryti geodeziniai
matavimai, 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.

+Pigiai! Berþo juvenø briketus, medþio granules, akmens anglá, 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 anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø
pjuvenø briketus. Atveþame.
Tel. 8 674 24 111.
Benzininá pjûklà “Enchel”
(originalus, ið Vokietijos,
naujas, 250 Eur), þemës
freþà (naujas, ið Vokietijos,
400 Eur). Jurbarkas, tel. 8
655 90 633.
Briketai! Kokybiðki. Pjuvenø.
Atveþame. Jurbarkas, tel. 8
677 97 077.

Diagnozė – katarakta. Ką turėtume žinoti?
„Akių chirurgijos centre“ kataraktos
operacijas atliekančiam gyd. Algirdui
Šidlauskui akies lęšiuko pakeitimo
operacija – kasdienybė. Per savo darbo
praktiką atlikęs tūkstančius kataraktos
operacijų gydytojas matė įvairių ligos
atvejų, susidūrė su skirtingo amžiaus
pacientais. Tuo tarpu pacientui pirmą
kartą išgirdus kataraktos diagnozę
iškyla nemažai klausimų: kas tai per
liga, kokios susirgimo priežastys, kaip gydyti ir kt. Į dažniausiai pacientams iškylančius klausimus atsako
ilgametę darbo patirtį sukaupęs A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gyd. A.Šidlauskas.
- Kas yra katarakta ir kodėl ji išsivysto?
- Katarakta (akies lęšiuko sudrumstėjimas) – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo sumažėjimo,
drumsčių formavimosi. Katarakta gali būti klasifikuojama į senatvinę, trauminę, toksinę ir kt. rūšis. Didžiausią dalį sudaro įgytoji – taip vadinamoji senatvinė katarakta. Jaunesniems žmonėms katarakta dažniausiai
išsivysto kaip kitų ligų komplikacija (pvz.: diabeto), pasireiškia asmenims vartojantiems kortikosteroidus,
patyrusiems akies traumą, dirbantiems kenksmingomis sąlygomis ir kt.
- Kokie kataraktos simptomai?
- Katarakta pirminėse stadijose pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu. Žmogus mato neryškiai, tarsi pro
nešvarų stiklą, vaizdai atrodo susilieję, drumzlini, išsikraipo spalvos, dingsta kontrastinis matymas. Kad
ir kokius akinius užsidėtų – matymas nepagerėja. Kartais daiktai dvigubinasi ar būna matomi gelsvame
fone. Ligai progresuojant rūkas akyse didėja, darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai
norint užsiimti įprasta veikla. Galiausiai išlieka tik šviesos jutimas, regėjimas išnyksta.
- Kaip gydoma katarakta?
- Kataraktą išgydančių vaistų nėra. Vienintelis šios ligos gydymo būdas – chirurginis. Operacijos tikslas – sudrumstėjusį lęšiuką pakeisti dirbtiniu lęšiuku. Anksčiau atliekant tokią operaciją tekdavo akyje
padaryti gana didelį pjūvį, kurį susiuvus ragenos randas gydavo apie pusę metų. Tuo tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – pro 2-3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Pjūviai labai maži, jų siūti nereikia. Žmonių
reakcija išgirdus, kad reikės operuoti akį, būna labai skirtinga. Vien pats žodis – operacija pacientus gąsdina, tačiau šiuolaikinių technologijų dėka kataraktos operacija tapo labai saugi, neskausminga ir efektyvi.
- Kodėl pastebėjus pirminius kataraktos požymius, reikėtų kreiptis į gydytoją?
- Dažnai žmonės mano, jog kataraktos operaciją galima atidėti vėlesniam laikui ir į gydytoją kreipiasi
tik ligai įsisenėjus, tačiau pasak „Akių chirurgijos centro“ gyd. A.Šidlausko, ypač svarbu nelaukti, kol
silpstantis regėjimas baigiasi aklumu. Ilgai delsiant katarakta subręsta, operaciją techniškai sunkiau atlikti,
padidėja operacinių ir pooperacinių komplikacijų rizika. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti
akispūdis, galima susirgti nepagydoma akių liga – glaukoma.
Operuoja gydytojai profesionalai.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ naudojama nauja moderni įranga, kokybiškos priemonės, operuoja ilgametę darbo patirtį sukaupę savo srities specialistai, vienas jų – gyd. Algirdas Šidlauskas, atlikęs
tūkstančius kataraktos operacijų. Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite
savo regos problemas šios srities profesionalams. Kuo anksčiau kreipiamasi į specialistą, tuo geresnių
rezultatų galima tikėtis.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

PR
p a r d u o d a
3 daliø jaunuolio kambario
sekcijà (mëlyna 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.
Jaunuolio kambario baldus,
346 Eur. Jurbarkas, tel. 8
673 60 101.
Nebrangiai naudotus gerai
iðlaikytus minkðtuosius baldai: dvi sofos (trivietë, dvivietë) be miegamos dalies, fotelis. Galima pirkti po vienà
(1 034,54 Eur). Tauragë, tel.
8 676 40 402.
Prieðkambario komplektà
(217 Eur/750 Lt). Tauragë,
tel. 8 652 04 735.
Sofà su 2 foteliais (geros
bûklës, sofa iðtiesiama, yra
dëþë patalynei). Tauragë, tel.
8 615 24 323.
Spintelæ (prie lovos),
uþuolaidas (kakavos sp., naktinës), medþiaga uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius
siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
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Dovana „Tele2“ klientams – trys mėnesiai
muzikos telefone nemokamai

„Tele2“ savo klientams pasiūlė karališką dovaną – jie tris
mėnesius savo telefonuose galės nemokamai klausytis muzikos
internetu. Mokėti nereikės nei už muzikos paslaugą „Deezer“, nei
už jos sunaudojamą mobilųjį internetą. Tai – geriausia galimybė
išbandyti legalią ir patogią prieigą prie didžiausios internete 35
mln. muzikos kūrinių fonotekos.
Pasaulio ir Lietuvos atlikėjai tavo telefone
„Deezer“ – tai programėlė internete, leidžianti pasiekti viso
pasaulio muziką. Paslauga 2006 m. buvo sukurta Prancūzijoje.
Šiandien ja aktyviai naudojasi 16 mln. vartotojų. Paslauga veikia 182 šalyse, jos fonotekoje – 35 mln. dainų,
30 tūkst. radijo stočių, apie 100 mln. vartotojų sukurtų grojaraščių.
„Žmonėms patinka, kad galima už mažą kainą neribotai klausyti muzikos. Ypač – kai paslaugą galima
išbandyti nemokamai ir įsitikinti tuo asmeniškai. Kaip „Deezer“ privalumus klientai įvardija patogų naudojimąsi, puikų muzikos pasirinkimą, daug lietuviškos muzikos ir gerą pagalbą atrandant negirdėtų atlikėjų“,
– sakė Daiva Matukienė, „Tele2“ prekės ženklo vadovė.
„Deezer“ muzikos redaktoriai stengiasi, kad visi naujausi albumai iškart atsidurtų pas juos. Dažnai jie
atsiduria grojaraščiuose dar prieš oficialų pristatymą. Taip pat redaktoriai daug dirba su kiekvienos šalies
muzikantais – „Deezer“ jau yra daug lietuviškų grupių muzikos, o muzikantai sudaro savo mėgstamų dainų
grojaraščius.
Patogus ir pigus būdas klausytis muzikos
Nemokamai pradėti naudotis „Deezer“ yra labai paprasta, tereikia:
Užsisakyti paslaugą salone arba savitarnos svetainėje mano.tele2.lt, nurodant savo el. pašto adresą. Nurodytu
adresu bus išsiųstas laiškas su slaptažodžiu;
Atsisiųsti „Deezer“ programėlę iš „Google Play“, „AppStore“ arba „Windows Marketplace“;
Prisijungti prie programėlės naudojant nurodytą el. pašto adresą ir gautą slaptažodį.
„Pasiūlius „Deezer“, mūsų klientams neliko jokių kliūčių muzikos klausytis legaliai, patogiai ir nepermokant.
Norime, kad žmonės tuo įsitikintų patys, tad dovanojame galimybę net tris mėnesius muzikos klausytis visiškai
nemokamai. Patogi galimybė klausytis muzikos legaliai mažins ir piratavimą“, – pasakojo D. Matukienė.
Pasiūlymu gali pasinaudoti visi „Tele2“ klientai, kurie paslaugomis naudojasi pagal sutartį ir nebuvo
užsisakę „Deezer“ per pastaruosius 6 mėnesius.
Baigiantis 3 mėn. nemokamo užsakymo laikotarpiui, klientai gaus SMS žinutę, informuojančią apie galimybę
atsisakyti paslaugos prisijungus prie savitarnos svetainės arba apie tai pranešus salone.
Paslauga nebus brangi ir tada. Už 7,49 Eur/mėn vartotojai gauna „Deezer Premium+“ narystę su nemokamu
interneto srautu. Narystę galima užsisakyti ir be neribotų duomenų – už 5,79 Eur/mėn.
„Deezer Premium +“ galima užsisakyti ir kartu su kitomis paslaugomis – 300 minučių pokalbių ir 1000
SMS į visus Lietuvos tinklus bei 1 GB duomenų naršymui. Paketo mėnesio mokestis – vos 8,40 Eur/mėn.
Tai – tikrai maža kaina už galimybę neribojant savęs ir netaupant interneto bet kur ir bet kada klausytis
norimos muzikos, kartu neskriaudžiant atlikėjų.
Visi jie gauna atlygį už „Deezer“ grojamas dainas. Jis mokamas ir Lietuvos atlikėjams. Muzikantams
skiriama dalis visų iš paslaugos prenumeratorių ir reklamos pirkėjų gaunamų lėšų.
Daugiau apie „Tele2“ ir „Deezer“ pasiūlymą galima sužinoti bendrovės prekybos salonuose visoje
Lietuvoje ir svetainėje internete www.tele2.lt.
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Stalà su 8 këdëmis (uosinis,
1 x 1,90 m, 300 Eur), miegamojo komplektà (4
durø spinta su veidrodþiais,
dvigulë lova, 2 spintelës, 300
Eur), veidrodá (su apðvietimo lempomis, 20 Eur),
kompiuteriná stalà (30 Eur),
sekcijà (uosinë, 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 59 973.
Televizoriaus staliukà ir 2
fotelius. Tauragë, tel. 8 617
34 672.

p e r k a
Sulankstomus stalus,
tinkanèius lauko prekybai
turguje. Tauragë, tel. 8 600
18 562.

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
+Ðvieþià mësiniø merinosø
veislës ërienos mësà, galite
pirkti pusæ arba visà (5,50
Eur/kg). Tauragë, tel. 8 650
29 050
2 sav. mësinæ telyèaitæ ir septyniø verðiø melþiamà karvæ.
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.
5 verðiø karvæ (verðinga,
verðiuosis birzelio 17 d.),
5 verðiu karvæ (verðinga,
verðiuosis, birþelio 17 d.).
Tel. 8 616 09 447.

6 sav. parðelius, 207,60 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 612 53 854.
Fazanà sidabriniø veislës
(patinas, 20 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 56 173.

Telyèià (verðinga, 700 Eur)
arba keièiu á buliø. Tel. 8 650
72 017.

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

Telyèià (verðinga, verðiuosis
05 mën.). Tel. 8 656 28 115.

Karves (3 vnt., apsiverðiavusios). Tauragë, tel. 8 643
49 607.

Kiaulæ (pasiskerdimui, 6
mën., 130 kg). Tauragë, tel. 8
670 58 363.

Karvæ (pieninga, pirmaverðë), verðingà telyèià
(verðiuosis vasario mën.).
Tauragë, tel. 8 675 33 517,
skambinti po 15 val.

Laðinius ir lydytus taukus
(kaina sutartinë). Ðialës r.,
tel. 8 641 07 809.

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.

Karvæ (vieno verðio, apsiverðiavusi rudená, rami, pieninga,
minkðta melþti, apsëklinta,
753 Eur). Jurbarkas, tel. 8
653 93 939.

PIGIAI
verðeliø
kiauliø,
ðërimui.
99 383.

Keturias verðingos karvës
ir dvi verðingos telyèios.
Tauragë, tel. 8 689 45 690.

Pirmaverðæ ðvieþiapienæ
karvæ. Galimas atveþimas,
800 eurø. Jurbarkas, tel. 8
633 14 009.

Kiaules. Tel. 8 672 64 933.
Kiaulæ. Jurbarko r., tel. 8 630
59 630.
Kiaulæ (apie 140 kg, po
1,74 eurø). Ávairius paðarinius grudus nuo 120 eurø.
Paðarines bulves po 60
eurø/t). Tel. 8 647 80 591.

sëmenø iðspaudas,
girdymui, parðeliø,
karviø, aviø, oþkø
Tauragë, tel. 8 657

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

Verðingà telyèià, 2076,00 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 650 73 006.

Ðieno rulonus (plëvelëje).
Tauragë, tel. 8 613 92 981.

Þàsis. Tauragë, tel. 8 613
92 981.

Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës 8 savaièiø, augantys
kartu su grynaveisliais tëvais). Tauragë, tel. 8 650 67
560.

p e r k a
Kumelæ (sunkiøjø veislës).
Tauragë, tel. 8 618 82 496.
Ðvieþià karvës mëðlà.
Tauragë, tel. 8 679 89 764.

Telyèaitæ (1 sav., pieniniø
veislës). Tauragë, tel. 8 686
92 218.
Telyèaitæ (2 savaièiø, pieniniø veislës). Tauragë, tel. 8
618 15 245.
Telyèias (2 vnt., stambios,
verðingos, patikrintos). Ðilalë,
tel. 8 650 90 792.

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

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

Ðienainá (plevëleje).
Skaudvilë, tel. 8 610 65 270.

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

p a r d u o d a

14

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.
Pianinà (gera bûklë). Ðakiø
r., tel. 8 614 82 178.
Plastikines taras su metaliniais padëklais (1 000 l, ðvarios,
iðplautos, tinka vandeniui,
melasui, kurui, skystoms
tràðoms, 35-55 Eur), kanalizacijai, nuotekoms (15-25
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63
943.

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.

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

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

Vonià (180x80; 170x70); suvirinimo aparatà. Ðakiai, tel.
8 616 13 954.

Ðienainá (plëvelëje). Tauragë,
tel. 8 645 96 698.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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OPEL ZAFIRA (2000
m., 1600 cm3, benzinas,
74 kW, mechaninë pavarø
dëþë,vienatûris, mëlyna sp.,
4/5, 220 000 km, TA iki 201605, daug privalumø, draudimas, 4 498 Eur). Ðilalë, tel.
8 604 55 086.

PEUGEOT

Stiklas (juodas 1,0x1,0 m,
0,8 cm). Jurbarkas, tel. 8 614
83 688.
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.

CITROEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a

PEUGEOT 306 (benzinas,
automat. pav. dëþë, 4 durys,
mëlyna spalva, TA iki 201612, oro kondicionierius, el.
langai, vaþinëjo moteris, 450
Eur, galima derëtis). Tel. 8
625 06 657.

CITROEN C3 (2008 m.,
pirktas ið salono, rida 74 500
km, 4/5 benzinas, vyðninë
spalva, TA iki 2 300 EUR).
Tel. 8 620 94 986.
CITROEN EVASION (1996
m., 2 l, benzinas, TA iki 2017
m., 1 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 10 349.

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

CITROEN XSARA
PICASSO (2001 m.,
1600 cm3, benzinas, 70
kW, mechaninë pavarø
dëþë,raudona sp., 4/5, TA
iki 2017-01, 5 190 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 10 397.

p e r k a

GAZ

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

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

Àþuolinæ pavësinæ. Tauragë,
tel. 8 618 15 245.
Àþuolus (sodybos, kaina
sutartinë). Tel. 8 623 69 823.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas,
dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW
elektros stotá. Tauragë, tel. 8
685 69 805.
Ketaus vonià (nauja).
Tauragë, tel. 8 657 99 383.
Keturpuses obliavimo stakles
„Weining unimat 17N“ (7
velenø). Tauragë, tel. 8 653
32 449.
Lenteles (fanerinës).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.

+Virëjos kvalifikacijos
paþymà Nr. 023036, iðduotà
Violetai Juðèiutei, laikyti
negaliojanèiu.

Medþio frezavimo stakles.
Aðis (32 mm, kilnojama kartu varikliu, 1 038.00 Eur).
Raseiniai, tel. 8 650 94 430.

Pamesti automobilio SEAT
TOLEDO prancûziðki dokumentai, radusiam atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 630 92 524.

Metalines sandëlio konstrukcijas (12 m ploèio, 5 m
aukðèio kolonos - 40 Eur/m).
El. gaminimo stotis: 60 kW
– 2 300 Eur, 10 kW, nauja, 1
750 Eur). Tel. 8 672 72 619.

p a r d u o d a

Puðies rastø (15 kub. m, 1
kub. m/58 Eur, 200.68 Eur).
Tauragë, tel. 8 641 47 143.

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.

.Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8
646 44 279.

Statybinæ medienà (gegnës,
5/15, murlotai ir viengubo
pjovimo lentø). Tel. 860 62
5527

AUDI 100 (1988 m., 1,8
l, benzinas, dujos, TA iki
2016-06, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 672 19 781.
AUDI 100 C4 AVANT
(1994 m., 2 l, benzinas, dujos, juodos sp.). Tauragë, tel.
8 653 12 179.
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 2016-10,
daug privalumø, 4 152 Eur,
tvarkingas, graþus odinis
salonas, tiesioginës dujos).
Tauragë, tel. 8 657 45 646.
AUDI A6 (karavanas, 2000
m., 1500 eurø). Tel. 8 688
84 074.

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.

p a r d u o d a
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, 4000 eurø). Tel. 8
638 74 614.
MB SPRINTER (1997 m.,
2,3 l, dyz., krovininis, bûklë
gera, 2000 eurø). Jurbarkas,
Tel. 8 631 72 346.

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,
1 038 Eur). Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.

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.
PEUGEOT 406 (1996 m.,
2,1 l, dyzelinas, TA iki 2017
m., þieminës padangos, lieti
ratlankiai, tvarkingas, 650
Eur). Tauragë, tel. 8 643
49 470.

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.

TOYOTA
p a r d u o d a
TOYOTA CARINA (1990
m., 1,6 l, benzinas, dujos,
tvarkinga, TA iki 2017-12,
500 Eur). Ðakiø r., tel. 8 611
49 980.

VOLKSWAGEN

RENAULT

p a r d u o d a

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.

RENAULT 19 (1994 m.,
1,8 l, benzinas, lieti ratai,
pasibaigusi TA, 270 eurø).
Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.
RENAULT LAGUNA (1996
m., 1800 cm3, benzinas,
dujos, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë,heèbekas, þalia
sp., TA iki 2015-05, draudimas, 1 211 Eur). Tauragë, tel.
8 652 0 1046.
R E N A U LT M E G A N E
(1997 m., 1,6 l, benzinas,
rida 220 000 km, sidabrinis
perlamutras, TA iki 2016
m.). Jurbarkas, tel. 8 650
36 061.
R E N A U LT S C E N I C
(1998 m., 1,6 l, benzinas,
TA iki 2016-07, tvarkingas,
ekonomiðkas ðeimos automobilis, 590 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 31 383.
RENAULT TRAFIC (1992
m., dyzelinas, 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.

VW GOLF (1995 m., ideali bûklë, 1,4 l, benzinas,
ekonomiðkas, 550 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.
VW PASSAT (1998 m., 1,9 l,
dyzelinas, 66 kW, kablys, TA,
draudimas, priedo vasariniø
padangø komplektas, su ratlankiais). Tauragë, tel. 8 656
31 218.
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.
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p e r k a
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su
defektais, nevaþiuojantys,
dauþti arba skirti ardymui.
Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu
laiku, sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Tel. 8
656 73 121.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet
kur Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus. Automobilis gali bûti
dauþtas (su defektu) arba
visiðkai tvarkingas. Gali
bûti be techninës apþiûros.
Skambinkite bet kuriuo
metu. Tel. 8 622 25 997.
+Perka ávairius vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið karto.
Tel. 8 677 66409.
+Automobilius. Tauragë,
tel. 8 630 12 397.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Automobilius (pigius,
vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku geriausià kainà. Pasiimu pats. Atsiskaitau
ið karto. Tel. 8 653 58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius
ar nevaþiuojanèius). Moku
brangiai. Pasiimu. Tel. 8 699
19 062.
BMW (1995 m., iki 1995
m., gali bûti nevaþiuojantys,
be dokumentø ar visiðkai
tvarkingi, moka pagal bûklæ
ir automobilio vertæ). Tel. 8
602 77 331.
Dyzeliná automobilá su galiojanèia TA, gali bûti su
defektu, tinkamas ardymui. Skubiai, iki 500 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
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.

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.
Dyzeliná FORD SIERA ir
FORD SCORPION variklá;
UAZ 469 këbulà; MB 123
greièio dëþæ. Ðakiai, tel. 8
616 13 954.
EGR emuliatorius OPEL,
SAAB, MB klasës automobiliams (242.20 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 92 945.

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

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.
Grëblá KUHN-7301 (1993
m., 2 500 Eur), tankinimo
volà prie traktoriø T-25,
T-40 (pakabinamas, 200
Eur). Jurbarko r., tel. 8 618
04 825.
Grëblá „Dobilas-6“, srutveþá
POMOT (4 kub. m), 4 vietø
melþimo aikðtelæ. Tauragë,
tel. 8 696 06 429.
Grûdø malûnus (vieno galia
5,5 kW, 250 eurø, kito galia
7,5 kW, 350 eurø). Abu
geros bûklës. Tauragë, tel. 8
634 98 078.
Grûdø sëjamàjà (diskinë,
rusø g-bos, 750 Eur), vienos
aðies traktoriaus priekabà
(250 Eur). Tel. 8 646 39 686.
Kombainà “Don”. Ðakiø r.,
tel. 8 627 01 886.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: psichologas, pardavimo vadybininkas,
tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonėmis
vairuotojas, autokrano mašinistas, betono gaminių
liejikas, laboratorijos vedėjas (maisto pramonė), automechanikas, suvirintojas-autošaltkalvis, konsultantaspardavėjas, buhalteris, tekintojas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilių remontininkas, buhalteris,
ekskavatoriaus mašinistas, gydytojo odontologo
padėjėjas, inžinierius - montuotojas žemaitijos regione, kepėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimų
vadybininkas(-ė) tele2 salone, sunkvežimio vairuotojas
Ce kat., suvirintojas, vadybininkas, vairuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, barmenas padavėjas, dispečeris, kompiuterininkas, laiškininkas, padalinio vadovas
[viršininkas, vadas], pagalbinis darbininkas, pamainos
viršininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų
(teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pieno produktų
gamybos įrenginių operatorius, pardavimo vadybininkai, pardavėjai, 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.
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 plovėjas, automobilio vairuotojas, direktorius, elektrinio krautuvo vairuotojas,
mechanikos inžinierius, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agronomas apželdintojas, apdailininkas, automobilių plovėjas, buhalteris,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektrinės automatikos ir matavimo aparatūros
techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis elektrikas,
gamybos darbų brigadininkas, išmėsinėtojas, išnešiotojas pasiuntinys, krovikas, kvalifikuotas medelyno
darbininkas, logistikos specialistas [vadybininkas],
medienos ruošėjas, medkirtys, medvežio operatorius,
mėsininkas, nekilnojamojo turto agentas, operatorius
pakuotojas, padavėjas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavėjas, restorano virėjas, skerdikas, staklių
mechanikas, statybos darbų brigadininkas, suvirintojas
elektra, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekstilės gamybos technologas, tekstilės įrangos mechanikas, tiekimo sandėlio
krovikas, traktorininkas, virtuvės darbininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilinio krano operatorius, bendrųjų statybos darbų vadovas, buhalteris,
mechaninių dirbtuvių technikas, metalo pjovimo staklių
operatorius, metalų apdirbimo technologas, pardavimo
vadybininkas, pardavėjas, pastatų apšiltintojas, pastatų
statybos darbų meistras, plataus profilio statybininkas,
produkto vadybininkas, sandėlininkas, siuvėjas, slaugytojo padėjėjas, statybos projekto vadovas, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, tiekimo
sandėlio krovikas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, automatikos ir matavimo aparatūros techninės priežiūros šaltkalvis, kepėjas,
kompiuterių sistemų specialistas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tiekimo
agentas [vadybininkas].
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS

Kombainà GRIME (su
stogu); plûgà (3 korpusø);
kombaino padangà; tràðø
barstytuvà (2 diskø); grûdø
malûnà (7 kW). Ðakiai, tel.
8 616 13 954.

Reikalingi: administratorius, gydytojas kardiologas,
logopedas, medicinos gydytojas, nekilnojamojo turto
agentas, nekilnojamojo turto pardavėjas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, vairuotojas
ekspeditorius, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.

Kombainà NIVA dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.

KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS

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

Reikalingi: administratorius, administratorius sekretorius, agentūros vadovas, animacinių filmų dailininkas,
apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius, apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas],

auklėtojas, autobuso vairuotojas, automatikos įrangos
elektrotechnikas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis,
baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios
praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, betonuotojas, buhalteris, dizaino mokytojas,
draudimo bendrovės padalinio vadovas, durininkas,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektromonteris, elektroninės
garso ir vaizdo įrangos montuotojas, elektros įrangos
techninės priežiūros elektrikas, gamybinių patalpų
valytojas, gamybos meistras, geodezininkas, gestų
kalbos vertėjas, grafikos dizaineris, greitojo maisto
ruošimo darbuotojas, gręžinių gręžėjas, ikimokyklinių
įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas, indų plovėjas
(rankomis), informacinių technologijų sistemos
eksploatavimo inžinierius, informacinių technologijų
sistemos eksploatavimo technikas, informacinių
technologijų specialisto asistentas, interjero dizaineris, izoliuotojas, įrangos eksploatavimo ir remonto
technikas, įrenginių inžinierius, jūreivis, juvelyras,
kalvis suvirintojas, kasininkas, kepėjas, kirpėjas,
klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas, komercijos
direktorius, konditeris, krovikas rūšiuotojas, kulinaras, kvalifikuotas medelyno darbininkas, laiškininkas,
laivo kapitonas, laivo korpuso remontininkas, laivo
metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas, langų ir (arba) durų
montuotojas, logistikos specialistas [vadybininkas],
lopšelio-darželio auklėtojas, manikiūrininkas, matematikos mokytojas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mechanikas, mechanikos inžinierius,
medinių baldų dažytojas, medžiagų inžinierius, mėsininkas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo
šlifuotojas, mokslo darbuotojas {psichologija}, multimedijos dizaineris, muzikos mokytojas, neformaliojo
švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas}, nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo
turto pardavėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, optikos reikmenų pardavėjas, optometrijos specialistas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas internetu,
pardavėjas kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, pasiuntinys [kurjeris],
paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
pašto padalinio vadovas, personalo padalinio vadovas, personalo specialistas [vadybininkas], pirkimo
agentas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas, plytų mūrininkas, pradinio ugdymo mokytojas,
prekių atsargų krovėjas, prekių grupės vadybininkas,
prekybos padalinio vadovas, produkto vadybininkas,
programuotojas, projekto administratorius, projektuotojas konstruktorius, psichologas, reklamos
agentas [vadybininkas], remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, restorano valytojas, restorano virėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
santechnikas, savaeigių mašinų technikas, signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų montuotojas, siuvėjas,
siuvėjas sukirpėjas, specialiųjų statybos darbų vadovas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius,
statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas,
stogdengys, stropuotojas, sunkvežimio vairuotojas,
suvirintojas, sveikatos priežiūros vadybininkas,
šaltkalvis elektrikas, šilumvežio mašinisto padėjėjas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, teatro meno mokytojas, telekomunikacijų
įrangos montuotojas, turizmo vadybininkas, užimtumo specialistas, vadybos konsultantas, vairuotojas
ekspeditorius, vaizdo montažo režisierius, valytojas,
vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų
vadybininkas, vertėjas raštu, vidaus santechnikos
tinklų ir įrenginių santechnikas, viešosios nuomonės
apklausos statistikas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę),
žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apklausų atlikėjas, automobilių šaltkalvis, barmenas,
buhalteris, chemijos inžinierius, klientų aptarnavimo
skyriaus padėjėjas, laivų statybos technikas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, portretų dailininkas, portretistas, psichologas, suvirintojas, šilumos energetikos
inžinierius, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius, apklausų atlikėjas, automobilinio krautuvo
vairuotojas, barmenas padavėjas, elektrikas, fasuotojas {maisto pramonė}, kvalifikuotas medelyno darbininkas, nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo
turto pardavėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, padavėjas, pardavėjas, pardavimo vadybininkas, tinkuotojas, viešosios nuomonės apklausos
statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agentūros vadovas,
apgyvendinimo paslaugų administratorius, automatinių linijų derintojas, barmenas padavėjas, bendrosios
praktikos slaugytojas, elektrikas, elektrinio krautuvo
vairuotojas, floristas, gintaro šlifuotojas, kepėjas, kosmetologas, lažybų tarpininkas, bukmekeris, medžiagų
inžinierius, nekilnojamojo turto agentas, padavėjas,
pardavėjas, prekybos salės darbuotojas, restorano
virėjas, viešbučio klientų priėmimo ir aptarnavimo
tarnautojas, viešbučio registratorius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, autobuso vairuotojas,
gamybos inžinierius, inžinierius programuotojas, kvalifikuotas medelyno darbininkas, lažybų tarpininkas,
bukmekeris, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo
turto pardavėjas, padavėjas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo vadybininkas, plataus profilio
statybininkas, prekių sandėlio nešikas, telekomunikacijų įrangos montuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
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SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: anglų kalbos mokytojas, apgyvendinimo
paslaugų administratorius, apsaugos darbuotojas,
automobilio vairuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, elektrikas, kvalifikuotas medelyno darbininkas,
nekilnojamojo turto agentas, nekilnojamojo turto
pardavėjas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, pagalbinis darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: buhalteris - administratorius, geležinkelio krano mašinistas, meistras, NT agentas-brokeris
(-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), pagalbinis
darbininkas - staklininkas, tinklapio administratorius,
vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, maisto technologas,
inžinierius, meno vadovas-muzikantas, nekilnojamojo
turto administratorius (-ė), NT agentas-brokeris (-ė),
NT specialistas-konsultantas (-ė), padavėjas-barmenas, pardavėjas, pardavėjas-kasininkas, socialinis
darbuotojas, šaltkalvis, ūkvedys - kūrikas, vairavimo
instruktorius, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorė, akmens pjovėjas, šlifuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, juostinio
gaterio gaterininkas, laborantas, stalius, statybininkas,
traktorininkas, vairavimo instruktorius, vairuotojas-ekspeditorius, valytoja (-as) neįgaliam asmeniui, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, elektrikas, gydytojo odontologo padėjėjas, medkirtys, socialinis pedagogas,
tralo vairuotojas, vairavimo instruktorius, vairuotojas
ekspeditorius.
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), mėsos išpjaustytojas, pardavėjas konsultantas,
pardavimo vadybininkas (kombinuotais pašarais,
pašariniais priedais), psichologas, siuvėjas, siuvimo
technologas - meistras, sunkiasvorio sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas elektra, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, telemarketingo specialistas (asmenims su negalia), traktorininkas,
tralo vairuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, autokrano
mašinistas, automobilių variklių meistras, baldų
aptraukėjas (-a), barmenas padavėjas, buhalteris (-ė),
elektromonteris-technikas, gyvulių šėrikas, inžinerinių
tinklų padalinio statybos vadovas, istorijos mokytojas,
kompiuterio operatorius (-ė) – apskaitininkas (-ė), krovikas, laiškininkas, vairuojantis automobilį, logistikos
padalinio vadovas, meistras-priėmėjas, nekvalifikuota
darbuotoja (-as), NT agentas-brokeris (-ė), NT specialistas-konsultantas (-ė), odontologo padėjėja (as),
optometrijos specialistas (-ė) konsultantas (-ė), pagalbinis darbininkas, pardavėjas konsultantas, pardavimo
administravimo specialistas, pardavimo vadybininkas
(-ė), pirkimo vadybininkas (-ė), projektų koordinatorius,
PVC langų ir durų montuotojas, sąnaudų įvertinimo
inžinierius, siuvėjas (-a), stalius, statybininkas dailidė,
suvirintojas elektra ir dujomis, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, technikas
- darbų vadovas, termoizoliuotojas, ugniagesys gelbėtojas, vadybininkas (ė), vairuotojas ekspeditorius,
vairuotojas turintis ADR pažymėjimą, žaliavų sandėlio
sandėlininkas, žaliuzių montuotojas, žurnalistas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.

PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratores pareigos, apdailininkai,
plataus profilio statybininkai, apsaugos darbuotojas,
autobuso vairuotojas, autotransporto priemonių šaltkalvis-remontininkas, baldų aptraukėjas (-a), banko
darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, cecho
darbuotojas (-a), darbininkas - valytojas, dviračių
taisytojas, energetikas - elektrikas, filialo vadovas renginių organizatorius, finansų konsultantas, floristas
- pardavėjas, (-a), frezuotojas, internetinės parduotuvės
prekių administratorius, inžinierius - montuotojas,
izoliuotojas-skardininkas, kalėdinių eglučių plantacijos
darbuotojas(-as), kokybės kontrolierius, (-ė), krovikas,
kvalifikuotas statybos darbininkas, laiškininkas, (-ė),
maisto gamybos cecho vadovas, nekilnojamojo turto
administratorius (-ė), nekilnojamojo turto agenė, (-as),
nekilnojamojo turto agentas-brokeris (-ė), nekilnojamojo turto specialistas-konsultantas (-ė), operatorius,
pardavėja (-s), pardavėjas - konsultantas, pardavimo
vadybininkas, (-ė), pašto lydėtojas, plataus profilio
statybininkas, plytelių klijuotojai,glaistytojai ,dažytojai,
reklamos dizaineris, reklamos meistras, sandėlininkas,
siuvėja (-as), stalius, stalius-baldų surinkėjas, statybininkas-dailidė, statybos darbininkas, suvirintojas,
šaltkalvis vairuotojas, tarptautinių reisų vairuotojas
- mechanikas, telemarketingo specialistas (asmenims
su negalia), televizijos technikas, vadybininkas, (-ė),
vairuotojas - ekspeditorius, vairuotojas (-a), valytoja
(-as), viešbučio administratorius, (-ė).

Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), apdailininkasstatybininkas, buhalteris, cecho darbuotojas (-a),
inžinierius - montuotojas, krovikas, mikrobiologas
- projekto vadybininkas, miško pjovėjas, pagalbinis
darbininkas - padėklų kalėjas, statybininkas-dailidė,
vairuotojas - laborantas.

Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Melþimo aparatus, naujus
ir naudotus. Remontuoja,
suteikia garantijà, galimas
pristatymas. Tauragë, tel. 8
614 20 536.
Melþimo aparatus, naujus
ir naudotus. Remontuoja,
suteikia garantijà, galimas
pristatymas. Tel. 8 638 82 704.
Metalinæ cisternà (apie 3,5
kub. m talpos, tinka kanalizacijai, kurui., 519 Eur). Tauragë,
tel. 8 670 63 521.
Priekabà 2 PONTIAC
TRANS SPORT-4 (didþioji,
tvarkinga), grëblá-vartytuvà
„Dobilas -3“, kultivatoriø
(vikðrinio traktoriaus). Tel. 8
615 28 934.

+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus
apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro
katilais, krosnelëmis. Tel. 8
645 72 064.

Srovës generatoriø PIGIAI!
DEFORT DPG4501-H (naujas, 4,5 kW, ciklø skaièius 4,
svoris 88 kg, 25 l benzino bakas, tepalø 1,1 l, dirba 8,5 val.,
1 cilindras, su ratukais ir su
rankena, buvo mokëta 1 760
Lt, dabar 480 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 20 975.

+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.

Traktoriø MTZ-80 (1991 m.,
1350 mot. val., didelë kabina).
Ðakiø r., tel. 8 611 49 980.
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 MTZ82; daniðkà
sulankstomà kultivatoriø;
daniðkus volus (4 m ploèio);
plûgus (2 ir 3 korpusø); lengvà
kultivatoriø; GAZ 53 (mediniai bortai, be dok.); vandens
cisternas ant ratø (3 kub. m);
bièiø avilius (nauji, didesni
uþ standartinius). Tel. 8 698
74 572.
Traktoriø T-30 69 (2001 m.,
labai geros bûklës, priekyje
kabinamu sniegui stumdyti
buldozeriu). Kitokià technikà
prie jo, 16 262 Eur. Ðilalë, tel.
8 626 13 139.
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-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT
303, diskinæ grûdø sëjamàjà
(rusø g-bos) dalimis. Tel. 8
646 39 686.
Traktoriø T-40AM (naujos
padangos, vairas ant cilindrø).
Tel. 8 683 73 371.
Visà naudotà þemës ûkio technikà ið Ðvedijos. Techniðkai
tvarkinga. Jurbarko r., tel. 8
601 60 880.
Þemës dirbimo padargus prie
traktoriaus T-25 (vandens
cisterna, kultivatorius, vagotuvas, plûgas); ðieno ðiaudø
rinktuvà (èekoslovakø gamybos); naujà MTZ priekiná
tiltà (vientilèio); plûgà (lenkø
gamybos, dviejø korpusø).
Tel. 8 617 36 512.

p e r k a
Ðieno ðiaudø presà Kirgistan;
metalinæ cisternà ant ratø
vandeniui veþti, traktoriø
T-150K, kombainà Niva
SK5M. Tel. 8 617 26 099.

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.

+Iðnuomojama darbo vieta autoservise, prie VÁ
„Regitra“ (yra 4 tonø keltuvas, tinka automobiliø varikliø, vaþiuoklës ir elektronikos
remonto darbams). Tauragë,
tel. 8 686 64 561.

Traktoriø T-150 K, gali
bûti su defektu. Tel. 8 613
15 940.
Traktoriø T-150 K, kombainà NIVA SK-5M, ðienapjovæ E-302, ðieno-ðiaudø
presà FORTSCHRITT 454
(vokieèiø g-bos). Tel. 8 617
44 713.
Variklá traktoriui MTZ-80 ir
T-40 (gali bûti neveikiantis).
Tel. 8 641 91 206.

39 m., sàþininga, tvarkinga moteris gali priþiûrëti
senyvo amþiaus ligonius.
Yra galimybë gyventi kartu.
Jurbarkas, tel. 8 601 64 049.
6 val. per dienà galiu
priþiûrëti ligoná arba slaugyti senutæ. Didelë darbo
patirtis. Tauragë, tel. 8 674
79 861.
Ieðkau papildomo vairuotojo
darbo su savo automobiliu.
Jurbarko r., tel. 8 653 86 942.
Moteris ieðko daþytojos arba
kito darbo. Tauragë, tel. 8
639 03 094.

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel.
8 687 85 630.
Reikalinga moteris, galinti
gyventi ir priþiûrëti sodybà.
Tauragë, tel. 8 637 53 885.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kategorijø
vairuotojo paþymëjimas)
dirbti Europoje iki 1,5 mën.
arba veþti automobilius ið
Prancûzijos. Tel. +370 699
94 302.
Reikalingas þmogus, galintis
pastatyti ðiltnamá. Tauragë,
tel. 8 679 89 764.
Reikalingi patyræ tarptautiniø reisø vairuotojai. Darbui
kadencijomis po Vakarø
Europà. Vilnius, tel. 8 656
11 332.

36 m. tvarkingas vyras, turintis B, C, E kategorijø
vairuotojo paþymëjimà,
skaitmeninæ kortelæ, ADR
paymëjimà, ieðko vairuotojo darbo Europoje ir kt.
Jurbarkas, tel. 8 617 63 677.

Mûrininkas apdailininkas,
patyræs meistras, ieðko darbo. Tauragë, tel. 8 630 32
680.
Tinkuotojas ieðko darbo.
Tel. 8 654 45 100.
Vyras ieðko darbo, atlieka
ávairius smulkius statybinius
darbus. Tauragë, tel. 8 617
34 672.

+Miðko traktoriaus paslaugos. Kertame miðkus, veþame
medienà savo technika.
Tauragë, tel. 8 607 45 949.
+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
g a r a n t i j à . Ta u r a g ë , 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.

Vyras ieðko darbo, deda
plyteles, atlieka vidaus apdailos darbus. Tauragë, tel.
8 630 94 532.

+Vidaus apdailos darbai:
gipso montavimas, glaistymas, daþymas, plyteliø dëjimas, langø durø ástatymas,
grindø dëjimas, dailylenèiø
kalimas ir kt. Tel. 8 600 15
371.

Vyras ieðko darbo, gali vynioti el. variklius. Tauragë, tel.
8 636 34 536.

Atlieku visus statybos ir remonto darbus. Jurbarkas, tel.
8 636 18 878.

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

Brangiai perkame miðkà
visoje Lietuvoje, dirbame
operatyviai, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 670 00 784.

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

Brangiai superku miðkà, atlieku miðko ruoðos darbus:
kertu, traukiu. Ðilalë, tel. 8
688 17 142.

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.
Montuojame ir dengiame
visø tipø stogus. Atliekame
skardinimo darbus. Turime
ilgametæ patirtá. Tel. 8 614
51 872.
Nuomojame ðventines
palapines, paviljonus.
Apðvietimas, grindys, stalai,
suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Padedame atsikratyti nepakeliamø skolø! Jeigu Jûsø
skola didesnë, nei 75 00
EUR ir nematote galimybës jà gràþinti, mes Jums
padësime. Jurbarkas, tel. 8
645 11 169.
Perka àþuolo, eglës, puðies,
berþo, juodalksnio ràstus,
statø miðkà nukirtimui.
Mokame brangiai. Tel. 8
670 60 331.
Perku brandþias egles, puðis.
Moku iki 50 000 Lt/1 ha.
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.

2015 02 27 Nr. 8

Horoskopai
p
Praktiškai visuose
reikaluose šią savaitę galite tikėtis senų
patikrintų draugų
paramos. Nuo pat pirmadienio
nepulkite prie darbų visa jėga
- maksimalias apsukas pasiekti
prireiks laiko, didinkite krūvį
palaipsniui. Antradienį ar trečiadienį gali apnikti abejonės - kratykitės jų kuo greičiau, negaiškite
laiko. Penktadienis - gera diena
svarbiems pokalbiams neformalioje aplinkoje. Savaitgalį laukia
lakstymas po parduotuves ir
tvarkymasis namuose.
Visą savaitę neduos atsikvėpti
svetimi rūpesčiai:
draugų bėdos, artimų žmonių tarpusavio kivirčai
ar nesusikalbėjimas, kolegų
ginčai, kuriuose būsite kviečiamas tarpininkauti ir t.t. Ypač
chaotiškos dienos - antradienis
ir trečiadienis. Pasistenkite kuo
mažiau gilintis ir galvoti apie tai,
kas vyksta. Iš tiesų nebus nieko
tokio, kas tiesiogiai liestų jus ir

ateinanèiai savaitei (03-02 - 03-08)

nebūtų pamiršta jau kitą savaitę.
Laikykitės kuo
toliau nuo avantiūrų - tiek darbe, tiek
meilės reikaluose.
Meniškos sielos žmonės gali
tikėtis stipraus įkvėpimo. Būtent
kūryboje ir stenkitės išlieti visą
susikaupusią energiją. Sėkmingas
metas pedagogams, jauniems
tėvams. Savaitgalį daugiau ilsėkitės, skaitykite, klausykitės
muzikos.
Kita savaitė Vėžiams žada gerą
nuotaiką ir naujas
saviraiškos galimybes. Pirmomis savaitės dienomis
verčiau neplanuokite svarbių
reikalų - nuotaika bus ne itin
darbinga. Nuo savaitės vidurio
- sėkminga naujų darbų pradžia,
kartu didelė tikimybė pražiopsoti
puikią progą ar naudingą pasiūlymą. Artimieji suteiks nemažai
rūpesčių, bet jei nesureikšminsite
smulkmenų, atmosfera namuose
turėtų būti tiesiog puiki.

nių situacijų - nukentėsite net
būdami teisūs.

Jūsų sėkmė šią
savaitę itin permaininga. Nedarykite
skubotų išvadų nei
žemai puolęs, nei aukštai iškilęs.
Padėtis bematant gali keistis.
Geriausia būtų užsiimti neilgalaikiais reikalais. Ką iš ryto pradėsite, pasistenkite iki vakaro ir baigti, nepalikite kitai dienai. Paprasti
ir akivaizdūs sprendimai dažnai
neveiks, teks ieškoti aplinkinių
kelių. Nedaužykite galva sienos,
kai kuriais atvejais neišvengiamai
teks pripažinti savo bejėgiškumą.

Savaitės pradžia
- neabejotinai produktyviausia. Kiek
spėsite nuveikti,
tiek ir turėsite. Nuo savaitės
vidurio jau nebekelkite didelių
reikalavimų nei sau, nei kitiems
- darbinga nuotaika veikiausiai
bus kažkur išgaravusi, o ir galimybės nuveikti ką nors naudinga
- gerokai menkesnės. Savaitgalį
galimos asmeninės problemos.
Vienu akimoju jų neišspręsite,
nė nesitikėkite. Prireiks takto ir
kantrybės.

Artėja laikas
įgyvendinti savo
slapčiausius planus ar karščiausius
troškimus. Anaiptol ne viskas
klosis taip, kaip jums norėtųsi,
bet esminiai norai turėtų išsipildyti. Neskubinkite įvykių
pirmoje savaitės pusėje, raskite
laiko gerai apsvarstyti visas
aplinkybes. Gerai būtų daryti
tai vienumoje - patarėjų šįkart
jums nereikia. Savaitgalį kaip
įmanydamas venkite konflikti-

Pagrindinis jūsų
ginklas ir sėkmės
garantas šią savaitę
- ištvermė ir racionalūs sprendimai. Nepasiduokite
panikai ar pralaimėjimo nuotaikoms, kurias gali skleisti aplinkiniai. Lūžio taškas - antradienį
ar trečiadienį. Jei iki to laiko
ištversite ir sugebėsite išlaikyti
teisingą judėjimo kryptį, toliau
traukinys riedės pats. Galite
atsipalaiduoti ir apdovanoti save
dorai užtarnautu poilsiu.

Šią savaitę pasistenkite bent keletą
kartų ką nors nuspręsti savarankiškai, kad ir kaip būtų psichologiškai sunku surizikuoti ir
prisiimti atsakomybę už galimus
padarinius. Iš tiesų rezultatas nėra
tiek svarbus, kiek jūsų pasiryžimas ir teigiamos nuostatos. Jei
susilaikysite nuo kvailų ginčų su
vyresnybe, padidės sėkmingos
karjeros galimybė. Savo pasiekimais pats girtis neskubėkite
- kam reikia, juos ir taip pamatys.
Savaitgalį dėl draugų kaltės gali
žlugti planai.
Gera savaitė.
Ožiaragiai turėtų
būti kupini kūrybinės energijos, patirti
daug teigiamų emocijų. Savaitės
pradžioje rimtų darbų neplanuokite - palankios aplinkybėms tam
susiklostys tik nuo trečiadienio.
Antroje savaitės pusėje derėtų
būti atidesniems - rizikuojate
pražiopsoti įdomią idėją ar nesusikalbėti su perspektyviu verslo
partneriu, šiaip daug padėti galinčiu žmogumi. Savaitgalį daug
rūpesčių suteiks šeimos nariai.
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Savaitės pradžia ganėtinai nuobodi.
Smulkūs darbeliai
ir reikaliukai, nedidelės, bet įkyrios, gaišinančios
kliūtys. Ką galite, pamėginkite
tiesiog ignoruoti. Labai galimas
dalykas, kad patys savaime kai
kurie reikalai susitvarkys dar
greičiau ir sėkmingiau. Nebijokite prarasti situacijos kontrolės.
Užtat jums artimų žmonių ar
jūsų paties asmeniniai reikalai
pareikalaus papildomo dėmesio.
Tam ir skirkite didžiąją dalį savo
energijos.
Galimi nelaukti
rūpesčiai dėl verslo
ar tarnybos reikalų. Siekite protingo
kompromiso. Apgalvokite kiekvieną žodį - anaiptol ne visada
jūsų pozicija patiks kolegoms ar
verslo partneriams. Netgi tą pačią
mintį galima suformuluoti labai
įvairiai - atitinkamai ir reakcija
gali būti labai skirtinga. Nuo penktadienio - geras metas kelionėms,
tiek dalykinėms, tiek pramoginėms. Neatidėkite suplanuotų
pramogų, net jei jums rodosi, kad
aplinkybės tam nepalankios.

JUOKAI

7. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Krasas. Nakas. Atas. Rasakila. Ka. Liana. Inaris. Nedaro. NASA. “Mig”. Ra.
Tarasas. Asamas. “LG”. Sara. Sana. Akantai. Alka. Uremija. Irisas. Karat. Varas. Mėsa. Asama.
Aparatas.
Horizontaliai: Kalomelis. KR. Pabaiga. Sakura. Baranta. “Aras”. Sa. Moneta. Sad. TM. Ana.
Ars. Aiva. Akira. Sija. Akino. Ara. Ala. Tara. “Sarma”. Alisa. Kr. Varsna. Saima. Asta. Sėt.
Pakasa. Niasa. SA. Asla. “SAS”.
Pažymėtuose langeliuose: Akimirka.
Laimėtojas: Rosita Šimkutė.
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.

09. 54 m. naðlë, gyvenanti
kaime Jurbarko r., ieðko
rimto vyriðkio, vairuojanèio
automobilá.
10. Pensinio amþiaus naðlë
ieðko gyvenimo draugo be
þalingø áproèiø. Ðakiai.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

Novaruskis, vëlai vakare parëjæs,
sako þmonai:
- Turiu dvi naujienas, blogà
ir gerà.
- Tai pradëk nuo blogos, - sako
þmona.
- Að praloðiau visà mûsø turtà
kazino, - sako novaruskis.
- O gera naujiena? - klausia
þmona.
- Paaiðkëjo, kad kazino priklauso man, - nuramina novaruskis.
*****
Nekilnojamojo turto pardavëjas
pasakoja klientui:
- Bûsiu nuoðirdus, ðis namas turi
didelius trûkumus: ðiaurëje nuo jo
yra ðiukðlynas, rytuose - þuvø perdirbimo ámonë, vakaruose kiauliø
ferma, o pietuose - nutekamøjø
vandenø valymo stotis.
Klientas:
- O ðis namas turi bent kaþkokiø
privalumø?
Pardavëjas:
- Taip, þinoma, jûs visada
þinosite, ið kurios pusës puèia
vëjas!
*****
- Profesoriau, galima, að
atsakinësiu, nepasiruoðæs?
- Be jûs jau 20 minuèiø ruoðiatës!
- Ne, að tiesiog bandþiau bent
kaþkà atsiminti...
*****
Beprotnamyje vienas ligonis,
priglaudæs vinies galvutæ prie
sienos, kala á jos smaigalá. Kitas
jam sako:
- Teisingai padarë, kad èia tave

ákiðo. Nejaugi nematai, kad ðita
vinis ne nuo tos sienos!
*****
Gyvena motina su dukra. Dukra
atsiveda draugà ir sako mamai,
kad iðteka uþ jo. Motina sutinka. Tada visiems ápila sriubos.
Bûsimas þentas paima ðaukðtà ir
trenkæs per stalà sako:
- Namuose ðeimininkas bûsiu
að!
Dukra sutinka, bet uoðvë rëkia,
kad ðito nebus. Þentas paima
ðaukðtà ir vël trenkæs per stalà
sako:
- Pinigus neðite man.
Þmona sutinka, bet uoðvë rëkia,
kad ðito niekada nebus. Þentas vël
paima ðaukðtà ir sako:
- Miegosiu su abiem pasikeisdamas.
Þmona rëkia, kad ðito nebus, o
uoðvë ir sako:
- Tylëk, durne, èia jis
ðeimininkas!
*****
Teismas. Prokuroras rëþia
kalbà:
- Teisiamasis ávykdë nusikaltimà
- kaip reta dràsø, sumanø ir
iðradingà!
Kaltinamasis:
- Be reikalo taip giriate - vis tiek
neprisipaþinsiu.
*****
Pagavo senis auksinæ þuvelæ.
Uþsipraðë tradiciðkai - automobilio, namo...
Þuvelë: tu lizingu nori ar á
kredità?

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 27 D. 18 VAL. Plungės
kultūros centre pokalbių vakaras
„Kitu kampu“.
KOVO 4 D. 18 VAL. Plungės
kultūros centre humoro grupės „Ambrozija“ 25-erių metų jubiliejinis
koncertas.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
KOVO 2 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre „Laimingų žmonių“
spektaklis „Vietų nėra“.
KOVO 3 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre Vytautas Šiškauskas
„Padainuokime kartu“.
KOVO 5 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre miuziklas „Devynbėdžiai“.
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis
„Lietuva“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
VASARIO 28 D. 16 VAL. Kėdainių
kultūros centre lietuviškas filmas
„Pakeliui“.
KOVO 4 D. 18 VAL Kėdainių
kultūros centre teatrų dienos „Melpomenės dovanos 2015“. Keistuolių
teatro intymi (-ių) vyrų trupė ERELIS („Idioteatras“).
KOVO 5 D. 18 VAL Kėdainių
kultūros centre koncertas „Lietuvos
balso geriausieji“.
KRETINGOJE IR RAJONE
KOVO 1 D. 19 VAL. Kretingos
kultūros centre Šokių vakaras KAM
PER 40.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
VASARIO 28 D. 12 ir 14 VAL.
Klaipėdos lėlių teatre PREMJERA!
Lėlių spektaklis „Nepaprasta Edvardo Tiulino kelionė“ pagal Kate DiKamilo (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
KOVO 1 D. 12 ir 14 VAL. Klaipėdos lėlių teatre PREMJERA! Lėlių
spektaklis „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“ pagal Kate DiKamilo
(rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
PALANGOJE
VASARIO 28 D. A. Giniočio kūrybos vakaras „Atvirai ir nuoširdžiai“.
Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al.
1, Palanga.
KAUNE
VASARIO 27 D. Prezidento Aleksandro Stulginskio 130-ųjų gimimo
metinių paminėjimas
9 VAL. Šv. mišios Kauno Gerojo
Ganytojo parapijos bažnyčioje (V.
Krėvės pr. 95a).
12 VAL. Respublikinė konferencija „Pamokos ar kitos ugdomosios
veiklos vertinimas ir įsivertinimas
– pamokos (ugdomosios veiklos)
tobulinimo ir mokinių individualios
pažangos link“ Kauno Aleksandro
Stulginskio mokykloje–daugiafunkciame centre (Partizanų g. 152).
VASARIO 27 D. 17 VAL. Eglės
Aukštakalnytės Hansen knygos
„Mamahuhu. Šešeri metai Kinijoje“
pristatymas Kauno menininkų namuose (V.Putvinskio g. 56).
KOVO 2 D. 17 VAL. Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) atminimo
vakaras Maironio lietuvių literatūros
muziejuje (Rotušės a. 13).
KOVO 2 D. 17.30 VAL. Kauno
miesto muziejaus skyrius P. Stulgos
lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus (L. Zamenhofo g.
4, 3-ias aukštas) kviečia į tradicinių
šokių vakarą.
KOVO 2 D. 18 VAL. FRANKOFONIJOS MĖNESIO ATIDARYMAS
A. Mickevičiaus g. 37, KTU Aula.
KOVO 3 D. 17 VAL. vakaras,

skirtas Tarptautinei rašytojų dienai,
Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).
KOVO 3 D. 18 VAL. kviečiame į
Kristinos Gontienės tapybos parodos
„Spalvų muzika II“ atidarymą Kauno
pilyje (Pilies g. 17).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI VASARIO 28 D. 10-18 VAL.
Radviliškio kultūros centre fotografijų
paroda „Anapus rampos“.
VASARIO 27 D. 15 VAL. Radviliškio kultūros centre renginys, skirtas
Etnografinių regionų metams.
JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 28 D. 21 VAL. Klube
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k.
poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika
KOVO 3 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre uodojo humoro vakaras
su A. Orlausku ir R. Šilansku.

ŠAKIUOSE IR RAJONE
VASARIO 27 D. 18 VAL. Šakių
kultūros centre išskirtinės užsienio
magų „MAGIC SHOW“ gastrolės.
ŠILALĖJE IR RAJONE
VASARIO 27 D. 19.30 VAL. Šialės
kultūros centre kino filmas „Arvydas
Sabonis 11 – visa galva aukščiau“.
MARIJAMPOLĖJE
IR RAJONE
VASARIO 27 D. 18 VAL. Marijampolės dramos teatre Vilniaus
kamerinio teatro spektaklis KAI
ŽMONĖS VAIDINO DIEVĄ.
KOVO 4 D. 18 VAL. Marijampolės
dramos teatre choreografinių projektų teatro „Vilniaus baletas” viešnagė
MATA HARI.
KOVO 4 ir 5 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centre sceninis koncertinis pastatymas „PARYŽIAUS
KATEDRA“.

2014 m. VASARIS
VALSTYBINIO JAUNIMO TEATRO GASTROLĖS
www.jaunimoteatras.lt
27 d. penktadienis 18 val.
KOSTO SMORIGINO KONCERTAS. Vienas populiariausių
Lietuvos bardų, Šiaulių publikai dovanos naujausias dainas iš
2013 m. išleistos kompaktinės plokštelės „Albumas” ir senus,
puikiai žinomus kūrinius.
Bilietų kaina: 10 €, 12 €, moksleiviams, studentams, senjorams, neįgaliems – 8 €. Bilietus platina: BILIETAI.LT ir
teatro kasa.
28 d. šeštadienis 18 val.
Nikolajus Leskovas LEDI MAKBET IŠ MCENSKO APSKRITIES. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius Raimundas
Banionis.
Bilietai: 8.69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida-4,34
€ (15 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
28 d., šeštadienis, 18.30 val.
Zigmars Liepinš „Paryžiaus katedra“.
3 veiksmų opera-melodrama.
Bilieto kaina – 9,27 € (32 Lt).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt
KASA DIRBA kasdien, iðskyrus pirmadiená, nuo 11.00 val. iki 14.00 val.
ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadiená – nuo 12.00 val. iki 17.00 val.
Klaipëdos valstybinis muzikinis teatras, Danës g. 19, LT-92111, Klaipëda.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Vasario 27 d. 18 val. PREMJERA! H.Ibsen „Laukinė
antis“. Rež. R. Rimeikis. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Kovo 14 d. 19 val. K.Dragunskaja „Lunačiarskio lunaparkas“, 1-os dalies spektaklis. Rež. D. Rabašauskas. Klaipėdos
dramos teatre (Teatro g. 2, įėjimas iš Danės upės pusės).
Bilieto kaina 2 Eur.
Kovo 15 d. 12 val. A.Dilytė „Dėdės Tito džiazas“, 2-jų
dalių žaidimas. Rež. A. Dilytė. Bilieto kaina 2.90 Eur.
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

KLAIPĖDOS TEATRŲ FESTIVALIS
„N A M A I“
Klaipėdos dramos teatre (Teatro g. 2, įėjimas iš Danės upės pusės)

2015 M. KOVO MĖN.
5 d. 19 val. PREMJERA! „KIŠKUČIO PA SKAITA“. Trupina B.Šarka. Teatro trupai „Gliukai“. Bilieto kaina 2 Eur.
6 d. 19 val. „VILKAS IR OŽIUKAI“, lėlių vaidinimas visai
šeimai. Rež. L. Zubė. Teatras „Lino lėlės“. Bilieto kaina 2 Eur.
7 d. 12 val. V. Kupšys „GIRIŲ KARALIAI“, nuotaikinga
pasaka visai šeimai. Rež. A. Juškevičienė. Jaunimo teatras „Be
durų“. Bilieto kaina 2 Eur.
8 d. 12 val. pagal V.V. Landsbergio pasaką „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“, spektaklis visai šeimai. Rež. K. Kondrotaitė.
Klounų teatro studija „Dulidu“. Bilieto kaina 2 Eur.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. VASARIS
27 D. 18 VAL. „Domino“ teatro spektaklis „BUS SUNKU“.
KOVO MĖN.
3 D. 14 VAL. Vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis 2015“ Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre.
5 D. 14 VAL. Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis
„Nepatogus Kinas“.
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