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Kaip prekybininkai
meluoja pirkėjams
Prekybininkų pateikiama informacija – ne visada tiksli ir išsami. Vertėtų
itin atidžiai vertinti pardavėjų pateikiamą informaciją apie vartotojų teises ir
ją dar kartą pasitikslinti su
vartotojų teises ginančiomis institucijomis.
Kartais prekybininkai
skelbia neteisingą informaciją, pavyzdžiui, užklijuodami užrašą „Kokybiškos prekės atgal
nepriimamos“.
Teisės aktais yra nustatyta, kokių konkrečiai prekių prekybininkas nepriima per pirmąsias 14 dienų nuo prekės įsigijimo,
jei jos nėra naudotos.
Tai – juvelyriniai dirbiniai, laikrodžiai, apatinis trikotažas
ir kūdikių drabužėliai, knygos ir kitos prekių grupės, kurios
anksčiau buvo išvardintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse“, o dabar yra nurodytos atnaujintose „Mažmeninės
prekybos taisyklėse“. Pirkėjas, jei prekė nėra įtraukta į negrąžinamų prekių sąrašą, pirkinius gali grąžinti per 14 dienų, ir
paprašyti grąžinti pinigus dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui,
nepatikus pirkinio spalvai.
Teisė į 2 metų garantiją
Svarbu atminti ir tai, kad nepriklausomai nuo to, ar pirkote
prekes parduotuvėje, ar internetu, Europos Sąjungoje galiojančios taisyklės numato, kad pirkėjas visada turi teisę į ne
mažiau kaip dviejų metų nemokamą garantiją.
Prekybininkai gali informuoti apie jų taikomą garantinį
laikotarpį. Visgi, jei nurodomas trumpesnis nei 2 metų
garantinis laikotarpis, pirkėjas gali kreiptis su pretenzija į
prekybininką, o ginčo neišsprendus – į Valstybinę ne maisto
produktų inspekciją. Būtina turėti pirkimo įrodymą – kvitą.
Tačiau prekybininkai neprivalo vartotojams nurodyti, kad
jie turi teisę į 2 metų garantinį laikotarpį.
Dalis jų pasirenka nurodyti tik savo pasirinktą garantinio
aptarnavimo laiką, pavyzdžiui, smulkiai buitinei technikai
siūlomas 6 ar 12 mėnesių, o avalynei dar trumpesnis terminas.
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija primena, kad tokia
nuostata yra Civiliniame kodekse, bet vartotojams pakanka
vadovautis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu.
Rekomenduojama parašius kreipimąsi ir palikus kvitą
prašymo kopiją su žyma, kada jis gautas, pirkėjui pasilikti.
Jei prekybininkas per 10 d. neatsako ar atsakymas pirkėjo
netenkina, žmogus turi teisę kreiptis į Valstybinę ne maisto
produktų inspekciją, kuri pateiks savo nuomonę ir nurodys,
kaip ginčas toliau bus sprendžiamas.
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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Svarstoma nuo kitų metų keliomis
dienomis ilginti mokslo metus
Švietimo ir mokslo ministerija teikia
svarstyti 2015–2017 m. m. Bendrųjų ugdymo planų projektą, kuriame, be kito ko,
numatoma tolygiau paskirstyti mokinių
mokymosi krūvį per mokslo metus, kad
mokiniams atsirastų daugiau laiko neskubant įtvirtinti įgytus gebėjimus ir žinias.
Parengtame projekte siūloma, jog
2015–2016 mokslo metai mokiniams
baigtųsi birželio 10 d., 2016–2017 m.
m. – birželio 16 dieną. Dabar 6–11 kl.
mokiniai mokosi iki birželio 5 d. Šių
mokslo metų trukmė nesikeičia.
Koreguoti mokslo metų trukmę siūloma įvertinus kitų šalių patirtį, mokinių pasiekimų ir mokymosi trukmės santykį bei pedagogų pastebėjimus,
kad dabar per mokslo metus ne visi spėja įgyvendinti numatytą programą,
tenka nuolat skubėti, suspausti ugdymo turinį.

TAURAGĖS MERAS PATEKO Į ANTRĄ RINKIMŲ
TURĄ
Po sekmadienį vykusių tiesioginių merų rinkimų, paaiškėjo, kad Tauragėje reikės antrojo turo. Jame dėl mero
posto rungsis dabartinis rajono meras, socialdemokratas
Pranas Petrošius ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
atstovas Sigitas Mičiulis. Už dabartinį merą balsavo 7558
rinkėjai, už S. Mičiulį 7336. Juos skyrė tik 1,25 procento
balsų nuo galiojančių biuletenių. Konservatorių iškeltas
jauniausias kandidatas į merus V. Navickas (5,72 proc.)
nesužibėjo, tačiau nežymiai pralenkė partijos „Tvarka ir
teisingumo“ kandidatą, dabartinį vicemerą S. Statkų (5,40%). Darbo partijos atstovas V. Globys surinko kone
perpus mažiau rinkėjų balsų (2,34 proc.).
Visuomeninio rinkimų komiteto remiamo „Z. Grikšelio komanda, remiama N. Puteikio“ kandidatas Z.
Grikšelis tesurinko 1,41 proc., pats save išsikėlęs Valius Grinius nesurinko nė vieno procento ( 0,97 proc).

JURBARKAS

JURBARKE PRADĖTAS IKITEISMINIS TYRIMAS

Jaunųjų ūkininkų laukia 20 mln.
eurų
Parengtas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“
veiklos srities „Parama jaunųjų
ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių projektas. Paraiškos
priimamos nuo balandžio 1 iki 30
d. Šiai priemonei 2015 m. bus skirta
20 mln. eurų, visam septynerių
metų laikotarpiui – 64,7 mln. eurų.
Paramos paraišką gali teikti ūkininkas, jaunesnis kaip 40 metų amžiaus,
turintis reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinkantis
bent vieną iš šių reikalavimų: turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;
turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą; yra baigęs jaunųjų ūkininkų
kompetencijos ugdymo programą. Tačiau, jei pareiškėjas neatitinka nė
vieno nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą dienos
suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių
įgūdžių ir kompetencijos, o paramos paraiškos pateikimo metu jis turi būti
baigęs minimalią ūkininkavimo pradmenų programą.
Paramos suma vienam paramos gavėjui – 60 000 Eur, jei kuriamas gyvulininkystės ūkis, arba 50 000 Eur, jei kuriami kitokios specializacijos ūkiai.

Parama veislininkystės
paslaugoms – 3,3 mln. eurų
Žemės ūkio ministerija, ieškodama optimaliausių sprendimų dėl
nepertraukiamo valstybės pagalbos
teikimo subjektams, teikiantiems
gyvulių veislininkystės paslaugas,
žemės ūkio ministrės Virginijos
Baltraitienės įsakymu patvirtino su
Konkurencijos taryba suderintas
ir Europos Komisijos aprobuotas
Pagalbos veislininkystei taisykles (taisyklės).
Pagalba bus teikiama remti ūkinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymą,
įskaitant ir gyvulių eksterjero vertinimus, kuriuos atliks pripažintos veislininkystės institucijos, o taip pat ir produktyvumo tyrimus, kuriuos vykdo
AB „Lietuvos veislininkystė“, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“,
AB „Kiaulių veislininkystės“ ir UAB „Šilutės veislininkystė“.
Iš viso pagalbai veislininkystei 2015 m., kaip ir ankstesniaisiais metais,
numatyta skirti 3,3 mln. Eur (11,3 mln. Lt).

Vyriausybė pritarė šauktinių
grąžinimui
Vyriausybė trečiadienį pritarė Krašto apsaugos ministerijos parengtam
įstatymo projektui, kurio priėmimas būtinas, siekiant šiemet pakviesti
kariuomenės šauktinius.
Toliau jis bus svarstomas Seime.
Įstatymo projektu numatomas šiemet nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą atliksiančių karių skaičius - nuo 3000 iki 3500, taip pat didinamas
ribinis bendras karių skaičius.
Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko teigimu, pirmieji kvietimai į kariuomenę jaunuolius nuo 19 iki 26 metų turėtų pasiekti rugpjūčio - rugsėjo
mėnesiais.
Dabar Karo prievolės įstatyme numatyta, kad į nuolatinę privalomąją
pradinę karo tarnybą gali būti šaukiami asmenys nuo 19 iki 26 metų, o
aukštųjų mokyklų absolventai – iki 38 metų.

Pripažįsta: liberalai kopia į viršų
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai atnešė ir nelauktų rezultatų – liberalai
pagal surinktų balsų skaičių šoktelėjo į trečią poziciją Lietuvoje.
Ir nors daugiausia balsų savivaldybėse surinko Lietuvos socialdemokratų
partija (LSDP), didžiausią pažangą padarė būtent Liberalų sąjūdis (LS) –
beveik 10 proc., teigia politologas Antanas Kulakauskas.
Šaltinis: Delfi.lt

Marijampolės apskr. VPK pareigūnai Jurbarke pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 172 str. 1 d. (trukdymas pasinaudoti
rinkimų ar referendumo teise), kurio metu nustatyta, kad žmonės galimai buvo
vežami balsuoti už Darbo partiją ir reitingų lentelėje turėjo įrašyti atitinkamus
skaičius. Juos galimai vežė atitinkamais numeriais pažymėtų kandidačių giminaičiai. Už balsavimą Darbo partijos naudai po balsavimo jiems buvo sumokama.

ŠILALĖ

KALBĖJO APIE PAMINKLO ATSTATYMĄ
Vasario 25 dieną Savivaldybės vadovai ir specialistai susitiko su Benjaminu Bendiku ir
architektu Antanu Plaipa. Susitikimo tikslas – aptarti Vytauto Didžiojo paminklo atstatymo
projektą Tūbinėse. Šis paminklas yra neatsiejama Tūbinių istorijos dalis, kuris tarybinės
valdžios buvo nugriaustas okupacijos metais.
Paminklo projektas bus pristatytas Tūbinių kaimo gyventojams, kurie galės išsakyti savo
nuomonę, pateikti pasiūlymus.

ŠILUTĖ

APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS
Šilutės rajono savivaldybė rengia galimybių studiją, siekdama pagerinti ir atnaujinti Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių
apšvietimo sistemą. Savivaldybėje įvyko Mero Vytauto Laurinaičio
2015 m. vasario 12 d. sudarytos „Galimybių studijos „Šilutės miesto ir
seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas“ parengimo darbo grupės ir galimybių studijos rengėjų „Smart
Continent“ susitikimas.
Šioje galimybių studijoje siekiama įvertinti LED (Light - emitting diode – diodas, kurio sandara pritaikyta
šviesai skleisti) apšvietimo naudą: sumažinti aplinkos taršą, taupyti gatvių apšvietimo elektros energijos
bei apšvietimo tinklų priežiūros išlaidas. Bus atliekama esamos apšvietimo sistemos analizė, apskaičiuotas
naujos apšvietimo sistemos atsiperkamumas, pateiktos techninės charakteristikos ir galimos alternatyvos.

ŠAKIŲ R.

KAZIUKO MUGĖ LEKĖČIUOSE
Kovo 7 d. 11 val. Lekėčių miestelyje rengiama Kaziuko mugė. Organizatoriai ragina kibti į darbus visas šauniąsias šeimininkes, rankdarbių
kūrėjas, gaspadorius, netinginčius šaukštą išdrožti, ragažį nupinti, medučio prisukti. Laukiami visi - norintys parduoti ar pamainyti. Šventė
vyks prie bažnyčios, o jeigu lis ar snigs - miestelio laisvalaikio centre.

MARIJAMPOLĖ

ĮTARIMŲ SUKĖLĖ PARDUOTUVĖS
ASORTIMENTAS
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (apskr. VPK) pareigūnai tikrino turimą informaciją,
kad Marijampolės sav. Meškučių k. Vytauto g. esančioje individualioje parduotuvėje yra laikomos akcizinės
prekės – cigaretės bei nelegaliai pardavinėjama kiauliena bei jos pusgaminiai.
Pareigūnams nuvykus, parduotuvėje tuo metu dirbo pardavėja, teigusi, kad savininkės nėra. Netrukus ji,
pasiėmusi mobiliojo ryšio telefoną, išėjo iš prekybos salės į vidinę kiemo pusę ir išsinešė maišelį, kuriame,
kaip paaiškėjo, buvo 18 pakelių cigarečių „NZ gold super slims“ bei 24 pakeliai cigarečių „FEST red“ su
baltarusiškomis banderolėmis.
Į kiemą išėjus ir pareigūnams, paaiškėjo, kad jame yra parduotuvės savininkė.
Kieme buvo dorojamos kiaulės, pjaustoma skerdiena. Kilus įtarimui dėl nelegalios gamybos bei prekybos
mėsos produktais, buvo susisiekta su Marijampolės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba dėl galimai
daromo pažeidimo.

ŠIAULIAI

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA ŠIAULIŲ MIESTE
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje iki š. m. kovo 1 d. įregistruoti:
186 gimę kūdikiai, iš jų 106 berniukai, 80 mergaičių, 3 dvynukų poros. Tėvystės pripažintos 37 vaikams, 7
vienišos mamos įregistravo kūdikių gimimą, įvaikintas 1 vaikas.
Susituokė 66 poros, iš jų 11 porų, kai vienas iš sutuoktinių yra užsienio šalies pilietis. Išsituokė 45 poros.
Įregistruoti 254 mirę žmonės, iš jų 107 vyrai, 147 moterys. Apsinuodiję alkoholiu mirė 2 žmonės, nusižudė
5, nelaimingų atsitikimų metu žuvo 7 šiauliečiai.
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RASEINIAI

KILNOJAMOJI PARODA „LIETUVIAIS ESAME
MES GIMĘ“
Kovo 10 d. 15 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje
bus atidaryta unikali kilnojamoji paroda apie užsienio lietuvių veiklą „Lietuviais esame mes gimę“. Parodą yra inicijavusi Pasaulio lietuvių bendruomenė
(PLB) su tuometiniu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu (TMID).
Šiandien parodos eksponavimą, skirtą plačiajai Lietuvos visuomenei, yra
perėmęs Lietuvių Fondas (LF). Užsienio lietuvių veiklą nušviečianti paroda
jau buvo eksponuota Vilniuje, Kaune, Pagėgiuose, Alytuje, Marijampolėje,
Plungėje, Biržuose, Joniškyje, Kybartuose ir kituose Lietuvos miestuose.
Parodos tikslas – aplankyti Lietuvos žmones juos supažindinant su užsienio
lietuvių politine kova antrojoje XX amžiaus pusėje dėl Lietuvos okupacijos
nepripažinimo bei parodyti PLB atliktus darbus globaliojoje Lietuvoje ir šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant
išvykusiųjų lietuvių atsivežtą identitetą jų pasirinktoje svečioje šalyje.
Parodos nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos
instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kauno Pedagoginio muziejaus bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo.
Parodos apipavidalinimą atliko dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos“).

KLAIPĖDA

VAIKŠČIOJIMO GRUPĖS SENJORAMS GRĮŽTA Į
KLAIPĖDĄ
Klaipėdoje 2015-ieji metai dedikuoti Senjorams, tad nenuostabu, jog daugybė
veiklų, iniciatyvų ir renginių skiriama būtent vyresnio amžiaus žmonėms. Atėjus
pavasariui Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kiekvieną trečiadienį
nuo 16 val. uostamiestyje vėl organizuoja vaikščiojimo grupes senjorams.
Vaikščiojimo grupės senjorams – tai užsiėmimai gryname ore, kurių metu ne
tik smagiai vaikštinėjama pušyne, bet ir supažindinama su lengvai atliekamais
įvairiais tempimo, koordinacijos ir jėgos pratimais, kuriuos vėliau lengvai galima pritaikyti individualiose mankštose. Ši veikla skatina senjorus ne tik išlikti
fiziškai aktyviais, bet ir išeiti iš namų, susitikti su bendraminčiais.
Visi norintys kviečiami kiekvieną trečiadienį 16.00 val. atvykti į Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės mašinų stovėjimo
aikštelę, esančią adresu P. Lideikio g. 2, Klaipėda.
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PASAULYJE

JAV: Rytų Ukrainoje yra 12 tūkst.
Rusijos karių
JAV kariuomenės vertinimu, Rytų Ukrainoje dislokuota apie 12 000 Rusijos
karių, padedančių prorusiškiems separatistams. Tai
yra kariniai patarėjai, ginkluotę ir kovinius dalinius
aptarnaujantis personalas,
antradienį Berlyne pareiškė
JAV sausumos pajėgų Europoje vadas, generolas Benas Hodges‘as, kurį
cituoja agentūra AFP.
29 000 rusų kareivių yra okupuotame Krymo pusiasalyje. Remiantis
senomis sutartimis, Rusija čia gali būti dislokavusi tik iki 25 000 karių.
Generolo duomenimis, dar 50 000 rusų karių vadovybė Maskvoje laiko
savo teritorijoje prie Ukrainos sienos tam atvejui, jei separatistai, kaip praėjusių metų pabaigoje, patirtų skaudų smūgį ir Ukrainos kariuomenė imtų
kontroliuoti situaciją.

Maskvoje palaidotas B. Nemcovas
Antradienį Maskvoje atsisveikinama su penktadienį žiauriai nužudytu aršiu
Kremliaus kritiku Borisu Nemcovu.
55 metų B.Nemcovas, buvęs vicepremjeras, ilgametis V.Putino kritikas
ir kovotojas su korupcija, bus palaidotas antradienį Trojekurovo kapinėse
Maskvos pietvakariniame pakraštyje.
Jo palaikai 7 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku pašarvoti Andrejaus
Sacharovo žmogaus teisių centre.
B.Nemcovas buvo nušautas penktadienį prieš vidurnaktį, kai ėjo su 23
metų A. Durickaja per Didįjį Maskvos upės tiltą, esantį šalia Kremliaus.
Daugelis opozicijos šalininkų įtaria, kad B. Nemcovas likviduotas Kremliaus nurodymu dėl šio veikėjo aštrios kritikos prezidento Vladimiro Putino
režimui. Tuo tarpu oficalioji valdžia iškėlė kitokių prielaidų - taip pat dėl
galimos provokacijos, turinčios apjuodinti V.Putino įvaizdį.

PLUNGĖJE – NAUJAS „VIČIŪNŲ“ GAMYBINIS
PASTATAS

Čilės pietuose išsiveržė ugnikalnis:
evakuojami žmonės

Suomijos koncernui priklausanti viena didžiausių statybos paslaugų grupių
Lietuvoje AB „YIT Kausta“ „Vičiūnų“ įmonių grupės užsakymu netoli Plungės
baigė džiūvėsių gamybos pastato su sandėliavimo patalpomis statybas.
Naujame pastate šį mėnesį darbą pradėjo 20 darbuotojų. Bendra projekto statybos darbų vertė – 1,9 mln. eur. Plungės rajone iškilusio pastato statybos darbai
buvo pradėti šių metų vasarą. Naujoji gamykla prisidės prie Plungės rajono ūkio
plėtros. Vietos specialistai buvo samdomi ir statybos darbams.
Pasak statybos darbus vykdančios AB „YIT Kausta“ generalinio direktoriaus
Kęstučio Vanago, Plungės užmiestyje stovinti gamykla – modernus, Europos Sąjungos standartus atitinkantis pastatas. Projektavimo studijos „Katedra“ architekto V. Katarskio suprojektuota džiūvėsių gamykla su sandėliavimo
patalpomis užima apie 1440 kvadratinių metrų plotą. Numatoma, kad gamykla veiks 1200 kg miltinių gaminių per
valandą pajėgumu.

Čilės pietuose esantis Viljarikos ugnikalnis antradienį paryčiais atsibudo ir
pradėjo aukštai į dangų spjaudyti pelenus
bei lavą, priversdamas evakuoti žmones
iš aplinkinių gyvenviečių.
Ugnikalnis, esantis netoli populiaraus
Pukono kurorto, už maždaug 750 km į
pietus nuo sostinės Santjago, yra vienas
aktyviausių Pietų Amerikoje. Pastarąjį kartą jis buvo išsiveržęs 2000 metais.
Televizijos reportažuose matėsi naktį iš ugnikalnio kraterio lekiančios
įkaitusios oranžinės lavos bombos ir į padangę kylantys pelenų debesys.
Saugumo sumetimais buvo evakuoti 3 385 žmonės, nurodė vidaus reikalų
ministras Rodrigo Penailillo.

KAUNAS

MAGISTRALĖJE TIES KAUNU DIDINAMAS
GREITIS
Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 92,77 km–105,118 km
ruože ties Kaunu (Islandijos plente) įrengti nauji kelio ženklai leis šiam
intensyviausio eismo šalyje keliui labiau priartėti prie automagistralės
standartų. Tai įgyvendinta remiantis saugaus eismo analizės duomenimis.
„Mūsų tikslas – šalies kelių tinklo modernizavimas ir plėtra, efektyvus
eismo srautų valdymas ir saugaus eismo užtikrinimas. Magistralinio kelio
Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože ties Kaunu eismo intensyvumas per parą
siekia net 47 tūkst. automobilių, iš kurių 14 proc. sudaro sunkiasvorės
transporto priemonės. Nauji kelio ženklai Islandijos plente leis padidinti
kelio pralaidumą ir pagerinti saugaus eismo sąlygas“, – sako susisiekimo
ministras Rimantas Sinkevičius.
Atlikta saugaus eismo analizė parodė, kad Islandijos plente greitį nakties metu galima didinti, nesukeliant papildomų
konfliktų. Dabar šiuo magistraliniu kelio ruožu nuo 22 val. iki 6 val. transporto priemonės galės važiuoti 90 km/val.
greičiu.

TELŠIAI

VAIRUOTOJAMS – ATMINTINĖS APIE KYŠĮ IR
GRESIANČIĄ ATSAKOMYBĘ
Atsižvelgiant į Telšių apskr. VPK ir Telšių r. savivaldybės pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, Imuniteto skyriaus viršininkas A. Meškys aplankė už viešąją
tvarką atsakingą Telšių rajono savivaldybės vyriausiąjį specialistą Artūrą Stirbį
bei supažindinęs jį su vykdoma antikorupcine akcija skatino prisidėti prie jos
sklaidos.
Informacinius lankstinukus apie kyšio sąvoką bei galimus padarinius, Imuniteto skyriaus viršininkas dalijo ir Telšių mieste sutiktiems vairuotojams. Pastebėjus
bet kokius neteisėtus policijos pareigūnų veiksmus ar susidūrus su galimo kyšininkavimo atveju, gyventojai raginami
nedelsiant informuoti Telšių apskr. VPK Imuniteto skyriaus pareigūnus, tel. 8 679 51640, bendruoju pagalbos telefonu
112 arba paskambinti nemokamu anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 444) 60345.
Pasiūlius, pažadėjus ar davus kyšį Tau gali grėsti baudžiamoji atsakomybė iki 7 metų laisvės atėmimo.

Estijoje baigėsi rinkimai
Sekmadienį Estijoje baigėsi rinkimai į
parlamentą.
Estijos parlamento rinkimuose daugiausiai
balsų surinko premjero Taavi Roivas valdančioji Reformų partija, sekmadienio vakarą
pranešė Nacionalinis rinkimų komitetas.
Suskaičiavus beveik trečdalį balsų paaiškėjo, kad už Reformų partiją balsavo 34,5 proc.
rinkėjų, nurodė komitetas.
Antroji buvo valdančiosios koalicijos partnerė Socialdemokratų partija
(SDE), už kurią balsavo 17,2 proc. rinkėjų, o opozicinė „Tėvynės“ ir „Res
Publica“ sąjunga (IRL) turi apie 16,5 proc. palaikymą, rodo negalutiniai
rezultatai.
Už prorusišką Centro partiją balsavo apie 11,2 proc. rinkėjų.
Naujai susikūrusi Laisvės partija liko penkta (10,9 proc.), o Konservatyvioji
liaudies partija (EKRE) – šešta (7,8 procento).

Prognozuojamas spartus JAV
ekonomikos augimas
SEB banko vyriausiasis ekonomistas Gitanas Nausėda šiemet prognozuoja
spartų JAV ekonomikos augimą. O euro zonos ekonomikai koją pakišti gali
planuojamas Rusijos rinkos smukimas, Europos skolų krizė, griežtesnis
darbo rinkos reguliavimas, didelė priklausomybė nuo eksporto ir nenuosekli
pinigų politika.
G. Nausėda Lietuvos ekonomikos konferencijoje skaitė pranešimą apie
pingančios naftos ir susilpnėjusio euro įtaką ES ir Lietuvos ekonomikoms.
Artimiausią Lietuvos ekonomikos ateitį ekonomistas prognozuoja gana
optimistiškai. Silpnėjantis euras turėtų padėti Lietuvai sustiprinti pozicijas
JAV dolerio zonos rinkose: JAV, Kinijoje, Honkonge, Viduriniuose Rytuose.
Tačiau ekonomistas Lietuvai nesiūlo koncentruotis vien tik į eksportą – 2014
m. BVP augimą šalyje visų pirma lėmė didėjantis vidaus vartojimas, tad jo
svarbos nuvertinti negalima.
Šaltinis: Delfi.lt
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Vasarį areštuota turto už 90 mln.
eurų

VALSTYBĖS GARANTUOJAMĄ ANTRINĘ TEISINĘ
PAGALBĄ GALI GAUTI DAUGIAU ASMENŲ

Per praėjusį mėnesį areštuota įmonių turto už daugiau
nei 90,5 mln. eurų.
Tai 2,8 karto viršijo
pernai metų vasario
rodiklį, nors turto
areštus patyrusių
įmonių šiemet užfiksuota mažiau nei
pernai.
Tokiomis įžvalgomis dalinasi verslo rizikos vertinimo UAB Creditreform Lietuva analitikai.
„Pagal įmonių, patyrusių turto areštus skaičių (1562) šių metų pradžia
nuteikia gana optimistiškai. Ankstesnių metų sausis-vasaris verslui būdavo
gerokai prastesni. 2014 m. „įšalo“ 1792, 2013 m. – 1672, o 2010 - net 2482
įmonių turtas, - teigia UAB Creditreform Lietuva verslo analitikė Jurgita
Dambrauskaitė, - tiesa, optimizmą kiek atvėsina areštuoto turto suma. Štai
per pasibaigusį vasarį įmonės neteko galimybės laisvai disponuoti turtu,
kurio vertė didesnė nei 90,5 mln. Eur. O tai daugiau nei 2,8 karto viršija
sausio ir pernai metų vasario rodiklius.“
Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad prie rekordo labiausiai prisidėjo įmonės,
veikiančios vandens nuotekų, atliekų tvarkymo ir regeneravimo srityje.
Joms pritaikyta areštų bendrai 44,1 mln. eurų sumai. Būtent atliekomis
užsiimančiai UAB „Subarė“ skirtas rekordinis 12,6 mln. eurų turto valdymo
apribojimas.
Kiti rekordininkai nuo jos gerokai atsilieka. Automobilių degalų prekybos UAB „Protingas verslas“ negalės disponuoti 868 tūkst. eurų, o UAB
„Mažeikių šilumos tinklai“ – 813 tūkst. eurų vertės turtu.
Nors sumos augo, įmonių, patyrusių turto areštus, skaičius, lyginant su
pernai metu vasariu, sutirpo nuo 915 iki 814. Didmeninės prekybos, statybos bei transporto ir saugojimo sektoriai, itin dažnai minimi turto areštų
topuose, šį vasarį turto apribojimų mažino.
Prekybininkai patyrė 64, statybininkai – 17, o vežėjai – 14 areštu mažiau
nei prieš metus. Tačiau administracinės ir aptarnavimo veiklos, profesinės,
mokslinės ir techninės veiklos sektoriuose įmonių su įšalusiu turtu kaip
tik padaugėjo.

Teisingumo ministerijos iniciatyva Vyriausybė priėmė nutarimą,
kad nemokamą ar dalinai mokamą
valstybės garantuojamą antrinę
teisinę pagalbą galės gauti didesnis
asmenų ratas.
„Džiugu, kad pavyko įgyvendinti
16-osios Vyriausybės programos
nuostatą plėsti asmenų, galinčių
gauti antrinę teisinę pagalbą, ratą.
Profesionalių teisininkų paslaugomis, kurias pilnai ar dalinai apmoka
valstybė, nuo šiol gali pasinaudoti
daugiau Lietuvos piliečių“, –pranešime spaudai pažymi teisingumo
ministras Juozas Bernatonis.
Nuo sausio 1 d. nemokamą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą gali gauti asmenys, kurių metinės pajamos neviršija 9 minimalių
mėnesinių atlyginimų (MMA)
– 2700 eurų (9315 Lt). Iki šiol
tokią teisinę pagalbą galėjo gauti
asmenys, kurių metinės pajamos
neviršydavo 8 MMA. Jei asmuo,
kuriam reikalinga teisinė pagalba,
turi išlaikytinių, tai papildomai prie

Verslo savaitė.lt

SVARBU

PSD taryba pritarė siūlymui, kuris
leis išgelbėti daugiau gyvybių
Privalomojo sveikatos
draudimo (PSD) taryba
pritarė siūlymui dienos
stacionaro sąlygomis
teikti daugiau kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų, reikalingų
greitesniam ir išsamiam
pacientų ištyrimui dėl
širdies ir kraujagyslių
ligų. Ši naujovė padės ne tik trumpinti eiles gydymo įstaigose, bet ir
ištirti daugiau pacientų, išgelbėti daugiau gyvybių, užbėgant už akių
grėsmingoms ligoms.
Įsigaliojus šiai naujovei, atsirastų efektyvi priemonė trumpinti pacientų
laukimo eiles. Dienos stacionaro sąlygomis teikiamos diagnostinės ir
gydomosios intervencinės radiologijos paslaugos būtų suteiktos tą pačią
dieną, o paciento nereikėtų guldyti į ligoninę ilgesniam laikui, kaip yra
įprasta šiuo metu.
Kitaip tariant, ne tik pagerės paslaugų prieinamumas pacientams, atvykusiems dėl kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų į gydymo
įstaigą, bet ir bus taupomas žmonių laikas. Šioms procedūroms reikia kur
kas mažiau laiko, todėl medikai galės ištirti ar atlikti procedūras daugiau
pacientų.
„Penkiose didžiosiose Lietuvos klinikose atitinkami tyrimai ar procedūros, kurie anksčiau būdavo atliekami paguldžius pacientą į stacionarą,
dabar bus atliekamos dienos chirurgijos skyriuose. Medikų teigimu,
sparčiai vystantis technologijoms, atsirado galimybės kitaip organizuoti
darbą ir šios sudėtingos procedūros, kurias anksčiau medikai atlikdavo
tik stacionaruose, dabar saugiai ir greitai atliekami tą pačią dieną dienos
stacionare, – sako sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. –
Greitai, kokybiškai, be papildomos įtampos suteikta pagalba pacientams
– tai ir yra mūsų pagrindinis siekis, leisiantis pagerinti pacientų gyvenimo
kokybę, mažinti negalią turinčių žmonių skaičių, ją įgyjančių dėl uždelstų
širdies ir kraujagyslių ligų“.
Tikimasi, kad ši naujovė leis sumažinti ir žmonių mirtingumą nuo
širdies ir kraujagyslių ligų, kuris Lietuvoje, lyginant su kitomis šalimis,
yra gana aukštas.
Dienos stacionaro sąlygomis bus teikiamos paprastos ir sudėtingos
koronarinės intervencijos paslaugos: stento implantavimas, balioninė
angioplastika, koronarografija, vainikinių arterijų kraujotakos tyrimas ir kt.
Siekiant užtikrinti atliekamų procedūrų kokybę ir pacientų saugumą,
nustatyti specialūs reikalavimai gydymo įstaigoms, specialistams, patalpoms ir įrangai.
Šios paslaugoms finansuoti numatyti 3 mln. eurų iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF) biudžeto nepaskirstytų lėšų.

šios sumos pridedama po 3 MMA
kiekvienam išlaikytiniui.
Dalinai mokamą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą
(kuomet valstybė padengia 50 proc.
šios paslaugos kainos) galės gauti
asmenys, kurių metinės pajamos
neviršija 13 MMA – 3900 eurų (13
455 Lt). Iki šiol tokią dalinai mokamą teisinę pagalbą galėdavo gauti
asmenys, kurių metinės pajamos
neviršydavo 12 MMA. Jei toks asmuo turi išlaikytinių, tai papildomai
prie šios sumos pridedama dar po
4,5 MMA kiekvienam išlaikytiniui.
Gyventojų pajamų lygiai, kuomet
asmuo gali gauti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą,
buvo sumažinti Andriaus Kubiliaus
vadovaujamos Vyriausybės 2009 m.
Antrinė teisinė pagalba apima
procesinių dokumentų rengimą,
gynybą ir atstovavimą administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose
bylose ir vykdymo procese bei išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,
atlyginimą.

2015 m. valstybės biudžete numatyta antrinės teisinės pagalbos
teikimui ir organizavimui skirti 6,7
mln. eurų (23,1 mln. Lt). Pernai
šiems tikslams buvo skirta 18,4
mln. Lt (5,3 mln. eurų).
2013 m. valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos, įvertinus asmens turtinę padėtį, priėmė
daugiau kaip 11 tūkst. sprendimų
teikti nemokamą antrinę teisinę
pagalbą ir 1,6 tūkst. sprendimų,
kuomet asmeniui antrinė teisinė
pagalba teikiama jam sumokėjus 50
proc. šios paslaugos kainos.
Šaltinis: Delfi.lt

AKTUALIJA

SAVIVALDOS RINKIMŲ REZULTATAI: KOVO 1
DIENĄ IŠRINKTA TIK TREČDALIS MERŲ
Kaip ir tikėtasi, didžioji dalis merų
paaiškės tiktai po pakartotinio balsavimo, kuris bus surengtas kovo
15 dieną. Sekmadienį vykusiuose
savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose savivaldybių vadovais
iš pirmo karto tapti pavyko tiktai
devyniolikai kandidatų.
Daugiausia, aštuonis, merų postus
laimėjo Socialdemokratų partija
(LSDP). Nijolė Dirginčienė Birštone surinko 73,13 proc. rinkėjų balsų, Ričardas Malinauskas Druskininkuose – 69,84 proc., Mindaugas
Sinkevičius Jonavos rajone – 71,20
proc., Valerijus Makūnas Kauno rajone – 53,69 proc., Vidmantas Brazys Marijampolėje – 54,87 proc.,
Darius Jasaitis Neringoje – 61,81
proc., Alvydas Katinas Utenos rajone – 58,58 proc., Algirdas Neiberka
Vilkaviškio rajone – 53,77 proc.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iškeltiems kandidatams į merus pasisekė
keturiose savivaldybėse. Artūras
Margelis pelnė 50,91 proc. Lazdijų
rajono rinkėjų pasitikėjimą, Stasys
Žvinys – 61,22 proc. Molėtų rajone, Šarūnas Vaitkus – 73,73 proc.
Palangoje, Gintautas Gegužinskas
– 57,85 proc. Pasvalio rajone.

Dviejų savivaldybių vadovais
tapo kandidatai, atstovaujantys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai
(LVŽS). Ignalinos rajono rinkėjai
(55,50 proc.) meru išrinko Henriką
Šiaudinį, Panevėžio rajono – Povilą
Žagunį (52,68 proc.).
Tiek pat merų postų pavyko
laimėti Lenkų rinkimų akcijos
(LLRA) ir Rusų aljanso (RA)
koalicijai: Zdzislavas Palevičius
Šalčininkų rajone surinko 74,81
proc. rinkėjų balsų, Marija Rekst
Vilniaus rajone – 58,01 proc.
Visuomeninis rinkimų komitetas
ir dvi partijos turės po vieną merą.
„Alytaus piliečių“ kandidatas Vytautas Grigaravičius (65,93 proc.
balsų) nepaliko jokių šansų nei dabartiniam merui Jurgiui Krasnickui
(9,22 proc.), nei kitiems varžovams.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“
(PTT) atstovas Virginijus Komskis
(51,62 proc.) vadovaus Pagėgių
savivaldybei, Liberalų sąjūdžio
(LRLS) iškeltas Antanas Černeckis
(76,02 proc.) – Rietavo.
Išskyrus Alytaus miestą, visi
rinkėjų balsų daugumą surinkę
kandidatai – dabartiniai tų savivaldybių merai.
Kovo 15 d., per pakartotinį bal-

savimą, bus renkami likusieji 41
meras. Galimybę varžytis išsaugojo
LSDP (21 kandidatas), TS-LKD
(16), LRLS (14), Darbo partija
(7), Lietuvos laisvės sąjunga (6),
visuomeniniai rinkimų komitetai
(6), PTT, LVŽS (po 5), Respublikonų partija, Rusų sąjunga (po 1)
ir vienas pats išsikėlęs kandidatas.
Alytaus miesto meru išrinktas
Vytautas Grigaravičius – kol kas
vienintelis, savo tikslą pasiekęs
su rinkimų komiteto sąrašu. Rinkimuose dėl mero posto kol kas
triumfavo dvi kandidatės – N.
Dirginčienė Birštone ir M. Rekst
Vilniaus rajone. Tačiau pakartotinis
balsavimas į pergalę gali atvesti dar
keliolika moterų. Šansą tapti merėmis išsaugojo kandidatės Biržų,
Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių,
Pakruojo, Plungės, Prienų, Skuodo,
Širvintų, Trakų ir Zarasų rajonuose,
Klaipėdos mieste ir Visagine.

SEIMO NARIAI SAVIVALDOS RINKIMUOSE
Iš Seimo narių, dalyvavusių sekmadienį vykusiuose savivaldybių
tarybų ir merų rinkimuose, 12 buvo
išrinkti į tarybas. Penki iš jų dar
turi galimybę tapti ir savivaldybių
merais.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariu išrinktas Raimundas
Markauskas, Kauno miesto – Orinta
Leiputė, Klaipėdos miesto – Agnė
Bilotaitė ir Irina Rozova, Klaipėdos rajono – Eugenijus Gentvilas,
Kretingos rajono – Jolita Vaickienė,
Mažeikių rajono – Kęstutis Bartkevičius, Šilalės rajono – Remigijos
Žemaitaitis, Varėnos rajono – Algis
Kašėta, Vilniaus miesto – Petras
Gražulis, Naglis Puteikis ir Remigijus Šimašius.
Penki Seimo nariai dar turi šansų
kovo 15 d., per pakartotinį balsavimą, būti išrinkti merais. R. Šimašius

surinko 33,96 proc. rinkėjų balsų
(dabartinis meras Artūras Zuokas –
18,05 proc.), A. Pitrėnienė Skuodo
rajone – 33,69 proc. (jos varžovas
– 18,59 proc.), A. Kašėta – 49,80
proc. (dabartinis meras Vidas Mikalauskas – 34,49 proc.).
Už A. Bilotaitę uostamiesčio mero
rinkimuose balsavo 11,77 proc.
rinkėjų (už dabartinį merą Vytautą
Grubliauską – 42,06 proc.), už V.
Simuliką – 15,43 proc. Šiaulių
miesto rinkėjų (už jo varžovą –
16,65 proc.).
V. Simulikas ir A. Pitrėnienė yra
iškelti tiktai kandidatais į tarybos
narius-merus, tačiau neįrašyti į visuomeninių rinkimų komitetų keltų
kandidatų sąrašą.
Tiktai dėl mero posto savivaldos
rinkimuose taip pat dalyvavo dar
keletas Seimo narių. Į Kauno miesto

merus kandidatavo Vydas Gedvilas,
Panevėžio miesto – Petras Narkevičius, Raseinių rajono – Remigijus
Ačas, Širvintų rajono – Rita Tamašunienė, Švenčionių rajono – Zbignevas Jedinskij, Vilniaus rajono
– Vilija Filipovičienė.
Seimo nario pareigos yra nesuderinamos nei su savivaldybės tarybos
nario, nei su tarybos nario-mero
pareigomis. Dėl to ne vėliau kaip
dešimt dienų iki pirmojo naujai
išrinktos tarybos posėdžio į ją patekę Seimo nariai turi apsispręsti,
atsisakydami dabartinių pareigų
arba iškovoto mandato savivaldybės taryboje.
Kovo 1 d. 60-tyje šalies savivaldybių buvo renkami 1 524 tarybos
nariai, įskaitant merus. Pirmąkart
Lietuvos istorijoje merai rinkti
tiesiogiai.
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VIETOJ AKLOS TEMIDĖS – GRAKŠTUS „KOTÈ“ Administracijos vadovai susitiko
PREKIŲ ŽENKLAS
su Biržuvėnuose investuojančiais
Julija Jakonytė-Kitova (26) dar
verslininkais

nuo vaikystės save įsivaizdavo
kaip rimtą advokatę. Svajojo turėti
savo kontorą, kurios tikslas – atstovauti klientų interesams teisme.
Taigi nieko keista, kad baigusi Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją,
mergina pasirinko studijas Mykolo
Romerio universiteto Teisės fakultete. Nors teisės mokslai jau baigti,
o prigimtinis noras kovoti už tiesą
niekur nedingęs, dabar moters
gyvenimo upė teka nuosavo verslo
kryptimi. Sakysite, kad advokatų
kontora ir yra verslas? Žinoma,
bet tikrai sutiksite, kad nuosava
moteriškų drabužių bei aksesuarų
gamybos veikla gerokai prasilenkia nuo dar vaikystėje kruopščiai
dėliotų pašnekovės planų.
„Gal taip ir geriau, juk klientai,
pirkdami mano kurtus aksesuarus
ar vilkėdami drabužius, tai daro
susižavėję teigiama daiktų skleidžiama nuotaika. O teisėsaugos
institucijose sprendžiamos klientų problemos neigiamų emocijų
įkrautų kur kas daugiau“, – pozityviai apie teisininkės planų virsmą
kitais samprotauja prekių ženklo
„Kotè“ kūrėja ir savininkė J. Jakonytė.
Širdies šauksmas nugalėjo logišką proto balsą
„Jau nuo vienuoliktos klasės pasinėriau į įvairiausių darbų sūkurį:
kavinėje, naktiniame klube, bare,
prabangiame restorane, didelėse
įmonėse. Tai buvo didžiulė patirtis
bendravimo, konfliktų sprendimo,
įvairių kitų įgūdžių lavinimo atžvilgiu. Ir taip tęsėsi septynerius
metus, kol nusprendžiau, jog
noriu gyventi kitaip. Kaip? Ogi
nepriklausyti nuo darbdavių, jų
požiūrio, nuotaikų“, – apie norą
kurti savo verslą J. Jakonytė-Kitova. Prekių ženklo „Kotè“ kūrėjos
istorija įdomi tuo, kad aiškaus noro
užsiimti verslu vedama moteris,
neklausdama, kas bus toliau, paliko tuo metu gerai mokamą bei
perspektyvią poziciją.
„Aš tiesiog vieną dieną nuoširdžiai pasakiau sau ir kitiems, kad
esu ne ten, kur noriu, ir darau ne

tai, ko noriu. Mane labai palaikė
tiek kolegos, tiek artimieji. Džiaugiuosi, kad tuo metu nespėjau
užduoti sau tūkstančio baimę keliančių klausimų: iš ko gyvensiu
kitą dieną, ką darysiu? Kas toliau,
atsakė pats gyvenimas ir aiškus suvokimas, ko nenoriu: nebenorėjau
būti priklausoma nuo darbdavių“,
– svarsto pašnekovė.
Dirbau nemokamai, bet gavau
vertingų atsakymų, ko nori mano
būsima pirkėja
„Džiaugiuosi, jog santaupos ir
sutuoktinio parama tuo metu nesukėlė didelių finansinių sunkumų,
antraip vedama baimės būčiau ir
vėl tapusi samdoma darbuotoja. Šį
kartą drąsiai ėmiausi naujų užduočių: buvau ką tik baigusi vizažistės
kursus, tad pradėjau aktyviai ieškoti srities, kuri galėtų tapti mano
verslo kryptimi. Pirmiausia reikėjo
įsilieti į norimą aplinką, atrasti
savo auditoriją, pajusti jos norus.
Tad vizažistės paslaugas teikiau
kartais ir nemokamai, pati noriai
buvau neatlygintina savanorė
mados bei grožio industrijai skirtuose renginiuose. Taip žingsnelis
po žingsnelio atskleidžiau savo
pranašumus, radau savo klientes“,
– pasakoja jauna moteris.
„Manau, mano kurti drabužiai
bei aksesuarai labiausiai žavi savo
žemiškumu. Tai patogūs ir paprasti,
labiausiai į kokybę orientuoti kasdieniai drabužiai. Fotomodelius,
pristatančius „Kotè“ gaminius,

renkuosi artimus tikrovei. Tai
atsispindi ir fotosesijose: dieninis
makiažas, normalių kūno formų
merginos, erdvės labiau primena
mūsų lankytinas, o ne tik filmuose
matomas vietas.“
„Kotè“ – jaukumą kasdienybėje vertinančiai moteriai
„Artimųjų linksniuotas žodis
„Kotė“ virto pavadinimu, nes puikiai derėjo su jaukumu ir šiluma,
kuriuos perteikia mano kuriami
gaminiai. Pirmieji mūsų gaminiai
„Kotè“ buvo megzti movai odinėmis detalėmis. Verslą pradėjau
iš santaupų. Pačiai pradžiai reikėjo apie 2,5 tūkst. litų, kuriuos
investavau į gamybos žaliavas,
mezgimo bei siuvimo paslaugas
ir fotosesijas. Reklamai tuo metu
pinigų neskyriau. Manau, naujai
pradėtam verslui viena geriausių
reklamos galimybių yra socialiniai
tinklai. Pastebėjau, kad žmonės
labiau atkreipia dėmesį į tinkamai
jų nuotaikai ir laikotarpio dvasiai
artimas nuotraukas, o ne gausius
tekstinius aprašymus“, – atskleidžia verslininkė, savo produkciją
daugiausia parduodanti virtualioje
erdvėje. - Savo parduotuvės dar
nesame atidarę, tačiau bendradarbiaujame su lietuviškais butikais ir
plečiame „Kotè“ produktų įsigijimo galimybes visoje Lietuvoje“, –
jau daugiau nei metus gyvuojančiu
verslu džiaugiasi J. Jakonytė-Kitova, kurios komandoje šiuo metu
dirba net dešimt žmonių.
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JURBARKO KRAŠTO SAITAI SU MAŽĄJA LIETUVA
Su spaustuviniku ir kultūros veikėju Martynu Jankumi (1858-1946)
Jurbarko krašto žmonės palaikė ryšius dar nuo spaudos draudimo laikų.
Iš M. Jankaus spaustuvės Bitėnuose
knygnešiai gaudavo literatūros, kurią pristatydavo per sieną į Didžiąją
Lietuvą.
Apie 1907 m. Jurbarko malūno
savininkas Pranas Krencius savo
lėšomis M. Jankaus spaustuvėje
pradėjo spausdinti knygeles, kurias
leido iki Pirmojo pasaulinio karo.
1922 m. kompozitorius Stasys
Šimkus iš M. Jankaus užrašė 22
dainas su melodijomis (D. Kšanienė
„M. Jankaus indėlis į Mažosios Lietuvos muzikinę kultūrą“. Knygotyra,
2009 m. T 25).
M. Jankaus sodyba Bitėnuose ir
Rambyno kalnas ilgainiui tapo lietuvių susirinkimų ir švenčių vieta.
Ypač tokių gražių pabendravimų,
kuriuose susitikdavo Didžiosios ir
Mažosios Lietuvos žmonės, būta
tarpukario laikotarpiu. Tada M.
Jankui jau buvo prigijęs Mažosios
Lietuvos patriarcho vardas. Lietuvos
Nepriklausomybės 10-ečio ir M.
Jankaus 70-ečio proga Klaipėdoje,

„Ryto“ spaustuvėje, buvo pagaminta
Amžinoji Rambyno kalno knyga,
kurią saugoti buvo pavesta M. Jankui ir kurioje pirmajam pasirašyti
teko garbė Vydūnui. Šioje knygoje
savo autografus paliko daug žymių
visuomenės ir kultūros veikėjų, o
ir šiaip paprastų žmonių, daugybės
ekskursijų į Bitėnus pas M. Jankų,
dalyvių.
Amžinoje Rambyno kalno knygoje
savo įrašą 1929 m. yra palikęs ir

kompozitorius S. Šimkus. Tais pačiais metais jis Leipcige išleido leidinį „Penkios lietuvių liaudies dainos
vienam balsui prie piano“, kuriame
yra ir iš M.J ankaus užrašytos dvi
dainos su melodijomis.
Už atsiųstą S.Šimkaus autografą
nuoširdžiai dėkoju M.Jankaus muziejaus direktorei Liudvikai Burzdžiuvienei.
Jurbarko rajono kraštotyrininkas
Vytautas Lekutis

Biržuvėnų dvaro sodybos oficinos patalpose netrukus pradės veikti
kavinė. Patalpas išsinuomoję verslininkai žada plėsti paslaugų spektrą
ir jau pavasarį tikisi pradėti baidarių ir žirgų nuomą bei kitas paslaugas.
Su Telšių rajono savivaldybei priklausančias patalpas išsinuomojusiais
verslininkais susitiko Savivaldybės administracijos direktorius Saulius
Urbonas su pavaduotoju Kęstučiu Anglicku. „Džiugu, kad verslininkai
investuoja ne tik į miesto, bet ir į rajono objektus. Esame įsitikinę, kad dėl
platesnio paslaugų spektro Biržuvėnai taps dar patrauklesniu turistams ir
investuotojams,“ – taria Savivaldybės administracijos vadovai.
Oficinos patalpos – unikalios, archeologinių žvalgomųjų tyrimų metu
nustatyta, jog pastate ir aplink jį išlikę kultūrinis sluoksnis su 17-19 a.
būdingais radiniais. Prie oficinos, po 10 cm storio velėnos sluoksniu,
atkasti 17-19 a. radiniai: buitinės keramikos žiestomis, glazūruotomis
šukėmis. Oficinos virenės patalpose atidengtas akmenų grindinys, prie
virenės atidengta laiptinė konstrukcija.
Telšių rajono savivaldybė nuomininko Biržuvėnų dvaro oficinos patalpoms ieškojo nuo 2013 metų. Buvo paskelbti penki konkursai. Pirmąjį
laimėjusi įmonė po kelių mėnesių nuomos sutartį nutraukė. Pakartotinį
konkursą laimėjusi bendrovė nepasirašė sutarties, tad viešo nuomos
konkurso organizavimo komisija konkursą paskelbė neįvykusiu. Trečią
ir ketvirtą kartą skelbtuose konkursuose norinčiųjų dalyvauti neatsirado.
Penktą kartą konkursas oficinos patalpoms išnuomoti organizuotas praėjusių metų lapkritį. Konkurse dalyvavo vienintelis juridinis asmuo – MB
„Seliavita“. Ji už 1 kv. m patalpų nuomą pasiūlė 1 Lt per mėnesį. Bendras
patalpų plotas – 143,37 kv. m, nuomininkas sutartimi įsipareigojo mokėti
41,42 euro (143,37 Lt) per mėnesį.
Kuria naujas darbo vietas
Kavinė Biržuvėnuose pradės veikti jau kovo mėnesį. Joje bus teikiamos
maitinimo ir pramogų paslaugos, rengiamos įvairios degustacijos. Su
Sauliumi Urbonu ir Kęstučiu Anglicku susitikusi „Seliavita“ komercijos
direktorė Agnė Norvaišienė atkleidė turinti ir kitų ateities planų. Orams
atšilus, žadama pradėti teikti baidarių ir žirgų nuomos paslaugas, svarstoma
dėl užimtumo vaikams galimybių. Savivaldybės administracijos vadovai
informavo verslininkę apie kambarių nuomos Biržuvėnų dvare ir kitas
perspektyvas.
Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorė Kristina Miliuvienė taip
pat pažymi, jog kuo daugiau paslaugų bus teikiama, tuo daugiau turistų
atvyks į Biržuvėnus. Turistai taip pat gali atvykti į šalia Biržuvėnų dvaro
sodybos esantį motociklų muziejų bei Šatrijos kalną.
Kviečiami pasinaudoti parama
Saulius Urbonas ir Kęstutis Anglickas dar kartą primena, jog Telšių rajono
savivaldybės taryba savo sprendimu yra patvirtinusi Smulkiojo ir vidutinio
verslo bei kaimo plėtros programą. Jos tikslas – gerinti ūkininkavimo ir
verslo sąlygas Telšių rajono savivaldybėje.
Sauliaus Urbono teigimu, gali būti kompensuojamos netgi įmonės įregistravimo išlaidos: savivaldybei pateikus registracijos pažymėjimo kopiją
ir įmonės įregistravimo išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų
kopijas, vieną kartą vienam fiziniam asmeniui kompensuojama iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau kaip 145 eurus (500 Lt). Minėtos programos
lėšos taip pat skiriamos palūkanoms už paskolas kompensuoti, parodoms,
renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti, leidiniams leisti.
Kompensuojama iki 100 procentų palūkanų, bet ne daugiau kaip 1 448
eurus (5000 Lt) per vienerius metus. Pasak Savivaldybės administracijos
direktoriaus, palūkanos kompensuojamos vienam fiziniam ar juridiniam
asmeniui dvejus metus, teikiant paraišką palūkanoms už paskolą kompensuoti, paskolos sutartis turi būti galiojanti arba pasibaigusi ne daugiau
kaip prieš 12 mėn. K. Anglickas informuoja, kad 2012-2014 metais Telšių
rajono savivaldybė parėmė 137 verslo subjektus: ūkininkus bei verslininkus. 2012–2014 metais paramai skirta 258 230 eurų (891 tūkst. 615 Lt).
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KODĖL SKAUDA SKRANDĮ

Tinginys su varške
Sudėtinės dalys:
Sausainiai, 2 pakeliai;
Kondensuotas pienas, 1 indelis;
Sviestas, 150 gramų;
Varškė, 9 %, pakelis, 2 vienetai;
Razinos, 2 šaukštai.
Gaminimas:
Sulaužome sausainius, dedame razinas, pertrintą varškę ir paliekame.
Sviestą išlydome, dedame kondensuotą pieną ir pakaitiname iki užvirimo,
pilame ant sausainių, išmaišome, sudedame į skardelę, suspaudžiame ir dedame į šaldytuvą, kol sustings.

MITYBA

Aptiko medžiagą, kuri gali naikinti
vėžio ląsteles
Vienas itin tyro alyvuogių aliejaus komponentas sunaikina
įvairias žmogaus vėžio
ląsteles, nekenkdamas
sveikosioms. Mokslininkai žinojo, kad oleokantalai gali naikinti
vėžio ląsteles, bet tiksliai negalėjo pasakyti,
kaip tai vyksta.
Jie manė, kad šios medžiagos gali atakuoti svarbius vėžinių ląstelių
baltymus, kurie sukelia užprogramuotą ląstelės mirtį, vadinamą apoptoze.
Mokslininkai nusprendė patikrinti šią hipotezę.
„Mums reikėjo nustatyti, ar oleokantalai daro įtaką šiam baltymui ir
priverčia ląsteles žūti“, - sakė Rutgerso Aplinkos ir biologijos mokslų
mokyklos mitybos profesorius Paulas Breslinas ir vienas iš naujos studijos, pasirodžiusios žurnale „Molecular and Cellular Oncology“, autorių.
Žūsta per pusvalandį
Padengę vėžines ląsteles oleokantalais, tyrinėtojai pastebėjo, kad jos
žūsta labai greitai – vos per 30–60 min. Užprogramuota ląstelės mirtis
trunka nuo 16 iki 24 valandų, taigi mokslininkai suprato, kad kažkas kitas
verčia vėžio ląsteles žūti.
Jie nustatė, kad vėžio ląsteles pražudo jų pačių fermentai. Oleokantalai
praduria vėžio ląstelių pūsleles, kuriose kaupiasi ląstelės atliekos – savotišką ląstelės „šiukšlių dėžę“ ar „atliekų perdirbimo centrą“.
Šios pūslelės, vadinamos lizosomomis, vėžinėse ląstelėse būna didesnės,
negu sveikosiose. Jose būna daug atliekų.
„Kai tik atveri vieną iš tokių dalykų, išsiveržia visas pragaras“, - sakė
P. Breslinas.
Puiku tai, kad šie alyvuogių aliejaus komponentai nedaro žalos sveikoms
ląstelėms – jie tik laikinai sustabdo jų gyvavimo ciklą, arba „jas užmigdo“,
pažymi profesorius. Po dienos sveikosios ląstelės vėl pradeda funkcionuoti.
Kitas žingsnis būtų palikti laboratorines sąlygas ir pažiūrėti, ar oleokantalai gali sunaikinti vėžio ląsteles ir sumažinti auglius gyvūnams, teigia
Davidas Fosteris iš Hunterio koledžo.
„Taip pat turime išsiaiškinti, kodėl vėžinės ląstelės oleokantalams yra
jautresnės už nevėžines ląsteles“, – sakė jis.

Ir modernioji medicina patvirtina,
kad 70 proc. visų žinomų ligų kyla
dėl negatyvių minčių, sako žolininkė
Nijolė Degutienė.
Rūgštingumą reguliuoja medus
Sudirgusį skrandį apraminti gali
tam tikrų vaistažolių arbatos. Mažinti skrandžio rūgštingumą ir
rėmens simptomus N. Degutienė
pataria kiaulpienių šaknų nuoviru ar
lapais. „Dar labai padeda stiklinėje
šilto vandens ištirpintas šaukštelis
medaus. Gerti reikia valandą prieš
valgį. O kai rūgštingumas mažas,
šaukštelį medaus ištirpinkite šaltame vandenyje ir gerkite šaltą“,
– priduria ji. Vis dėlto, jei stresas ir
nerimas nuolatinis, didelio poveikio
neverta tikėtis.
Pats laikas prisirinkti dilgėlių
Kol žaizda skrandyje atsiveria,
žmogus ilgai kankinasi nuo nemalonių pojūčių, o vėliau – skausmo,
kuris ir nuveja tirtis. Jei skrandžio
srityje atsiranda nemalonus jutimas,
pasak N. Degutienės, labai gerai dilgėlių ir medetkų arbata. Jas galima
maišyti arba gerti atskirai.
„Receptas lygiai toks pat. Šaukštelį
medetkų arba dilgėlių užpilti 0,25
litro ką tik užvirusio vandens. Gerti
pusvalandį prieš valgį 2–3 kartus
prie dieną“, – aiškina žolininkė.
Anot pašnekovės, skrandį gerai

gydo primiršta žolė dedešva. Du
šaukštelius dedešvų reikia iš vakaro
užpilti šaltu vandeniu, ryte pašildyti
iki 36 °C ir gerti du kartus per parą.
Jei skrandžio skausmai prasidėjo neseniai ir jų priežastis neaiški, negalavimams kelią užkerta marenikių ir
melisų nuoviras. „Geriame savaitę ir
žiūrime, ar skrandžio skausmas praėjo. Jei išgyvenate stresą, skausmas
greičiausiai tęsis. O jei skrandžio
veikla sutriko dėl kažkokio maisto
– pasibaigs“, – kalba N. Degutienė.
Reikia vartoti tinkamą aliejų
Anot jos, ypatinga žolė yra ugniažolė: „Įrodyta, kad ugniažolė stabdo vėžinių ląstelių augimą. Todėl
ugniažolių arbatą gerti verta ne vien
dėl to, kad atsivėrė žaizda, bet dar
ir todėl, kad neišsivystytų vėžys.“
Žmonėms, turintiems bėdų dėl
skrandžio, žarnyno ligų, N. Degutienė pirmiausia pataria išsirinkti
tinkamą aliejų: „Metame visus
aliejus, prie kurių pripratome, ir nusiperkame avokadų, žemės riešutų
ar vynuogių kauliukų aliejaus. Jie
yra švelnesni ir neerzina skrandžio.“
Jei, panaudojus liaudiškas priemones, skausmas nepraeina, reikia
eiti pas gydytoją. Šeimos gydytojas
įvertins būklę ir, jei reikės, skirs
vizitą pas gastroenterologą.
Svarbu stebėti, kokiu metu skau-

da skrandį
Gydytojai pataria atkreipti dėmesį,
kada skrandį skauda. Jei skausmai
kartojasi nuolat, skausmų priežastį
turi nustatyti gydytojas.
Jei skausmai vargina naktį, greičiausiai bus refliuksas ar atsivėrusi
dvylikapirštės žarnos opa.
Jei negalavimai vargina pavalgius
riebaus maisto, greičiausiai – tulžies
ar kasos ligų sukeltos problemos.
Jei skausmas kyla tuoj po valgio,
tai gali būti bėdos skrandyje.
Jei skausmas kyla po valgio praėjus kelioms valandoms, tai gali būti
dvylikapirštės žarnos opa, tulžies
latakų ligos ar plonosios žarnos
sutrikimai.
Skrandžio skausmams būdingas
ir sezoniškumas: opinės kilmės
ligos dažniausiai paūmėja pavasarį
ir rudenį.
Jei pilvą varsto diegliai, gali būti
inkstų ar tulžies pūslės akmenligė.
Šaltinis: Delfi.lt
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PARAZITAI MŪSŲ ORGANIZME
Parazitines ligas sukelia patogeniniai pirmuonys ir kirmėlės. Vieni
tokių parazitų – helmintai, kuriais
pasaulyje, PSO duomenimis, kasmet
užsikrečia ir suserga apie 5 mlrd.
žmonių. Helmintai – tai parazitinės
kirmėlės, gyvenančios žmogaus ar
gyvūno organizme (spalinės, askaridės, plaukagalviai, kaspinuočiai,
toksokaros, toksoplazmos ir kt.).
Jos sukelia ligas, vadinamas helmintozėmis. Lietuvoje helmintozėmis
kasmet suserga apie 18 tūkstančių
gyventojų. Iš jų dauguma vaikai iki
12 metų. Labiausiai paplitę susirgimai — askaridozė (sukelia askaridės) ir enterobiozė (sukelia mažos,
baltos spalvos kirmėlės – spalinės).
Daugelis žmonių net nenumano,
kad dėl net 80% negalavimų ir ligų
yra kalti būtent jie – parazitai. Parazitiniai mikroorganizmai gali sukelti

tokius neįtikėtinus simptomus, kaip
odos niežėjimas ar bėrimai, pilvo
skausmai, sutrūkinėję lūpų kampučiai, nagų lūžinėjimas, galvos
skausmas, viduriavimas ar vidurių
užkietėjimas, miego sutrikimai, dantų griežimas, knarkimas, seilėtekis,
plaukų slinkimas ir kt.
Parazitams patinka cukrus ir viskas, kas virsta cukrumi. Taigi, jeigu
norite jų atsikratyti – atsisakykite
cukraus ir stipriai apdorotų maisto
produktų. Parazitai nepakenčia gencijono šaknies, imbiero, gervuogių,
žalio kopūsto, alijošiaus, kokoso
aliejaus, moliūgų sėklų, granatų sėklų ir papajų. Šių produktų valgykite
kaip įmanoma daugiau, jei norite
sveiko žarnyno.
Patarimai, kaip atsikratyti ir apsisaugoti nuo parazitų:
Nuolat plaukite ar dezinfekuokite

rankas.
Atidžiai ir gerai plaukite visas
daržoves bei vaisius.
Visuomet įsitikinkite, kad mėsą
ar žuvį gerai termiškai apdorojote.
Vartokite daugiau česnako.Kartusis kietis, kitaip - pelynas, turi labai
stiprų antiparazitinį poveikį.
Bičių pikis - stipriausias natūralus
antibiotikas, kuris savo ruožtu naikina parazitinius organizmus.
Gerkite daug vandens.

PAŽINK SAVE

DIDŽIAUSIA VAIKŲ AUKLĖJIMO KLAIDA – DVIGUBI STANDARTAI
Mano dukrelė nuolat kartoja tai,
ką mato darželyje, namuose: vyro,
sesers elgesį. Ne visuomet tas
elgesys yra labai tinkamas. Kaip
keturmetei reikia paaiškinti, kad
negalima visko kartoti? Evelina,
30 m.
Atsako psichologė praktikė Ramunė Žėlionienė
Labai svarbu suprasti tėvams ir
visiems suaugusiems, kad vaikai
yra linkę atkartoti tai, ką jie mato
gyvai ar televizorių ekranuose. Štai
čia ir yra didžioji suaugusiųjų atsakomybė. Jie turi pasirūpinti, kad
artimoje vaikui aplinkoje jis matytų
kuo geresnį elgesio pavyzdį. Viską,
ką mes darome, kai vaikai yra šalia,
labai didelė tikimybė, kad vaikai
ims ir atkartos. Tuomet jau nėra
prasmės ką nors aiškinti, nes atžala
susidarys dviprasmišką įspūdį. Taip
gali net išmokti meluoti, apgaudinėti, turėti nereikalingas kaukes.
Kai vaikas yra mažas jo vaidmenų
kiekis yra nedidelis, tačiau ilgainiui
jis jų įgis vis daugiau.

Tam, kad ateityje žmogaus nevargintų nereikalingi vaidmenys,
geriausia, kai tėvai yra visur mandagūs, visur išlaikyti. Viską galima
padaryti kultūringai. Yra mamų,
kurios kreipiasi: „Ką man daryti?
Vaikas daro tai, ką vyras.“ Yra vienintelis atsakymas – turite kaip nors
įkalbėti savo vyrą daryti tam tikrus
dalykus ne vaiko akivaizdoje arba
prašyti to nedaryti vardan vaiko.
Tokį reiškinį būtų galima įvardyti
tėviškuoju dosnumu.
Psichologai dažnai aiškina tėvams, kad pirmiausia pasikeisti
reikėtų jiems. Žinoma, tėvai dažnai
atkerta, kad jie taip pat žmonės ir
jiems reikia atsipalaiduoti. Tačiau
tuomet supranti, kad suaugusieji
atsipalaidavimo ieško tuose dalykuose, kurie kažkodėl gali būti
žalingi vaikams. Reiškia mes nekeliame sau aukštesnės kartelės,
bet vaikų norime labai tvarkingų.
Pavyzdžiui, tėtis po darbo gali
išmėtyti savo purvinas kojines bet
kur, tačiau jeigu vaikas išmėtys –

blogai. Mama gali puodą su sriuba
palikti ir išplauti tik rytoj, bet jeigu
vaikas neišsiplaus lėkštės – blogai.
Suaugusieji vaikų auklėjime taiko
daug dvigubų standartų, o vaikai
juos natūraliai vis primena.
Jeigu tėvai galvoja, kad vaikai
labiausiai atkartoja jų elgesį – tai
nėra tiesa. Tyrimais nustatyta, kad
vaikai dažnai nusižiūri nuo šešeriais septyneriais metais vyresnių
vaikų. Jei vaikas vienas šeimoje,
kurį laiką kai kuriuos elgesio niuansus jis nusižiūri tik nuo mamos ir
tėčio. Toliau jis auga, susitinka su
bendraamžiais, iš kurių atkartodamas taip pat gali daug ko išmokti.
Vėliau gali imti mokytis ir iš vyresnių. Tuomet jau svarbus aplinkos
parinkimo vaikui klausimas. Labai
gerai, jei mažesni vaikai, bendraudami su vyresniais vaikais turėtų
tarpininką – suaugusįjį.
Jei vaikas ką nors „pasigavo“ iš
tėvų. Reikia būti pačiam labai budriam ir priimti tai kaip „veidrodį“.
Tuomet natūralu - suaugusieji turi

elgtis kitaip, kad tame „veidrodyje“
būtų kitas atspindys. Jei matome,
kad vaikas netinkamą elgesį „atsineša“ iš kitos aplinkos, reikia kelti
klausimą, kokioje aplinkoje vaikas
dažnai būna, kokie jį supa bendraamžiai. Būtina gerai apmąstyti,
ar ta aplinka vaikui yra tinkama.
Geriausia su vaiku atvirai pasikalbėti, paskatinti jį susimąstyti. Taip
pat svarbu stiprinti šeimos statusą

vaikui, kad kita aplinka nebūtų didesnis autoritetas. Jei vaiko elgesys
kinta ir namuose, tai būtent ir gali
reikšti, kad ta kita aplinka yra jam
svarbesnė. Tačiau bet kokiu atveju
prasta reakcija – pykti, bausti, rėkti.
Mes negalime pykti ant vaikų, nes
jiems prisitaikyti prie bendraamžių
yra gyvybiškai svarbu.
Šaltinis: Lietuvos sveikata.

2015 03 06 Nr. 9

7

ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

AUTOMOBILIŲ GERBĖJŲ AKYS KRYPSTA Į Singapūro restorane darbuojasi
„skraidantis padavėjas“
ŽENEVĄ, KUR PRASIDEDA INTRIGUOJANTI
Nepilotuojamų oro transporto
PARODA
Šiemet Ženevoje laukiama intriguojančių naujienų. Galima drąsiai
spėti, kad daugiausiai dėmesio sulauks stendai, kuriuose puikuosis
superautomobiliai, o jų šiemet bus itin gausu: po dvi šios srities naujienas žada parodyti „McLaren“ ir „Koenigsegg“, taip pat debiutuos
nauji „Ferrari“, „Lamborghini“, „Aston Martin“ modeliai, taip pat
„Honda NSX“ bei „Audi R8”. Netrūks ir „žemiškų“ premjerų –
„Volkswagen“ pristatys vienatūrius „Touran“ ir „Sharan“, „Honda“
atskleis naująjį „Jazz“, „Toyota“ parodys, kaip atnaujino „Avensis“,
o „Renault“ pristatys būsimą savo populiariausią modelį „Kadjar“.

„SUBARU OUTBACK“ GRĮŽTA PRIE ŠVELNESNIŲ
FORMŲ
Ženevoje „Subaru Outback“ švenčia 20-metį. Nuo šio modelio
debiuto 1995 m. keitėsi ne tik pats automobilis, bet ir tokio tipo
mašinų poreikis.
Automobilių parodoje pristatytas naujasis „Outback“ – jau
penktosios kartos atstovas. Kiek nuosaikesniu dizainu nuo
pirmtako besiskiriantis penktosios kartos „Outback“ bus ne tik
erdvesnis, bet ir pasižymės kokybiškesnėmis salono medžiagomis, taip pat gausybe naujų saugumo technologijų, tarp kurių
bus ir automatinė stabdymo sistema „EyeSight“, padedanti
išvengti susidūrimo.
Pirkėjai galės rinktis iš kelių variklių: 2.0 l turbodyzelio (110
kW) ir atmosferinio benzininio 2.5 l (129 kW). „Dyzelis“ galės
būti derinamas su 6 laipsnių mechanine arba CVT transmisija, o benzininis gaus tik CVT variantą.

IŠANKSTINIS „VOLKSWAGEN“ GRUPĖS MODELIŲ
PRISTATYMAS ŽENEVOJE
Tradiciškai Ženevos parodos išvakarėse „Volkswagen“ pristatė visų
koncernui priklausančių markių naujienas.
Kaip ir kiekvienais metais Ženevos parodos išvakarėse „Volkswagen“
koncernas tradiciškai pristatė visas priklausančių markių naujienas.
Praktiškus modelius atstovavo naujasis „Volkswagen Touran“, taip
pat visiškai naujas „Škoda Superb“ – pastarasis dabar ne tik erdvus,
kaip ir ankstesnės kartos čekų flagmanas, bet ir išties išvaizdus, kuo
ne itin galėjo pasigirti jo pirmtakas. O salono apdailos medžiagos
tikrai vertos pagyrimo – šis čekas drąsiai pretenduoja į „Premium“
segmento atstovus.

Varnos įsimylėjo mažą mergaitę
Vienai mažai mergaitei labai
pasisekė. Ji maitina varnas
sode, o jos už tai jai neša dovanas, skelbia BBC.
Aštuonerių metų Gabi Mann
surinko jau visą kolekciją tokių
paukščių dovanų ir jai tai yra
brangiausia, ką ji turi: „Jūs
galite pasižiūrėti, tačiau nieko nelieskite“, - sakė ji. Plastikinėje dėžutėje
laikomi maži daiktai, kuriuos mergaitei atnešė paukščiai. Kiekvienas daiktelis priskirtas konkrečiai kategorijai ir laikomas su panašiais daiktais. Mažai
mergaitei šie daiktai yra vertingesni už auksą.
Mergaitės draugystė su varnomis prasidėjo atsitiktinai, kai jai buvo ketveri.
Ji dalijosi savo priešpiečiais su paukščiais autobuso stotelėje. Greitai varnos
prie to priprato ir tuo laiku jau laukdavo mergaitės ir maisto.

Italo žvejo laimikis: šamas, kuris
prarytų žmogų vienu kąsniu

LAIMĘ BANDYS IR „MAZDA CX-3“
Ženevoje pasirodė naujasis CX-3. Praėjusį rudenį jis debiutavo JAV, Los Andželo automobilių parodoje, o dabar
demonstruojamas ir europiečiams. Numatoma, kad į Europos
kelius jis išriedės vasaros pabaigoje.
Tai – tarsi mažesnė „CX-5” versija, kuriai padidinto pravažumo įspūdį padeda sukurti juodo plastiko apvadai aplink
ratlankius bei kėbulo apačią.
„Mazda CX-3” bus siūlomas su 1.5 litro darbinio tūrio dyzeliniu arba 2.0 litrų darbinio tūrio benzininiu varikliu. Pastarojo
bus siūlomos dvi skirtingos galios modifikacijos.
Info: Delfi.lt

TEMA

Į SALONĄ – IEŠKOTI NAUDOTO AUTOMOBILIO
Apynaujėms transporto priemonėms, kaip perspektyviam segmentui, vis daugiau dėmesio skiria
oficialūs gamintojų atstovai Lietuvoje arba jų antrinės įmonės, rašo
„Lietuvos žinios“.
Bendrovės „Fakto Auto“ naudotų
automobilių pardavimo vadybininkas Nerijus Andrulevičius teigė, kad
per mėnesį vidutiniškai parduodama
10-20 naudotų mašinų. Pasak jo,
jei automobilis yra dešimties metų
senumo, o jo vertė siekia apie 3
tūkst. eurų, parduoti jo per saloną
greičiausiai neverta. Pirmenybė
esą teikiama tiems, kurių lietuviška
priežiūros istorija, be to, automobiliai turi būti ne senesni nei dešimties
metų, o rida neviršyti 200 tūkst.
kilometrų.
„Volkswagen“ ir „Audi“ Lietuvoje
atstovaujančioje bendrovėje „Moller
Auto“ naudotų automobilių prekyba
pernai augo trečdaliu – per metus iš
„Moller Auto“ atstovybės išriedėjo

priemonių panaudojimas kasdien tampa vis aktualesnis, ir
kur kas daugiau įmonių siekia
pasitelkti dronus paslaugų gerinimo bei populiarinimo kompanijose. Išimtimi netapo ir
Singapūre įsikūręs restoranas,
oro robotą pavertęs padavėju.
„Maistas – nacionalinė Singapūro manija. Tačiau surasti pakankamai žmonių, galinčių tiekti lankytojams maistą, pastaruoju metu tampa problema,
todėl viena kompanija rado sprendimą – įdarbinti skraidantį robotą. Anot
restorano, robotai yra tvirti, patikimi ir tikrai niekada nepaskambins, prašydami laisvų dienų paskutinę minutę,“ – praneša „BBC News“ straipsnyje
apie dronų virsmą į padavėjus.
Kompanijos pasitelktas „Infinium Robotics“ kūrėjų dronas sukėlė daug
diskusijų ir atvėrė duris moderniam susidariusios problemos sprendimui.

Ši gigantiška žuvis sveria 127 kilogramus, o pažvelgus į jos žiaunas
kyla mintis, jog ji galėtų lengvai
praryti žmogų. Pasak žvejo, ištraukti
2,67 metro ilgio padarą į krantą
prireikė daug kantrybės ir fizinės
jėgos. Žvejo pastangos atsipirko,
pamatavęs žuvies svorį ir ilgį vyras
pretenduoja tapti rekordo savininku.

Dubajuje - dangoraižių kompleksas
Dubajuje uždegta žalia
šviesa dar vienam įspūdingam statybų projektui – 4 tūkst. akrų (1600
hektarų) ploto dangoraižių
kompleksui, kurį įkvėpė
„Arabijos naktų“ veikėjai
– tokie kaip Aladinas ir
Sinbadas, skelbia businessinsider.com.
„Aladino mieste“ iš viso
bus šeši dangoraižiai, kai kurie priminsiantys stebuklingąją Aladino lempą, o
juos tarpusavyje jungs ore pakibę tiltai su judančiais pėsčiųjų takais (aliuzija
į skraidančius kilimus?).
Statybos prasidės kitais metais. Nors apie bendrą projekto kainą kol kas
informacijos nėra, Dubajaus savivaldybės vadovas Hussainas Nasseris
Lootah „Future of Dubai“ sakė, kad lėšų projektui jau yra.

„Ikea“ - kartu su beviele energijos
perdavimo sistema

605 šeimininką pakeitusios mašinos.
„Moller Auto“ pardavimo vadovas
Vaidas Lietuvaitis tvirtina, kad per
saloną pardavus automobilį, įmonei
tenka standartinis 400 eurų atlygis.
Anot V. Lietuvaičio, naudoti automobiliai į „Moller Auto“ atrieda
iš trijų šaltinių: iš naujų mašinų
pirkėjų, po veiklos nuomos iš bankų
atkeliaujančios transporto priemonės

bei populiarūs naudoti modeliai,
kuriuos pagal poreikius importuoja
iš kitų šalių.
DELFI primena, kad pernai Lietuvoje įregistruoti 165 482 naudoti
automobiliai. Mūsų šalyje dominuoja
11-15 metų (31 proc.) ir 16-20 metų
(30 proc.) amžiaus automobiliai. Iki
5 metų amžiaus mašinos sudaro tik
6 proc.

Didžiausia baldų gamintoja pasaulyje bei
mažmenininkė, prekiaujanti baldais, „Ikea“
bendradarbiaudama su bevielės energijos
konsorciumu „Wireless Power Consortium“
paskelbė išleisianti baldų liniją, kuri leis
pasikrauti telefonus ir kitus prietaisus be
papildomų laidų.
Nauji stalai, komodos ir lempos naudoja
„Qi“ technologiją idant pakrautų nedideliu
atstumu patalpintus įvairius prietaisus. „Ikea“
taip pat paskelbė, jog siūlys įsigyti specialų
nedidelį kilimėlį, kurį uždėję ant bet kurio
paviršiaus galėsite naudoti „Qi” krovimo
technologiją.

Šaltinis: Technologijos.lt
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ÐEÐTADIENIS,, KOVO 7 D.

Kovo 7 d. - kovo 13 d.

05:40 Mokslo ekspresas.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:30 Pasimatuok profesijà.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Inspektorius Luisas
3.
14:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
15:00 Lietuvos
nepriklausomybës
atkûrimo 25-meèiui.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:00 Bûkime kartu.
22:40 Da Vinèio demonai
1.
00:25 Laiko maðina.
02:05 Inspektorius Luisas
3.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. Laida
evangelikams. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Kasdienybës
aitvarai.
14:00 Pasaulio biatlono
èempionatas.
15:30 Bûtovës slëpiniai.
16:30 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
17:30 Pasaulio biatlono
èempionatas.
18:30 Þinios.
18:45 Mokslo sriuba. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
20:30 Lietuviø kinas
trumpai. (k.)
21:00 Rokis.
23:00 Panorama. (k.)
23:22 Sportas. (k.)
23:27 Orai. (k.)
23:30 Grupës "Þalvarinis"
koncertas Ðv.
Kotrynos baþnyèioje.
2013 m.
01:00 Lietuviø kino
klasikai. (k.)
02:30 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Þiedø ritmai.
07:15 Þiedø ritmai.
07:45 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Gelbëkim
pingvinus.
11:00 Gepardø
dienoraðèiai.
11:30 Trento ir laukiniø
kaèiø nuotykiai.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Þiedø ritmai.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Magijos meistrai.
16:00 Bûrëja.
17:05 Dvideðimt minuèiø.
18:05 Dvideðimt minuèiø.
19:05 ROMANTIKA
Rosamunde Pilcher.
Ðirdies reikalai.
21:00 Nemarus kinas.
Alfredo nesëkmës.
22:55 Átariamasis. Driu
Pitersono gyvenimas.
00:25 Vieðbutis "Grand
Hotel".
01:55 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Smalsutë Dora.
Pasakø ðalyje.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Agentas Ðunytis.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Ponas Bynas.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Kaukës sûnus.
11:45 Ðaunioji beþdþionë.
13:30 Visados kaip pirmà
kartà.
15:20 PREMJERA
Èiauðkutë.
17:40 Didingojo amþiaus
paslaptys. Istorijà
pakeitusi meilë I.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS.
PREMJERA Rifo
pasaka 2.
20:35 PREMJERA
Suvaidink mano
þmonà.
22:50 PREMJERA Mirtina
jungtis.
00:40 Þaibiðkas kerðtas.
02:35 Programos pabaiga.
02:40 Lietuva Tavo delne.

06:15 Teleparduotuvë.
06:30 Redakajus.
07:00 Bidamanø turnyras.
07:30 Maþyliø nuotykiai.
08:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
08:30 Bûrys.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos ir sporto
balansas.
11:00 Laikas keistis.
11:30 Vaikø darþelio
policininkas.
13:45 Gyvenimo bangos.
16:20 Ekstrasensai
detektyvai.
17:20 Svajoniø nuotaka.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Narnijos kronikos.
Auðros uþkariautojo
kelionë.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
21:20 Transporteris 3.
23:25 Rusø nuotykiai Las
Vegase.
01:15 Mirtinas smûgis.
02:55 Kaip pamiðæ.
04:30 Programos pabaiga.

07:00 Amerikos talentai.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Ðefas rekomenduoja.
11:00 Þiemos galiûnas.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Statyk!
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Ðeimynëlë.
14:30 Ðeimynëlë.
15:00 "Davis'o taurës"
teniso turnyras.
Lietuva – Lenkija.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano
dainà.
21:00 MANO HEROJUS
Samdiniai.
23:00 AÐTRUS KINAS
Mirties motelis 2.
Pirmasis kirtis.
00:25 Eimosas ir Endriu.
02:25 Prokurorø
patikrinimas.
03:30 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.lt
10:00 Ið peties.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:00 Dþeimio Oliverio
maisto revoliucija.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ledo kelias.
16:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
16:30 Graþiausi þemës
kampeliai.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Taksi.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Amerikieèiai.
22:55 Kietas rieðutëlis
4.0.
01:20 Neámanoma misija
2.
03:25 Vilfredas.
03:50 Rimti reikalai.
04:15 Programos pabaiga.

05:05 "Netikæs
auklëjimas".
05:35 Spàstai tëèiui.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
09:00 Kitoks pokalbis.
10:00 Taip gyvena
þvaigþdës!
11:00 Dràsûs. Stiprûs.
Vikrûs.
12:00 Spàstai tëèiui.
13:50 "Jermolovai.
Giminës prakeiksmas".
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 Premjera. "Tigrø
sala".
17:00 Þinios.
17:30 Nuoga tiesa.
18:30 "Laukinis pasaulis".
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 "Iððûkis".
21:00 Þinios.
21:30 "Netikæs
auklëjimas".
22:10 "Delikati byla.
Iðsigelbëjimas".
00:15 "Nevaikiðki
þaidimai".
02:00 "Netikæs
auklëjimas".
02:30 Amerikos muzikos
"Grammy" apdovanojimai. 2015 m.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
09:00 Premjera. Animalija.
09:25 Premjera. Vakavilis.
09:50 Dþeronimas 2.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Leonardas 1.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Puaro 13.
14:30 Dujos - Rusijos
ginklas.
15:30 Tautos balsas. HD
(kart.)
16:00 Þinios. Orai.
16:15 Krepðinis. LKL
èempionatas. Vilniaus
"Lietuvos rytas" - Kauno
"Þalgiris".
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
21:50 Koncertas
"Graþiausios dainos
moterims".
22:55 Ðokis ant aðmenø.
00:30 Auksinis protas. (k.)
01:40 Puaro 13.
03:10 Pasaulio panorama.
(k.)
03:35 Savaitë. (k.)

08:05 Tuk tuk ðirdele.
09:40 Ðventë Kvëdarnoje.
10:30 Kelias á namus.
11:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
(k.)
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Septynios Kauno
dienos.
13:45 Ðventadienio
mintys.
14:15 Pasaulio biatlono
èempionatas. 12,5
km persekiojimas.
Vyrø rungtis.
Tiesioginë transliacija.
15:00 Johanas Ðtrausas.
Operetë "Èigonø
baronas".
16:45 Galerija.
17:00 Pasaulio biatlono
èempionatas. 10 km
persekiojimas.
Moterø rungtis.
Tiesioginë transliacija
ið Kontiolahèio.
17:45 ...formatas. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Mokslo sriuba. (k.)
19:00 Poeto Algimanto
Baltakio jubiliejinis
kûrybos vakaras.
21:45 Visu garsu. (k.)
22:30 Panorama. HD (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
00:00 Ðiaurietiðkas bûdas.

06:45 Dienos programa.
06:50 Mylëk savo sodà.
07:15 Mylëk savo sodà.
07:45 Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Gelbëkim
pingvinus.
11:00 Gepardø
dienoraðèiai.
11:30 Trento ir laukiniø
kaèiø nuotykiai.
12:00 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Mylëk savo sodà.
13:30 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Magijos meistrai.
16:00 Bûrëja.
16:30 Bûrëja.
17:05 Ðeðtasis pojûtis.
17:35 Ðeðtasis pojûtis.
18:05 Keistenybës. Dono
Poleko pasaulis.
18:35 Keistenybës. Dono
Poleko pasaulis.
19:05 Nustebink mane.
21:00 Niro Vulfo máslës.
Iðlaikytinës mirtis.
22:45 Ðmëklø audra.
00:35 Atpildas.
02:30 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Þmogus-voras.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Agentas Ðunytis.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Artûras ir minimukai.
11:55 Teisë tuoktis.
13:35 Aeroplanas 2.
Tæsinys.
15:15 PREMJERA
Èiauðkutë.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 Lietuvos
supermiestas.
22:25 Melo pinklës.
00:55 Pavasario
"atostogos".
02:40 Programos pabaiga.
02:45 Lietuva Tavo delne.

06:15 Teleparduotuvë.
06:30 Redakajus.
07:00 Bidamanø turnyras.
07:30 Maþyliø nuotykiai.
08:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
08:30 Bûrys.
09:00 Statybø TV.
09:30 Nepaprasti daiktai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Nykðtukas Nosis.
13:10 Gyvenimo bangos.
15:55 Ekstrasensai
detektyvai.
16:45 Ekstrasensai
detektyvai.
17:55 Að – stilistas!
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës
komentarai.
19:30 Ðuolis!
22:30 Kulka.
00:15 Kibernetinis
persekiotojas.
02:00 Tigro ðirdis.
03:30 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.

01:30 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Ledo kelias.
11:00 Kovotojas nindzë.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Simpsonai.
13:00 Dþeimio Oliverio
maisto revoliucija.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ið peties.
16:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
16:30 Graþiausi þemës
kampeliai.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Prarastasis.
22:00 Amerikieèiai.
23:00 Transporteris.
00:00 Transporteris .
01:00 Taksi.
02:35 24 valandos.
03:25 Vilfredas.
03:45 Vilfredas.
04:10 Rimti reikalai .
04:35 Programos pabaiga.

05:25 "Tigrø sala".
05:55 "24/7".
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 "Neprilygstamieji
gyvûnai".
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Giriø takais.
09:35 Namø daktaras.
10:10 Vantos lapas.
10:40 Ðiandien kimba.
11:10 "Gamink sveikiau!".
11:45 Nacionalinë
loterija.
11:48 Dràsûs.
12:45 "Klounas".
16:00 Þinios.
16:20 Premjera. "Tigrø
sala".
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Ðeima - jëga! 2.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 "Iðgyventi Afrikoje".
20:00 Pasaulis X.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 "24/7".
22:30 "Nebylus
liudijimas".
23:30 Premjera.
"Slaugë".
01:20 "24/7".
02:00 "Nebylus
liudijimas".
02:55 "Slaugë".
04:20 Ðeima - jëga! 2.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Komisaras Reksas.
09:50 Miestelio ligoninë 5.
10:40 Pasaulio panorama.
(k.)
11:10 Savaitë. (k.)
11:40 Dujos - Rusijos
ginklas.
12:35 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
13:05 Istorijos detektyvai.
(k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:15 Nuodëminga meilë.
17:00 Akis uþ aká 4.
18:15 Ðiandien.
18:45 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui.
19:30 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija "Perlas".
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre .
21:29 Loterija "Perlas".
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Pinigø karta.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)
00:30 Akis uþ aká 4.
01:15 Laba diena, Lietuva.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Leonardas 1.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. HD (k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Ðventë Kvëdarnoje.
(k.)
13:40 ...formatas. (k.)
14:00 Koncertas. (k.)
15:00 Gimtoji þemë.
15:30 Giriø horizontai.
16:00 Animalija.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Ðiauliø
„Ðiauliai“ – Panevëþio
„Lietkabelis“.
Tiesioginë transliacija
ið Ðiauliø. HD."
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Da Vinèio demonai
1.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. Verslas.
Kultûra. HD (k.)
00:35 Dëmesio centre.
(k.)
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.)

06:40 Dienos programa.
06:45 "Mano puikioji
auklë" . (k.)
07:15 "Mano puikioji
auklë". (k.)
07:45 "Burbulø ðou".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas.
Supervisata".
09:10 "Avataras".
09:35 "Kaukë".
10:00 "Didþioji sëkmë".
10:30 "Stulbinamas
gyvûnijos pasaulis".
11:00 "Karadajus". (k.)
12:00 "Grieþèiausi tëvai".
(k.)
12:55 "Audra".
13:45 "Parduotuviø
karalienë".
14:55 "Bûrëja". (k.)
15:25 "Ðeðtasis pojûtis".
(k.)
15:55 "Grieþèiausi tëvai".
16:50 "Mano puikioji
auklë" .
17:25 "Mano puikioji
auklë" .
18:00 "Be kaltës kalta".
20:00 "Karadajus".
21:00 Alvinas ir
burundukai .
22:50 "Grubus þaidimas".
23:45 "Farø ðeima".
00:40 "Uþribis".
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
ma06:30 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
07:00 Tomas ir Dþeris.
07:25 Madagaskaro
pingvinai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Suvaidink mano
þmonà.
11:05 Kaukës sûnus.
12:50 Tomo ir Dþerio
pasakos.
13:15 Tomas ir Dþeris.
13:45 Madagaskaro
pingvinai.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
12 vilties valandø.
00:05 Ties riba.
01:00 Nikita.
01:55 Karaliðkos kanèios.
02:50 Programos pabaiga.
02:55 Lietuva Tavo delne.

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 Narnijos kronikos.
Auðros uþkariautojo
kelionë.
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 Puolusiø angelø
miestas.
20:30 Farai.
21:00 Rezidentai.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Apsukrios
kambarinës.
23:10 Privati praktika.
00:10 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
01:10 Kerðtas.
02:00 Aferistas.
02:50 Paskutinis ið vyrø.
03:40 Choras.
04:30 Nepaprasti daiktai.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Mistinës istorijos.
09:00 Bosas.
10:00 Bosas.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Patrulis.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Visa menanti.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Mirtinas ginklas.
23:45 PREMJERA Strëlë.
01:25 Afigiena mokytoja.
01:50 Afigiena mokytoja.
02:15 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.lt.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Pelkë.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Saða ir Tania.
14:00 Saða ir Tania.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Pelkë.
19:00 C. S. I. kriminalistai.
20:00 Saða ir Tania.
20:30 Saða ir Tania.
21:00 Naða Raða.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:30 6 kadrai.
23:00 Klyksmas 4.
01:10 Prarastasis.
03:35 Vilfredas.
04:00 Rimti reikalai.
04:30 Programos pabaiga.

05:15 "Laukinis pasaulis".
05:35 "Viskas apie
gyvûnus".
05:55 Miestai ir þmonës.
06:55 Namø daktaras.
07:25 Vantos lapas.
07:55 Giriø takais.
08:25 Ðiandien kimba.
08:55 Nuoga tiesa.
09:55 Kitoks pokalbis.
10:55 Pasaulis X.
11:55 "24/7".
12:55 "Magda M.".
14:00 "Iðgyventi Afrikoje".
14:35 TV parduotuvë.
14:50 "Vandens þiurkës".
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 "Viskas apie
gyvûnus".
18:00 Reporteris.
18:43 Orai.
18:45 Lietuva tiesiogiai.
19:20 Premjera. "Slaptieji
agentai".
20:20 "Moterø svajos apie
tolimus kraðtus".
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:17 Orai.
23:20 Pasaulis X.
00:20 "Albanas".
01:20 Reporteris.
02:00 "Miestelio
patruliai".
02:45 "Laukinis pasaulis".
03:05 "Genijai ið
prigimties".

08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 Pasaulis X.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Pasaulio
keistuoliai.
13:00 Sveikinimai.
15:00 "Davis'o taurës"
teniso turnyras.
Lietuva – Lenkija.
20:00 Mistinës istorijos.
21:00 Kortø namelis.
22:00 Kortø namelis.
23:00 Absoliuti valdþia.
00:40 Afigiena mokytoja.
01:05 Afigiena mokytoja.
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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.

2 k. butà (II a., 38 kv. m, V
aukðtø name, bendrabutis, 8
016.68 Eur, virtuvë ir WC su
vonia). Jurbarkas, tel. 8 610
62 994.
2 k. butà P. Cvirkos g. 4 (V a.,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
ástiklintas balkonas, baldai, 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, 22 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
2 k. butà Lauko g., „susivienijime“ (III a., 50 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
14 500.00 Eur). Jurbarkas, tel.:
8 618 76 512, 8 675 16 851.
2 k. butà su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (V a., 63,29
kv. m, ðarvo durys, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas, 16
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 616
30 341.
2 k. butà Smalininkuose (51
kv. m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas,
malkinë). Jurbarko r., tel. 8
621 61 661.
2 k. butà Smalininkuose (58 kv.
m, daliniai patogumai, plastikiniai langai, dalinis remontas,
20 a nuosavos þemës, sodelis,
malkinës, kaina sutartinë).
Jurbarko r., tel. 8 652 07 259.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (II
a., 37,77 kv. m, 13 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 37 675.
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 k. butà Kæstuèio g. 31 (I
a., 38 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 10
020.85 Eur). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g. 20
(I a., 33 kv. m, 14 029.19
Eur. Renovuotas namas.
Plastikiniai langai, ðarvo
durys, ðiltas butas, maþi
mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.
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.

reklama.pliusa
reklama
.pliusas@
s@gmail.com,
gmail.com, pliusassil
pliusassilute@
ute@gmail
gmail.com,
.com,
pliu
pli
usorekla
soreklama@gmail
ma@gmail.com
.com

2 k. butà Kæstuèio g. 23 (III
a. 15 000 Eur/51 792 Lt).
Jurbarkas. tel. 8 698 18 996.

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 Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
20 273,40 Eur). Jurbarkas, tel.:
+353 876 94 2799, +370 644
76 494.
3 k. butà Jurbarko r., Kavoliø
km. Girdþiø pðt. (II a., 59 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis,
579.24 Eur. Apleistas, reikalingas remontas, be skolø, su
senais baldais). 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 Kauno g. 30-10 (V
a., 62 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 21
720.00 Eur, nedideli mokesèiai).
Jurbarkas, tel. 8 687 59 825.
3 k. butà centre, Dariaus ir
Girëno g. (V a., 55 kv. m,
V aukðtø name, 14 500 Eur,
pakeisti langai, nauji radiatoriai, dvejos medines durys).
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, 19 039.62 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 35 882.
3 k. butà M. Valanèiaus g. (III
a., mûrinis namas, 20 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 645 31 455.

4 k. butà Kæstuèio g. 16 (II
a., 72 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 28 442.19
Eur. Yra namo bendrija, maþi
mokesèiai, su baldais ir buitine
technika). Jurbarkas, tel. 8 607
85 300.
Garaþà centre (38 kv. m,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 5
811.09 Eur. Sublokuotas, geras
privaþiavimas, naujas stogas).
Jurbarkas, tel. 8 612 71 173.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
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Soda be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje. Gera
vieta, saugi, ðalia gyvenamasis
namas, plotas 8 arai. Kaina
sutartinë. Tel. 8 612 88 198.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 arai, 7 299
Lt). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Sodybà Jurbarko r.,
Skirsnemunës sen.,
Skirsnemuniðkiø III k, Kalno
g. (yra 1 ha þemës, 9 000 Eur).
Tel. 8 637 84 715.
Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko.
r., tel. 8 616 07 187.
Þemës sklypà Vilties g. (15 a,
10 000 Eur). Tel. 8 611 50 812.

Namà (mûrinis, kûrenamas
kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.

Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 9 847
Eur). Jurbarkas, tel.: +353 876
942 799, +370 644 76 494.

Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 44 999 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

Þemës sklypà Dainiø k.,
Jurbarkø sen., Jurbarko r.
(graþi aplinka, komunikacijos,
7300.00 Eur). graþi vieta, ant
Jurbarkø tvenkinio kranto,
elektra, geodeziniai, leidimas
statyti). Jurbarkas, tel. 8 610
16 807.

Namà Lybiðkiø k. („alytnamis“,
11 arø þemës sklypas), ðalia
Dariaus ir Girëno g. vienà 12
arø þemës sklypà. Jurbarko r.,
tel. 8 617 44 198.
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 Greièiø
k. (2 a., mûrinis, yra ûkinis
pastatas, garaþas, 12 arø
þemës). Tel. 8 659 87 617
(skambinti po 18 val.).
Sodybiná sklypà Smukuèiuose
(10 ar ðalia miðkas ir upë
Mituva, 1 kaimynas, elektra,
nedidelis sodo namelis, 7 000
Eur). Tel. 8 620 37 675.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo
g. (rami vieta, 30 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 623 50 088.
Sklypà (11 arø, 8 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 70 770.
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 Kalnënø k. (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas. Graþi ir rami vieta ant
Nemuno ðlaito. Netoli autobusø sustojimas). 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.

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.

Þemës sklypà Jurbarke (0,1534
ha, yra visos komunikacijos).
Tel. 8 652 03 916.
Þemës sklypà Jurbarkø gyvenvietëje (17 a.). Tel. 8 616 57 614.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

p e r k a
2 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 690
13 939.
2-3 k. butà Jurbarko centre
(gali bûti 2 k. su prieðkambariu). Tel. 8 614 84 685.

n u o m o j a
2 k. butà P. Cvirkos g. (IV a. ið
V, su baldais ir buitine technika). Jurbarkas, tel. 8 656 64 959.
Iðsinuomotø 1-1,5 k. butà su
dukra arba namo dalá Jurbarko
mieste. Jurbarkas, tel. 8 609
13 939.
Jauna pora iðsinuomotø 1-2 k.
butà Jurbarke. Jurbarkas, tel. 8
639 54 888.

Kelmëje ir rajone
p a r d u o d a
Þemæ (1,35 ha) Kelmës r.,
Uþvenèio sen., Spygliø k. Kaina
sutartinë. Tel. 8 658 87 861.

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000
Eur). Klaipëda, tel.: +370 612
31184, +370 671 70425.
Namà Klaipëdos r. (vieno
aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3
kv. m, vidaus kvadratûra 30 kv.
m, naujas stogas, 3 000 Eur).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
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3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (mûrinis, miesto centre 68
kv. m, ið dalies renovuotas).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.

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.
Parduoda sodybà ðalia
Klaipëdos, verslo uþsiëmimui,
49 arø plote (dviejø aukðtø
gyv. namas ið betono blokeliø,
viduje apðiltintas, iðtinkuotas,
iðdaþytas, 14,6 x 13 kv. m
ploto, yra terasa, du garaþai,
pusrûsis, 3 kambariai, pirtelë
su prieðkambariu, ið viso 120
kv. m, antrame aukðte 136 kv.
m, du balkonai, 5 kambariai,
WC ir vonia, plastikiniai
langai, durys. Po þeme 320
kv. m, jame yra rûsiai su
prieðlëktuviniais átvirtinimais, yra naujas projektas,
elektra, kanalizacija, mûrinis
cechas 120 kv. m, elektra ir kt.
Nebaigti statyti statiniai, ðalia
yra du þemës sklypai, 1 – 20
a, 1 – 14 a. Uþ viskà – 260 000
Eur. Siûlyti variantus. Verta
pamatyti ir ásigyti. Klaipëda,
tel.: +370 612 31 184, +370
671 70 425.
Þemës sklypus netoli Klaipëdos (þemës ûkio
paskirties, 1,1 ha; 30 arø,
prie Karklës kelio). Þemæ
Bruzdëlyno mstl. (55 arai,
asfaltuotas privaþiavimas,
kelio apðvietimas, elektra,
kanalizacija). Klaipëda, tel.
8 675 11 551.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Lukðiuose, Ðakiø r.
Tel. 8 686 63 611.
Namà Bunikiuose (medinis, dideli ûkiniai pastatai,
vasaros virtuvë, kanalizacija,
vandentiekis, ðulinys, prie
gero kelio, 12 000 Eur). Ðaliø
r., tel. 8 608 06 707.
Namà Kiduliuose (medinis,
apkaltas dailylentëmis, ûkiniai mûriniai pastatai, vasaros virtuvë, sklypas 21 aras,
32 000 Eur). Ðaliø r., tel. 8
608 06 707.
Namà Ðakiø r., Ateities g.
22, Kiduliø k. (87 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercine veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, namas
tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8
647 23 837.
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, I a.,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
40 083.41 Eur. Sutvarkyta
ir priþiûrëta sodyba. Namas
medinis apmûrytas). Ðilalë,
tel. 8 685 29 626.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

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.
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, suremon-

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(III a., 72 kv. m, euroremontas, su baldais, 45 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 17 624.
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.
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.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 125 (III a., 78 kv. m, 40 000
Eur). Tauragë, tel. 8 671 66 500.
50 a þemës sklypà (vieno kambario namas, arkinis sandëlis, 500 kv. m) Dacijonø k.,
Tauragës r. Tel. 8 698 29 183.

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38. Tauragë, tel. 8 636 20 035.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124-23 (II a., 32 kv. m,
V aukðtø name, mûrinis,
3794.02 Eur, butas geros
bûklës, yra visi baldai, didelis
balkonas). Tauragë, tel. 8 606
91 438.

tuotas, graþi vieta, 19 039.62
Eur). Tauragë, tel. 8 698 20 984.
2 k. butà Taurage r., Papuðynio
k. (II a., 55 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, 22 045.88 Eur,
su daliniais patogumais, vietinis ðildymas malkomis, didelis
garaþas). Tauragë, tel. 8 655
82 500.
2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 5 800 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 257.

1 k. butà miesto centre (20,50
kv. m). Tauragë, tel. 8 613
30 797.

2 k. butà Vasario 16-osios g.
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.

1 k. butà Tauragës Dvare 5 (II
a., trijø aukðtø name, vietinis
ðildymas, vanduo, kanalizacija, 8 000 Eur). Tauragë, tel.
8 680 89 135.

2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (I
a., 48 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, 45 093.84
Eur, komercines paskirties).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

1 k. butà Vytauto g. 88-6
(II a., III aukðtø name, 17
336.08 Eur. Renovuotas,
Galima pirkti ir uþ 13000
eurø, taèiau reikës patiems
mokëti uþ likusià renovacijos
dalá kasmet). 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.,
36.00 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
20 041.71 Eur. Butas parduodamas su visais baldais).
Tauragë, tel. 8 656 36 592.

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 J. Tumo-Vaiþganto g.
(71 kv. m, gera vieta, ðiltas, erdvus, gero planavimo). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.

Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas, garaþas, þemë, gera vieta,
34 000 EUR). Tauragë, tel. 8
600 15 381.
Dalá namo Topoliø g. 47 (yra
þemës). Tauragë, tel. 8 681
92 944.
Garaþà „Rato“ bendrijoje (2
600 Eur). Tauragë, tel. 8 690
19 903.
Garaþà Tauragës Dvare (yra
duobë, galima iðsimokëtinai).
Tauragë, tel. 8 655 44 513.
Garaþà Veterinarijos g. 15 (1
500 Eur). Tauragë, tel. 8 677
46 861.
Gyvenamà namà Bernotiðkës
sode (su visais patogumais, yra
6 arai þemës, græþinys, plastikiniai langai, ûkinis pastatas,
pagrindinëje gatvëje, 18 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653 95 217.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.

Gyvenamosios paskirties
þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(20 arø, visos komunikacijos,
25 000 Eur). Tauragë, tel. 8
631 34 113.
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.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8 600
29 868.
Namo II a. (yra garaþas, mûriniai pastatai, þemë), garaþà
„Jovaro“ bendrijoje. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
NEBRANGIAI namà Tauragës
priemiestyje Butkeliuose
(mûrinis, 16 arø þemës, netoli
miesto centro, gali gyventi 2
ðeimos). 44 arø þemës sklypà
prie Jûros senvagës Senvadës
g. pabaigoje. Tauragë, tel. 8
631 45 192.

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 Jovaruose „grybo“ tipo
(52 000 Eur). Tauragë, tel. 8
616 28 316.
Namà Maþonø r., Parko g. 4
(150 kv. m, II aukðtø name,
medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 31
858.20 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.

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 (9 620.02 Eur, gyvenamøjø namø statybai, 0,0796
ha) Karðuvos g. Tauragë, tel. 8
672 28 441.
Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje (5 km nuo miesto, 11 arø
þemës sklypas, 2 aukðtø mûrinis
namelis, metalinis ðiltnamis,
ðulinys, gera vieta, 17 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 34 704.
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.

Þemæ Didkiemio k., ir Balskø
k. (þemës ûkio paskirties, ant
Jûros upës kranto). Tauragë,
tel. 8 699 80 435.
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 Laisvës g. (10
arø). Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 EUR). Tauragë, tel. 8 652
66 816.
Þemës sklypà Pagramantyje (82
arai, 19 700 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 631 84 990.
Þemës sklypà Papuðinio k. (9
018.77 Eur, tinkamas namo
statybai, graþi aplinka, netoli
centras, ðaliae miðkas. Elektrai
reikia tik kW). Tauragë, tel. 8
658 72 951.

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.

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

Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

k e i è i a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. á
3 k. butà su priemoka. Tauragë,
tel. 8 655 58 759.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 100 kv. m komercinës patalpas Dariaus ir
Girëno g. (II a., nuoma 300
Eur). Tauragë, tel. 8 699 17 624.
+Iðnuomoja 2 k. butà Ðilalës g.
166, Papuðinyje (5 ir daugiau
metø). Tauragë, tel. 8 658 05
441.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 12026 (55 kv. m). Tauragë, tel. 8
656 60 987.
+Iðnuomoja namo antrà aukðtà
(2 kambariai ir virtuvë, daliniai
patogumai). Tauragë, tel. 8 689
63 499.
+Iðnuomoja pigiai, skubiai
nuosavo namo 2 a. (1 kambarys, virtuvë, miesto vanduo,
su baldais, yra sandëliukas,
prieðkambaris). Tauragë, tel.: 8
446 51 765, 8 644 66 065.
+Iðnuomoja sandëliavimo
patalpas (900 kv. m). Tauragë,
tel. 8 655 58 759.
Iðsinuomotø namà arba dalá
namo. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 685 04 351.

p a r d u o d a

Sodyba 17 km nuo Tauragës, su
3 ha þemës sodas. Arba vien tik
namà su ûkiniais pastatais. Tel.
8 650 62 275.
Sodybà Lomiøk. (10 020.85 Eur,
medinis namas, ûkinis pastatas,
lauko virtuvë su garaþu, 12 a
sklypas ir 10 a dirbamos þemës.
Ðiemet bus vedamos miesto
komunikacijos). Tauragë, tel. 8
610 79 059.
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+Malkas (sausos, lapuoèiø).
Tauragë, tel. 8 600 02 679.
+Pigiai! Berþo pjuvenø briketus, medþio granules, akmens
anglis, baltarusiðkus durpiø
briketus. Atveþame. Tel. 8 622
29 083.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel.
8 674 24 111.
Benzininá pjûklà „Enchel“
(originalus, ið Vokietijos, naujas, 250 Eur), þemës „freþà“
(naujas, ið Vokietijos, 400 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.
Juostinio gaterio pjûklø
galandimo stakles, medþio
ðakø kapoklæ, adatà-filtrà
(vandeniui ið þemës traukti),
malkø skaldyklæ. Tauragë, tel.
8 676 57 000.
Krosnelæ (rankø darbo, 20.04
Eur). Jurbarkas, tel. 8 614 83
688.
Krosná pirèiai (nauja,
gamyklinë, su paðildytuvu prijungti “boilerá” ir su priedais,
yra dokumentai, 350 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 674 10 545.
Medþio granules (6 mm, maiðeliai po 16 kg, spygliuoèio ir
lapuoèio, peleningumas 0,53
proc., drëgnis 5-8 proc., yra
2 tonos, 1 t/ 135 Eur/ 480
Lt, reikia pasiimti patiems).
Jurbarkas, tel. 8 672 20 975.

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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Neðiojamàjá kompiuterá (geras,
su internetine USB jungtimi,
85 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
31 383.
Sintezatoriø „Yamaha“ (tvarkingai veikia, kaina sutartinë).
Ðilelë, tel. 8 626 07 051.
Skalbyklæ „Indesit“ (ið
Norvegijos, yra garantija, 63
Eur). Tauragë, tel. 8 655 66 136.
Televizoriø. Tauragë, tel. 8 698
79 236.
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5 verðiø karvæ (verðinga, verðiuosis birzelio 17 d.). Tel. 8 616
09 447.
6 sav. Parðelius, 60.13 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 612 53 854.
Avinukus ir avytes (Romanovø
veislës, nuo 2 iki 5 mën., 9 vnt.,
35-43 Eur). Tris suaugusias
avis (2 metø, su auskariukais).
Tauragë, tel. 8 620 40 765.
Aviþas. Jurbarkas, tel. 8 650
73 006.
Fazanà (sidabriniø veislës,
patinas, 20 Eur). Tauragë, tel.
8 616 56 173.

p a r d u o d a
“Samsung Galaxy SII plius“ (su
dëþute, maþai naudotas, puikiai
veikiantis, 95 EUR). Tauragë,
tel. 8 698 02 670.

Gerà 6 verðiø karvæ. Tel. 8 635
69 253.
Juodmargius verðelius. Tel. 8
605 19 665.
Kaimiðkai augintas kiaules
(0,46 Eur/ 1 kg). Galiu paskersti. Jurbarkas, tel. 8 601 59 225.
Karves (3 vnt., apsiverðiavusios). Tauragë, tel. 8 643 49 607.

p a r d u o d a
3 daliø jaunuolio kambario
sekcijà (mëlyna sp., 120 eurø).
Tel. 8 614 23 518.
Jaunuolio kambario baldus,
100.21 Eur. Jurbarkas, tel. 8
673 60 101.
Naudotà miegamojo komplektà
(àþuolinis, 600 Eur). Tauragë,
tel. 8 698 85 397.
Nebrangiai naudotus, gerai
iðlaikytus minkðtuosius baldus:
dvi sofos (trivietë, dvivietë) be
miegamosios dalies, fotelis.
Galima pirkti po vienà (299.62
Eur). Tauragë, tel. 8 676 40 402.
Prieðkambario komplektà (217
Eur/750 Lt). Tauragë, tel. 8 652
04 735.
Sekcijà - bufetà (trijø daliø,
pagaminta pagal uþsakymà,
tinka valgomajame, virtuvëje ir
kavinëje, galima pirkti dalimis).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.

Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671
32 145.

Karvæ (vieno verðio, apsiverðiavusi rudená, rami, pieninga,
minkðta melþti, apsëklinta,
753 Eur). Jurbarkas, tel. 8 653
93 939.
Keturias verðingas karves ir dvi
verðingas telyèias. Tauragë, tel.
8 689 45 690.
Kiaules. Tel. 8 672 64 933.
Kiaulæ (pasiskerdimui, 6 mën.,
130 kg). Tauragë, tel. 8 670
58 363.
Kiaulæ. Jurbarko r., tel. 8 630
59 630.

Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë,
tel. 8 652 59 512.

Oþkytæ (jauna). Tauragë, tel. 8
652 81 212.

Televizoriaus staliukà ir 2 fotelius. Tauragë, tel. 8 617 34 672.

Paðarinius runkelius (50 kg/
3 Eur). Jurbarkas, tel. 8 610
10 739.

p e r k a
Sulankstomus stalus, tinka lauko prekybai turguje. Tauragë,
tel. 8 600 18 562.
Minkðtøjø baldø remontas.
Automobiliø sëdyniø restauravimas. Vilnius, tel. 8 670 31
549.

Akordeonà „Royal Standard“
(maþai naudotas, 220 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 32 850.
Garso stiprintuvà, 60 Eur,
kolonëles S-90, po 30 Eur,
ekvalaizerá, 25 Eur, ðviesos
muzikà su ekranu, 25 Eur,
kasetiná magnetofonà su
priedëliu, 10 Eur. Tauragë,
tel. 8 613 25 179.

Karvæ (verðinga, verðiuosis
kovo mën.). Tauragë, tel. 8 638
65 596.

Maistines bulves (didelës,
skanios, geros veislës). Tauragë,
tel. 8 657 92 545.

k e i è i a

p a r d u o d a

Karvæ (8 verðiø). Tauragë, tel.
8 634 41 007.

Sekcijà (3 daliø, 30 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 19 761.

Virtuviná stalà su këdëmis (naudoti), sekcijà „Freda“. Naujà
sekcijà „Neris“. Tauragë, tel.: 8
614 08 381, 8 685 03 697.
Pastatomus þidinius, pirties
krosneles, centrinio ðildymo
katilus. Jurbarkas, tel. 8 636
46 008.

Karvæ (antru verðiu verðiuosis
kovo mën. viduryje). Jurbarkas,
tel. 8 633 14 009.

PIGIAI
verðeliø
kiauliø,
ðërimui.
99 383.

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

Pirmaverðæ ðvieþiapienæ karvæ.
Galimas atveþimas, 800 eurø.
Jurbarkas, tel. 8 633 14 009.
Ðienainá plëvelëje. Skaudvilë,
tel. 8 610 65 270.
Ðveþiapienæ pirmaverðæ karvæ ir
verðingà telyèià, verðiuosis kovo
5 d. Tel. 8 622 77 966.
Ðienà rulonais. Jurbarkas, tel. 8
620 38 100.

p a r d u o d a

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

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

Ðuniukà (vokieèiø aviganiø
veislës 10 savaièiø, augantis
kartu su grynaveisliais tëvais).
Tauragë, tel. 8 650 67 560.

2-3 verðiø karvæ, verðiuosis kovo
mën., galima rinktis ið 3 (801.67
Eur). Pagëgiai, tel. 8 648 07 954.

Telyèaitæ (2 sav., pieniniø veislës), karvæ (1 verðio, ðvieþiapienë). Tauragë, tel. 8 686 92 218.

2 sav. mësinæ telyèaitæ ir septyniø verðiø melþiamà karvæ.
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.

Telyèaitæ (2 savaièiø, pieniniø
veislës). Tauragë, tel. 8 618
15 245.

PR

„Pildyk“ kviečia atsinaujinti – „Samsung“
išmanieji dabar už 1 eurą

Pavasarį visada norisi atsinaujinti, o dar smagiau,
kai naujovės neištuština piniginės. Tuo galės įsitikinti
išankstinio mokėjimo paslaugos „Pildyk“ klientai –
išmaniuosius „Samsung Galaxy Young 2“ jie gali
įsigyti už 1 eurą, be jokių telefono mėnesio mokesčių.
Už tokią kainą telefonas suteikiamas kartu 2 metams
užsisakant mokėjimo planą. Siūlomas geras paslaugų
paketas leis pilnai panaudoti visas telefono galimybes.
Su juo 800 min. pokalbių į visus tinklus Lietuvoje,
10000 SMS žinučių ir 500 Mb interneto naršymui
kainuos tik 5,50 Eur/mėnesiui.
Išmanieji telefonai – jau ne prabanga
„Dar yra mitų, kurie daliai žmonių trukdo pereiti
prie išmaniųjų telefonų – esą mygtukiniai yra pigesni,
patogesni ir juos paprasta naudoti. Tačiau šiuolaikiniai
išmanieji ne tik atveria daug daugiau galimybių, bet ir
yra pritaikyti pradedantiesiems, taigi nesukelia jokių
nepatogumų. Būtent toks yra „Samsung Galaxy Young
2“. Pasiūlėme klientams jį įsigyti už simbolinę kainą,
tad visi, norintys atsinaujinti, galės drąsiai tai padaryti
nepermokėdami“, – pasakojo Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.
Jei 500 Mb interneto duomenų mėnesiui būtų per mažai, galima užsisakyti paslaugą
„Naršyk“ ir prisidėti papildomų duomenų. „Naršyk“ leidžia pagal poreikius pasirinkti
ne tik reikiamą duomenų kiekį, bet ir galiojimo laiką.
Su paslauga „Naršyk“ 1 Gb duomenų parai dabar kainuoja tik 0,29 Eur, savaitei – 1
Eur, mėnesiui – 2,03 Eur.
Svarbiausia – tinkamas telefonas
Pažintį su išmaniaisiais smagu pradėti nuo telefono, specialiai pritaikyto pradedančiajam vartotojui. „Samsung Galaxy Young 2“ yra kompaktiškas, modernus ir aprūpintas
visomis reikalingomis funkcijomis. Šis išmanusis turi vieno branduolio 1,0 GHz
procesorių, 8,9 cm įstrižainės ekraną ir 3 MP kamerą.
Telefonas patiks tiek jaunesniems, tiek vyresniems vartotojams, jo naudojimas – labai
paprastas ir patogus. Be to, „Samsung Galaxy Young 2“ traukia akį patraukliu dizainu – juodos arba baltos spalvos telefono nugarėlė yra apvilkta stilinga odos imitacija.
Plačiau apie „Pildyk“ pasiūlymus, jų galiojimą bei sąlygas galima sužinoti artimiausiame „Tele2“ salone arba interneto svetainėje www.pildyk.lt
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Telyèias (2 vnt., stambios,
verðingos, patikrintos). Ðilalë,
tel. 8 650 90 792.
Telyèias (verðiuosis vasario 2528 dienomis, galima rinktis ið
10). Tauragë, tel. 8 651 12 816.
Telyèià (verðinga). Tauragë,
tel. 8 650 60 537.
Telyèià (verðinga, 700 Eur)
arba keièiu á buliø. Tel. 8 650
72 017.
Telyèià (verðinga, verðiuosis 05
mën.). Tel. 8 656 28 115.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
(1,5 mën.). Jurbarkas, tel. 8
643 23 960.
Þàsis. Tauragë, tel. 8 613 92
981.

p e r k a
Ðvieþià karvës mëðlà. Tauragë,
tel. 8 679 89 764.

p a r d u o d a
Norkos puskailinius (54-56
dydþio, labai geros bûklës, 290
Eur). Tauragë, tel. 8 650 32 850.
Pianinà (gera bûklë). Ðakiø r.,
tel. 8 614 82 178.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1 000 l, ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasai, kurui, skystoms tràðoms,
35-55 Eur, kanalizacijai, nuotekoms, 15-25 Eur). Tauragë, tel.
8 643 63 943.

Plastikiná langà (plotis 1,37,
aukðtis 1,34), dujø balionà,
sofà-lovà. Jurbarkas, tel. 8 662
67 066.

Puðies ràstus (15 kub. m, 1 kub.
m - 58 Eur). Tauragë, tel. 8 641
47 143.

Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.
Vonià (180x80, 170x70 cm),
suvirinimo aparatà. Ðakiai, tel.
8 616 13 954.

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

Didelius lauko akmenis. Kaina
sutartinë. Ðilalë, tel. 8 620 24
041.

p a r d u o d a
+Lenteles („sparus“) stogui
(27 vnt., po 15 Eur, ilgis 6,20
m). Tauragë, tel. 8 446 43 893.
+Spygliuoèiø ràstus (sausuoliai, 30 kub.m, 6 m., 1 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 03 315.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos
parinkimo savybëmis, tinka
aikðteliø, fasadø, patalpas, kur
daug tranzito, garaþø daþymui,
baltos sp., 40 kg - 100 Eur,
geltonos sp., 30 kg - 75 Eur).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Àþuolinæ pavësinæ. Tauragë,
tel. 8 618 15 245.

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

Betonines trinkeles (7x10x20
cm, apie 550 vnt., 11 kv. m, 1
vnt. - 0,13 Eur). Tauragë, tel. 8
604 56 320.

Juostinius mobilius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Ketaus vonià (nauja). Tauragë,
tel. 8 657 99 383.
Lenteles (fanerinës, 3.01 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
MEDÞIO FREZAVIMO
STAKLES (aðis 32 mm, kilnojama kartu su varikliu, 300.63
Eur). Raseiniai, tel. 8 650 94
430.
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.
Naudotas ðamotines ir senovines raudonas plytas (0,43
Eur/1 vnt.). Tauragë. tel. 8 699
35 564.

Radiatorius (ketaus, 1 sekcija - 0,7 Eur), aukðto slëgio
pompà (naudota, italiðka, 25
Eur), uosines duris (0,89x2,07,
naudotos, daþytos, 25 Eur),
gëlynø kuoliukus (atitvarams,
impregnuoti, vnt. - 0,7 Eur),
akmenis (didoki). Tauragë, tel.
8 613 25 179.
Senovines raudonas plytas
(didelës, 15 000 vnt.), grindinio
akmenis (taðyti, 300 kv. m),
dolomità (50 t). Kaunas, tel. 8
699 99 395.
Statybinæ medienà (gegnës,
5/15, „murlotai“, viengubo pjovimo lentos). Tel. 8 606 25 527.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Stiklà (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.
Uosines medþio masyvo grindis,
30 procentø PIGIAU, nei
rinkos kaina. Jurbarkas, tel. 8
652 65 044.
Vonià ROSA II (RAVAK,
naudota, ideali, 170 x 105 l,
baltos sp., su visais aksesuarais).
Tauragë, tel. 8 675 32 433.

p e r k a
STAMBIAS ÀÞUOLO
ÐAKAS, ÀÞUOLINES
LENTAS IR STORAS
LENTAS. Raseiniai, tel. 8 650
94 430.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 (1988 m., 1,8 l, benzinas, dujos, TA iki 2016-06,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 672 19 781.
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Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.

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

AUDI 100 C4 AVANT (1994
m., 2 l, benzinas, dujos, juodos
sp.). Tauragë, tel. 8 653 12 179.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a

AUDI 80 (1988 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë, sedanas, juoda sp., 4/5, TA iki
2015-09, 290 Eur, vaþiuojantis,
yra rûdþiø prie deðinës arkos,
kablys priekabai). Jurbarkas,
tel. 8 614 51 833.

MB (1996 m., 2,2 l, dyzelinas,
mechaninë pavarø dëþë pavarø dëþë, universalus, lieti
ratlankiai, tvarkingas, 950 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 50 316.

AUDI 80 (1989 m., 1,9 l, benzinas, dujos, TA, draudimas,
centrinis uþraktas, 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 634 05 866.

MB Sprinter (1997 m., 2,3 l,
dyz., geras variklis, sutvarkyta vaþiuoklë, krovininis, 4000
eurø). Tel. 8 638 74 614.

AUDI A6 (1996 m., 2800
cm3, benzinas, dujos, 128 kW,
automatinë pav. dëþë, þalia
sp., 4/5, TA iki 2016-10, daug
privalumø, 1 202.50 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.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m., pirktas salone, rida 74 500, 4/5,
benzinas, vyðninë spalva, TA,
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.
CITROEN XANTIA (1997
m., 1,9 l, dyzelinas, pilka sp.,
TA iki 2016 01). Tauragë, tel.
8 637 82 410.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ 21;31 (baltos sp., benzinas, dujos, vaþiuojantis, 3 500
Lt), GAZ 53 (nauja kabina),
GAZ 67B. Tel. 8 675 11 551.
GAZ VOLGA 24 (rida 50 000
km); kempingus (4 vietø ir 3
vietø). Ðakiai, tel. 8 616 13 954.

MB (2007 m., 2 l, dyzelinas,
5 000 Eur). Ðakiai, tel. 8 620
65 524.

MB Sprinter 208 (1997 m., 2,3
l, dyz., krovininis, gera bûklë,
2 000 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, 300.63 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
OPEL ASTRA (2000 m., 2 l,
TD, TA,, universalus, 1 250
Eur). OPEL ZAFIRA (2002
m., 2 l, dyzelinas, Lietuvoje
neeksploatuotas, 1 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 630 81 180.
OPEL CORSA (1995 m., 1,5 l,
dyzelinas, TA, 360 Eur). Tel. 8
645 14 024.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 306 (benzinas,
automatinë pav. dëþë, 4 durys,
mëlyna spalva, TA iki 2016-12,
oro kondicionierius, el. langai,
vaþinëjo moteris, 450 Eur, galima derëtis). Tel. 8 625 06 657.
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.

RENAULT

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a

RENAULT 19 (1994 m., 1,8 l,
benzinas, lieti ratai, pasibaigusi
TA, 270 eurø). Jurbarkas, tel. 8
631 72 346.

VW GOLF (1993 m., 1,9 l, TD,
TA, draudimas, visà arba dalimis). Tauragë, tel. 8 654 80 255.

RENAULT LAGUNA (1996
m., 1800 cm3, benzinas, dujos,
66 kW, mechaninë pavarø
dëþë, heèbekas, þalia sp., TA
iki 2015-05, draudimas, 350.73
Eur). Tauragë, tel. 8 652 01 046.
RENAULT MEGANE (1997
m., 1,6 l, benzinas, rida 220 000
km, sidabrinis perlamutras, TA
iki 2016 m.). Jurbarkas, tel. 8
650 36 061.
RENAULT SCENIC (1998 m.,
1,6 l, benzinas, TA iki 201607, tvarkingas, ekonomiðkas
ðeimos automobilis, 590 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.
RENAULT TRAFIC (1992
m., 2 l, dyzelinas, 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 TDI, 81 kW, mëlynas
perlamutras, veliûras, kondicionierius, rida 239 000 km,
pakeistas pagrindinis dirþas 217
000 km, signalizacija, centrinis,
el. langai, TA, 1 850 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas perlamutras, veliûras, pilna
elektra, klimakontrolë, centrinis, signalizacija, ðildomos
sëdynës, 2 199 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

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.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06
mën., 1,8 t benzinas, sedanas,
veliûras, el. paketas, klimato
kontrolë, ðildomos sëdynës,
autopilotas, borto kompiuteris,
ksenono þibintai, lieti ratai,
þalias perlamutras, originali
rida 99 000 km, serviso knygos,
TA, 4 200 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

VW GOLF (1994 m., 1,8 l, dujos, vairo stiprintuvas, signalizacija, tvarkingas, TA, draudimas,
500 Eur). VW PASSAT (1998
m., 1,9 l, 81 kW, karavanas,
dyzelinas, TA, draudimas, karavanas, 1 250 Eur). Tauragë,
tel. 8 644 47 346.
VW GOLF (1994 m., 1,9 l, TD,
55 kW, raudonos sp., TA iki
2017 m., 580 Eur). Jurbarko r.,
tel. 8 689 61 978.
VW GOLF (1995 m., ideali bûklë, 1,4 l, benzinas, ekonomiðkas,
550 Eur). Jurbarkas, tel. 8 655
90 633.
VW GOLF (1999 m., 1,8 l,
benzinas, dujos, mëlynos sp.
perlamutras). VW JETTA
(1999 m., 1,8 l, benzinas, juodos
sp.). PIGIAI! Tel. 8 675 11 551
VW PASSAT Combi (2003 m.,
„pliusas“, 1,6 l, benz., originali
rida 160 000 km, keistas pagrindinis dirþas 140 000 km,
tamsiai mëlynas perl., kondicionierius, centrinis, signalizacija,
juodas vidus, variklio defektas,
1 450 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
VW SHARAN (2002 m., 1,9
TDI, 85 kW, sidabrinë sp.,
„Family“, rida 262 000 km,
pakeistas pagrindinis dirþas 258
000 km, prieð 1 m., pakeista turbina, klimato kontrolë, el. langai, ðildomos sëdynës, ðildomi
priekiniai ir galiniai langai, 2
900 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Automobilinæ priekabà (be
registracijos, 160 Eur). Kaunas,
tel. 8 643 59 268.

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.

Automobiliná dujø bakà (naudotas, buvo AUDI 100 AVANT
atsarginio rato vietoje, 70 l
talpos, 20 Eur), lietus ratlankius

+ Perka ávairius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius
automobilius. Pasiimu pats.
Dokumentai tvarkomi vietoje.
Atsiskaitymas ið karto. Tel. 8
677 66409.

R14 AUDI 100 (8 vnt., po 15

+Automobilius. Tauragë, tel.
8 630 12 397.

greièio dëþæ. Ðakiai, tel. 8 616

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.

Eur). Tauragë, tel. 8 680 89 135.
Dyzeliná FORD SIERRA ir
FORD SCORPION variklá;
UAZ 469 këbulà; MB 123
13 954.
„Egr“ emuliatorius OPEL,
SAAB, MB klasës automobiliams (70.15 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

BMW (1995 m., 100.21 Eur,
iki 1995 m., gali bûti nevaþiuojantys, be dokumentø ar i
tvarkingi, moku pagal bûklæ
ir automobilio vertæ). Tel. 8
602 77 331.

l, dyzelinas), OPEL VECTRA

Dyzeliná automobilá su galiojanèia TA, gali bûti su defektu,
tinkamas ardymui. Skubiai, iki
500 Eur. Tauragë, tel. 8 636
91 238.

Padangas (195/65/R15,

Superkame automobilius geriausiomis kainomis.
Atsiskaitome vietoje. Dirbame
kasdien. Tel. 8 644 43 948.

ALHAMBRA,

(2003 m., 2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL ZAFIRA (2,0
l, dyzelinas ir 2,2 l, benzinas)
dalimis. Tel. 8 699 80 354.
205/55/R16, 215/70/R16C),
lietus ratlankius (R15, R16,
tinka VW SHARAN, SEAT
FORD

GALAXY, AUDI A6, C4, 5
skyliø, R16 skardinius (tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

p a r d u o d a

Padangas R13/R14/R15/R16/

2 cilindrø oro kompresoriø
(trifazis). Tauragë, tel. 8 658
05 441.

R17 (þieminës ir vasarinës), lie-

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.

nas), RENAULT LAGUNA

tus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzeli(1999 m., 2,2 l, TD), MAZDA
626 (1995 m., 2 l, dyzelinas) dalimis. Tauragë, tel. 8 636 91 238.
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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.

Mëðlo kratytuvà (rusiðkas,
6 t, pilnai dirbantis) ir prikabinamà kultivatoriø KPS4,2 (4 metrø, su didþiosiomis
akëèiomis). Ðilalës r., tel. 8
684 93 135.

VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.

Priekabà 2 PONTIAC TRANS
SPORT 4 (didþioji, tvarkinga),
grëblá-vartytuvà „Dobilas -3“,
kultivatoriø (vikðrinio traktoriaus). Tel. 8 615 28 934.

p a r d u o d a
Motociklus DNEPR MT-10,
MK (originaliai suremontuoti).
Tel. 8 675 11 551.
Motociklus ir motorolerius
(ávairiø modeliø, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 699 80 354.

p a r d u o d a
Arklines: ðienapjoves, grëblávartytuvà, roges (ðlajos) ir kt.
Tel. 8 675 11 551
Bulviø kasamàjà (630 Eur),
plûgà OVERUM (3 korpusø,
1 000 Eur), traktoriaus T-25
kabinà (520 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 654 82 813.
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 (2 m ploèio)
ir bulviø sodinamàjà (dvivagë,
baltarusiðka). Kaina sutartinë.
Jurbarko r., tel. 8 651 35 892.
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.
Kombainà „Grime“ (su stogu);
plûgà (3 korpusø); kombaino
padangà; tràðø barstytuvà (2
diskø); grûdø malûnà (7 kW).
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.
Kombainà NIVA dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Melþimo aikðtelæ (nauja, 2 vietø), metalinius lovius (ávairiø
dydþiø, paukðèiams, kiaulëms).
Tauragë, tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines jø
detales. Tauragës r., tel.: 8 685
26 204, 8 639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus
ir naudotus, remontuojame,
suteikiame garantijà, galimas pristatymas, 250.52 Eur.
Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Melþimo aparatus, naujus
ir naudotus, remontuojame,
suteikiame garantijà, galimas
pristatymas, 100.21 Eur. Tel.
8 638 82 704.
Metalinæ cisternà (apie 3,5
kub. m, tinka kanalizacijai,
kurui 150.31 Eur). Tauragë, tel.
8 670 63 521.

Priekabà (2 aðiø, su langais,
1 000 Eur), volus (3 vnt., po
30 Eur). Tauragë, tel. 8 446
43 893.

Purkðtuvà (12 m ploèio),
grëblá-vartytuvà, vagotuvà (5
korpusø), rotacinæ ðienapjovæ,
ðieno presà. Tauragë, tel. 8 636
06 055.
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.
Ðieno presà (ruloninis, didysis,
rusiðkas, 800 Eur). Erþvilko
sen., tel. 8 651 24 988.
Traktoriui DT-75 33 vikðrus
(nauji, 12 eurø/vnt.). Tel. 8
686 93 410.
Traktoriø MTZ-82UK (tvarkingas, 8 100 Eur), traktoriø
T-25 (be variklio, 1 500 Eur),
traktoriø JUMZ (transporteris, 1 400 Eur), traktoriø
T-16 MG (su krautuvu ir
buldozeriu, su dokumentais,
galima pirkti krautuvà atskirai,
2 600 Eur). Tel. 8 691 42 740.
Traktoriø MTZ-80 (1991 m.,
1350 motval., didelë kabina).
Ðakiø r., tel. 8 611 49 980.
Traktoriø MTZ-80L (1985
m., 2 600 Eur), traktoriø T-25
(1986 m., 1 600 Eur). Tauragë,
tel. 8 618 82 492.
Traktoriø MTZ82; daniðkà
sulankstomà kultivatoriø;
daniðkus volus, 4 m ploèio;
plûgus, 2 ir 3 korpusø; lengvàjá
kultivatoriø; GAZ53 (mediniai
bortai, be dok.); vandens cisternas ant ratø (3 kubø); 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, yra ir kitokios
technikos, 4 709.80 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 (2 700 Eur),
mëðlo kratytuvà (1 200 Eur),
þemës frezà (650 Eur), mëðlo
þemiø krautuvà (1 600 Eur),
ðienapjovæ (diskinë 2,4 m,
1 500 Eur), grëblá-vartytuvà
(870 Eur). Jurbarkas, tel. 8
674 44 561.
Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT 303,
diskinæ grûdø sëjamàjà (rusø gbos) dalimis. Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-25A (1992 m.,
TA, iðdirbæs 1500 motoval., 3
620 Eur), árëmintas traktorines
akëèias (60 Eur). Kaunas, tel.
8 689 04 037.
Traktoriø T-40AM (naujos
padangos, vairas ant cilindrø).
Tel. 8 683 73 371.
Tràðø barstytuvà (1 tonos,
naujas, 200 Eur), gyvuliø svarstykles (su rëmu, 450 Eur),
bièiø avilius (nauji). Tauragë,
tel. 8 690 67 318.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: pagalbos mokiniui specialistas,
pardavimo vadybininkas, tarptautinių krovinių
vežimo transporto priemonėmis vairuotojas,
autokrano operatorius, kokybės inžinierius,
betono gaminių liejikas, automechanikas, suvirintojas-autošaltkalvis, tinkuotojas pastatų apšiltintojas, vyr. buhalteris (mokymo įstaigoje),
tekintojas, elektrikas, logistikos specialistas.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: buhalteris apskaitininkas, mėsos
rūkyklos darbininkas, ekskavatoriaus mašinistas, melžėjas, suvirintojas, virėjas, kepėjas.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas(-ė) - padavėjas (-a),
darbininkas, juostinio pjūklo operatorius-gaterininkas, optikos konsultantas (-ė), pagalbinis
darbininkas, pardavėjas - konsultantas (-ė),
pardavimo vadybininkas, pieno produktų
gamybos įrenginių operatorius, siuvėjas,
siuvinėtoja(-as) rankomis, šaltkalvis, tarptautinių reisų vairuotojas ekspeditorius, telemarketingo specialistas (asmenims su negalia),
transporto dispečeris, ūkvedys, vadybininkas,
vairuotojas, vyr. buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilių plovėjas, automobilio vairuotojas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
grindinio klojėjas, mechanikos inžinierius, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas,
svėrėjas, valytojas, vyriausiasis inžinierius
{žemės, miškų, medžioklės ūkis}.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
KĖDAINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agronomas
apželdintojas, apdailininkas, buhalteris, elektrinės automatikos ir matavimo aparatūros
techninės priežiūros ir remonto šaltkalvis
elektrikas,išnešiotojas pasiuntinys, kepėjas,
krovikas, logistikos specialistas [vadybininkas], maisto pusgaminių ruošėjas, medienos
ruošėjas, medkirtys, nekilnojamojo turto
agentas, operatorius pakuotojas, padavėjas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavėjas,
restorano virėjas, sunkvežimio keltuvo vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tiekimo sandėlio krovikas, traktorininkas, virėjas, ūkvedys.
Darbo biržos tel. 8 (347) 67 257.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
betonuotojas, buhalteris, elektrikas, mechanikas, mechaninių dirbtuvių technikas, mechanizatorius, metalo pjovimo staklių operatorius,
metalų apdirbimo technologas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pastatų statybos darbų meistras, plataus profilio
staklininkas, plataus profilio statybininkas, sandėlininkas, siuvėjas, sunkvežimio vairuotojas,
suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, tiekimo sandėlio
krovikas, vairuotojas ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automatikos ir matavimo aparatūros techninės priežiūros šaltkalvis, kompiuterių sistemų specialistas, plataus profilio
statybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
VILKAVIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: buhalteris apskaitininkas, gydytojas kardiologas, gydytojas slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriuje, technikos pardavimo vadybininkas, technikos priežiūros ir
aptarnavimo darbuotojas, vadybininkas.
Darbo biržos tel. 8 (342) 60 048.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas,
apklausų atlikėjas, architektas, autobuso vairuotojas, automatikos įrangos elektrotechnikas,
automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis,

baldžius, barmenas, barmenas padavėjas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, betonuotojas, bibliotekininkas, budėtojas, buhalteris,
buitinių prietaisų montuotojas, durininkas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas,
elektrinio krautuvo vairuotojas, elektrinių
komponentų surinkėjas, elektroninės garso
ir vaizdo įrangos montuotojas, elektroninės
įrangos technikas, elektros įrangos techninės
priežiūros elektrikas, ergoterapeutas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos vadovas,
garo katilų remonto šaltkalvis, geodezininkas,
gestų kalbos vertėjas, grafikos dizaineris,
greitojo maisto ruošimo darbuotojas, grindinio klojėjas, ikimokyklinių įstaigų mokytojų
rengimo dėstytojas, indų plovėjas (rankomis),
įrangos eksploatavimo ir remonto technikas,
jūreivis, juvelyras, kasininkas, kepėjas,
kokybės inžinierius, kokybės kontrolierius,
konditeris, konstrukcijų inžinierius, konstruktorius, laboratorinės diagnostikos technologas, laiškininkas, laivo kapitonas, laivo
metalinių konstrukcijų montuotojas, logistikos
specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, manikiūrininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikas, mechanikos inžinierius, medinių
baldų surinkėjas, metalinių gaminių dažytojas,
metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas,
mikroautobuso vairuotojas, nekilnojamojo
turto agentas, optikos reikmenų pardavėjas,
optometrijos specialistas, padalinio vadovas
[viršininkas, vadas], padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
pamainos viršininkas [vadas], pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo agentas
[vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
pastatų statybos inžinierius, plataus profilio
statybininkas, plytelių klojėjas, plytų mūrininkas, prekių atsargų krovėjas, prekybos
salės vadybininkas, produkto vadybininkas,
programuotojas, projekto administratorius,
projektuotojas konstruktorius, psichologas,
remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas,
restorano virėjas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas,
signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų
montuotojas, specialiųjų statybos darbų vadovas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų
operatorius, statybos inžinierius, statybos
padalinio vadovas, stogdengys, suvirintojas,
sveikatos priežiūros vadybininkas, šaltkalvis,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, telekomunikacijų įrangos
montuotojas, tiekėjas, tinkuotojas, vadybos
konsultantas, vairuotojas ekspeditorius, valymo paslaugų padalinio vadovas, valytojas, vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo konsultantas, verslo paslaugų vadybininkas, vidaus
santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas,
viešosios nuomonės apklausos statistikas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo
padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), vyriausiasis
buhalteris, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303
arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apklausų
atlikėjas, automobilių šaltkalvis, barmenas,
buhalteris, laivų statybos technikas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, padalinio vadovas
[viršininkas, vadas], pakuotojas (rankomis),
portretų dailininkas, portretistas, santechnikas,
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas
ekspeditorius, virėjas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, draudimo agentas
[vadybininkas], pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, sekretorius, siuvėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, restorano salės
administratorius.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, inžinierius
programuotojas, telekomunikacijų įrangos
montuotojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: pagalbinis virtuvės darbininkas,
traktorininkas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
ŠIAULIŲ APSKRITIS
AKMENĖS SKYRIUS
Reikalingi: kalvis, meistras, siuvėjas (-a),
tinklapio administratorius, vairuotojas-ekspeditorius.
Darbo biržos tel. 8 (425) 52 503
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JONIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, automobilių šaltkalvis, fermos vedėjas, maisto technologas,
inžinierius, meistras-darbų vadovas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas-konsultantas, pievagrybių ūkio darbininkas, traktorininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (426) 61 097.
KELMĖS SKYRIUS
Reikalingi: valytoja (-as) neįgaliam asmeniui.
Darbo biržos tel. 8 (427) 54 491.
PAKRUOJO SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, dispečeris, socialinis pedagogas, stogdengys, tralo vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (421) 51 730.
RADVILIŠKIO SKYRIUS
Reikalingi: automobilių šaltkalvis, buhalteris (-ė), fermos darbininkas, I kategorijos
technikas, inžinierius (paslaugų diegimas ir
pardavimas, laiškininkas, pardavėjas konsultantas, pardavimo vadybininkas (kombinuotais pašarais, pašariniais priedais), siuvėjas,
siuvimo technologas - meistras, sunkiasvorio
sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, telemarketingo specialistas
(asmenims su negalia), tralo vairuotojas, valytojas (-a) (su negalia).
Darbo biržos tel. 8 (422) 61 509.
TELŠIŲ APSKRITIS
MAŽEIKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos sistemų montuotojas,
autokrano mašinistas, automobilinio krano vairuotojas, automobilių elektrikas, autoserviso
verslo klientų vadybininkas, baldinės plokštės
paruošėjas (-a) dažymui, baldų surinkėjas, baldžius, betonuotojas, biuro administratorius (-ė),
buhalteris, buhalteris apskaitininkas, buldozerio mašinistas, cecho darbuotojas (-a), darbų
vadovas, duonos gaminių formuotojas (neįgalus asmuo), ekskavatoriaus mašinistas, elektromonteris-technikas, elektronikos specialistas,
fasuotojas (neįgalus asmuo), gyvulių šėrikas,
kompiuterio operatorius (-ė) – apskaitininkas
(-ė), konstruktorius, laiškininkas, logistikos
padalinio vadovas, maisto gamybos technologas (-ė), metalo pjaustytojas, nekvalifikuota
darbuotoja (-as), NT agentas-brokeris (-ė),
pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas (-ė), pastatų apšiltintojas, plytelių klojėjas,
projektų vadovas (-ė), sąnaudų įvertinimo
inžinierius, stalius, suvirintojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, telefonų remonto skyriaus darbuotojas,
termoizoliuotojas, ugniagesys gelbėtojas,
vadybininkas (-ė), vairuotojas ekspeditorius,
vairuotojas, turintis ADR pažymėjimą, vyr.
virėjas (-a), žaliuzių montuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (443) 66 945.
PLUNGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automatikos derintojas, autotransporto
priemonių šaltkalvis-remontininkas, bendrosios praktikos slaugytojas, cecho darbuotojas
(-a), degalinės opretorius, ekskavatorininkas,
šaltkalvis, vairuotojas, energetikas - elektrikas,
filialo vadovas - renginių organizatorius, floristas - pardavėjas, (-a), frezuotojas, gamybos
meistro asistentas, internetinės parduotuvės
prekių administratorius, inžinierius - montuotojas, krovėjas, kvalifikuotas statybos
darbininkas, laiškininkas, nekilnojamojo turto
vadybininkas, operatorius, pagalbinis darbininkas, pardavėja (-s), pardavėjas - konsultantas,
pardavėjas (-a) - ekspeditorius (-ė), pardavėjas
konsultantas, pardavimo vadybininkas, (-ė),
pašto lydėtojas (0,4 etato), plataus profilio statybininkas, plytelių klojėjas, priėmėjas - surinkėjas, reklamos meistras, sandėlininkas apskaitininkas, statybos darbininkas, suvirintojas/-a,
tarptautinių reisų vairuotojas - mechanikas,
telemarketingo specialistas (asmenims su negalia), televizijos technikas, transportuotojas,
vadybininkas, (-ė), vairuotojas - ekspeditorius,
vyriausiasis operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (448) 71 018.
TELŠIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius (-ė), apdailininkas, automobilių plovėjas, barmenas padavėjas, cecho darbuotojas (-a), etnospecialistas,
lygintojas, manikiūrininkas, kirpėjas, makiažo
meistras, mikrobiologas - projekto vadybininkas, miško pjovėjas, NT agentas-brokeris (-ė),
odontologo padėjėjas, burnos higienistas, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas
(ė), siuvėjas, suvirintojas elektra, tinkuotojas,
traktorininkas.
Darbo biržos tel. 8 (444) 60 415.
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Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
Reikalingas autoveþio vairuotojas darbui Europoje.
Mokame uþ kilometrus arba
dienas. Vaþiuojame ilgais atstumais. Patirtis bûtø privalumas. Kreiptis: UAB “ZTS”,
Pramonës g. 1A, Jurbarkas,
tel.: 8 698 01 725, 8 447 51 882.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos.
Tel. +370 699 94 302.
Reikalingas þmogus, galintis
atlikti ðulinio apdailà (medþio
darbai). Tauragë, tel. 8 637
72 718.
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.

39 m., sàþininga, tvarkinga
moteris gali priþiûrëti senyvo
amþiaus ligonius. Yra galimybë
gyventi kartu. Jurbarkas, tel. 8
601 64 049.
40 m. vyras atlieka vidaus apdailos darbus. Jurbarkas, tel. 8
612 52 691.
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.
Traktoriø T-150K, gali bûti su
defektu. Tel. 8 613 15 940.

6 val. per dienà galiu priþiûrëti
ligoná arba slaugyti senutæ.
Didelë darbo patirtis. Tauragë,
tel. 8 674 79 861.

+Reikalingi langø ir durø
montuotojai. Tauragë, tel. 8
687 85 630.
Ámonë ieðko darbininkø arba
grupës þmoniø, sugebanèiø
kokybiðkai atlikti fasadø apdailos darbus (reikëtu renovuoti
daugiabuèiø namø sienas)
Tauragëje. Tel. 8 615 13 612.

Traktoriø T-150K, kombainà NIVA SK-5M, ðienapjovæ E-302, ðieno-ðiaudø presà
FORTSCHRITT 454 (vokieèiø
g-bos). Tel. 8 617 44 713.

Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas, soc.
garantijos, gali bûti ðeima,
apgyvendiname. Tel. 8 606
46 462.

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

Reikalinga moteris arba vyras
gyventi sodyboje Ðiauliø rajone. Tel. 8 698 71 126.
Reikalinga moteris, galinti
gyventi ir priþiûrëti sodybà.
Tauragë, tel. 8 637 53 885.
Reikalinga slaugë senyvai,
gulinèiai moteriai, galinti gyventi kartu. Jurbarko r., tel. 8
652 05 748.

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.

Moteris ieðko daþytojos arba
kito darbo. Tauragë, tel. 8 639
03 094.
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.
Vyras ieðko darbo, deda
plyteles, atlieka vidaus apdailos darbus. Tauragë, tel. 8 630
94 532.

+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.
+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.
+Miðko traktoriaus paslaugos.
Kertame miðkus, veþame medienà savo technika. Tauragë, tel.
8 607 45 949.
+Taiso ðaldytuvus, skalbykles,
mikrobangø krosneles ir kità
buitinæ technikà. Atvyksta
á namus. Suteikia garantijà.
Tauragë, M. Valanèiaus g. 18,
tel.: 8 686 32 976, 8 446 55 899.
+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.
+Vidaus apdailos darbai:
gipso montavimas, glaistymas,
daþymas, plyteliø dëjimas,
langø durø ástatymas, grindø
dëjimas, dailylenèiø kalimas ir
kt. Tel. 8 600 15 371.
Atliekame skardinimo darbus. Lietvamzdþiai, vëjalentës,
kraigai, pakalimai ir kita. Tel.
8 631 66 119.

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

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.

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

Brangiai superka miðkà, atlieka miðko ruoðos darbus: kerta,
traukia. Ðilalë, tel. 8 688 17 142.

+Atliekame miðko kirtimo ir
traukimo paslaugas. Tauragë,
tel. 8 646 86 415.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus
apðiltintus kaminus. Didiname
dûmtraukiø angas. Prekiaujame
kietojo kuro katilais, krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.

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 7 500 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.
Santechniko, elektriko paslaugos. Jurbarkas, tel. 8 657
57 961.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus apdailos darbus:
dedame gipsà, klijuojame
plyteles, glaistome, daþome,
dedame tinkà. Tel. 8 673 57
197.

Skelbiantis 2 kartus –
1 kartas NEMOKAMAI!
Skelbiantis 8 kartus –
NET 1 mėn. NEMOKAMAI!!!
Akcija galioja iki kovo 11 d. ir TIK asmeniniams skelbimams.
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Horoskopai
p
Avinams savaitės
pradžioje atsivers
nemažai galimybių:
pasitaikys progų išvykti į užsienį pasitobulinti,
pakilti karjeros laiptais, užsitikrinti įtakingų žmonių paramą. Trečiadienį dėl asmeninio
gyvenimo nesklandumų galite
pasijusti likę be tvirto pagrindo
po kojomis. Pasistenkite būti
jautresni, pamėginkite suprasti
kito žmogaus požiūrį ir gerbti
jo nuomonę. Situacija vienaip
ar kitaip išsispręs. Savaitgalį
nusimato smagi išvyka.
Savaitės pradžioje venkite skubotų
sprendimų - ar kalba eitų apie finansines operacijas, ar apie asmeninio
gyvenimo pokyčius. Ketvirtadienį kils daugybė klausimų,
į kuriuos ne taip greit pavyks
rasti atsakymus. Svarbiausia užsitikrinkite artimųjų paramą,
savo ruožtu patys būkite pasirengę skubėti į pagalbą, jei kas
paprašytų. Penktadienis - gera

ateinanèiai savaitei (03-09 - 03-15)

diena prasiblaškyti, savaitgalį
taip pat praleiskite kuo aktyviau
ir įdomiau.
Pirmadienį nesileiskite skubinami
- viską darykite
savo laiku, taip, kaip
buvote suplanavę. Nekreipkite
dėmesio, jei kas pavadins jus
lėtapėdžiu - verčiau po mažą
žingsnelį, bet užtikrintai į priekį.
Trečiadienis, ketvirtadienis - eilinės dienos, įprasti darbai, ramūs
vakarai namuose. Penktadienį
galite sulaukti pasiūlymo keisti
darbą. Šeštadienį būsite keik
dirglūs, venkite konfliktų su artimaisiais ar kaimynais.
Savaitės pradžioje
gautą pamoką įsiminkite ir padarykite išvadas ateičiai.
Dažniausiai mokomės iš savų
klaidų. Trečiadienį profesinėje
sferoje pavyks užmegzti vertingų
kontaktų, patys taip pat turėsite
ką įdomaus pasiūlyti. Antroje
savaitės pusėje jausitės energin-

gi, veiklūs, daugiausiai dėmesio
skirsite darbui. Savaitgalį būkite
dėmesingesni, bendravimo su
jumis išsiilgusiems namiškiams.

lėkštelės - patys imkitės iniciatyvos, ieškokite. Penktadienį
jausitės kiek išsekę po aktyvios
savaitės tad veikiausiai po darbo truks tik namo. Šeštadienį
atgavus jėgas, atsiras noras ir
papramogauti.

Pirmadienį ir antradienį be vargo padarysite gerą įspūdį
visiems, su kuo tektų
bendrauti. Naudinga parodyti
save iš kuo geresnės pusės - įtakingi žmonės padėtų įgyvendinti
seniai puoselėjamus sumanymus.
Ketvirtadienį teks maksimaliai
susikaupti, pamiršti fizinį nuovargį, tačiau už pastangas bus atlyginta. Penktadienį vienišų Liūtų
laukia įdomi pažintis. Savaitgalį
malonų bendravimą pratęskite,
nebijokite naujovių.

Būkite atsakingi,
vykdykite prisiimtus, įsipareigojimus,
pareigas. Pradėti
darbai turės bus perspektyvus,
tik nesiblaškykite, nešvaistykite energijos nereikšmingoms
smulkmenoms. Ketvirtadienis ir
penktadienis - audringos dienos,
siautės nevaldomos emocijos,
didelė avarijų, tikimybė. Greičiausiai jusite nepasitenkinimą
tiek savimi, tiek aplinkiniais,
sunkiai seksis rasti bendrą kalbą.
Savaitgalį atgaukite jėgas, ramybę, ilsėkitės.

Savaitės pradžioje su kolegomis ar
partneriais daug nuveiksite - sėkmingi
kolektyviniai projektai, lengvai
pavyks susiderinti, priimti bendrus sprendimus. Jei trečiadienį
pajusite, kad trokštate naujovių,
nelaukite, kol kas ką atneš ant

Šią savaitę jūsų
idėjos ir iniciatyva
turėtų būti tinkamai
įvertintos. Įprastas
gyvenimo ritmas gali pasikeisti,
bet pokyčiai išeis tik į naudą. Nuo
antradienio laukia įtemptas protinis darbas. Neturėtumėte pamiršti

ir savo išvaizdos - labai svarbu
padaryti gerą įspūdį. Savaitgalį
gali prireikti gerų draugų pagalbos ar paramos.
Šią savaitę Šauliams labai pravers
patikimi draugai ir
įtakingi globėjai.
Jūsų laukia susitikimai su senais
bičiuliais, perspektyvos darbe,
sportas, žaidimai. Profesinėje
veikloje verta rodyti iniciatyvą
- tada tikrai neliksite nepastebėtas. Ketvirtadienį galimas labai
viliojantis, tačiau abejotinų
perspektyvų pasiūlymas. Ar verta rizikuoti, teks spręsti pačiam.
Savaitgalį bendrauti su vaikais
ar namiškiais nebus lengva.
Ši savaitės greičiausiai bus kiek
sudėtingesnė nei
praėjusioji. Kita
vertus, nestigs naujų idėjų,
užmegsite naujų pažinčių. Asmeniniame gyvenime galite
pajusti, jog santykiai su partneriu arba turi atsinaujinti, įgyti
didesnę prasmę, arba nutrūkti. Ypač svarbu suvokti savo
dvasine svertybes, apginti jas.
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Savaitės pabaigoje įtampa ir
stresas gali atsiliepti sveikatai.
Pirmadienį ir antradienį paskubėkite baigti praeitą
savaitę pradėtus
darbus, nes nuo savaitės vidurio
užgrius nauji. Apgalvokite savo
darbo metodus, juos veikiausiai
galima patobulinti, - išvengtumėte niekam nereikalingo
erzelio ir tuščio blaškymosi.
Ketvirtadienį ar penktadienį
nauja pažintis gali įkvėpti romantiškiems poelgiams. Savaitgalį norėsis ir seksis kurti
ateities planus.
Pirmadienį ir antradienį nieko ypatingo nevyks, gyvenimas tekės sena
įprasta vaga. Trečiadienį gali
apkartinti barnis su artimu ar
mylimu žmogumi. Nesistenkite
pririšti ar graudenti partnerio.
Tiek darbe, tiek namie ar draugų
būryje būkite diplomatiškas,
tačiau tvirtas. Šeštadienį poilsį
gali sugadinti įkyrūs svečiai.
Sekmadienį pavyks pasimėgauti
ilgai laukta ramia, tingia diena.

JUOKAI

8. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Sofistas. Epopėja. Pabara. Reisas. La. Urna. Ukraina. Mu. Got. Kosas. Išras. US.
Vadas. Main. Salas. Lieski. Olberis. Darnias. Aukas. Darkys. Riboti. Pamils. Ru. Daža. Prikasa.
PAR. Asė. Daina. Airija.
Horizontaliai: Saugumo. Ida. Kobros. Labas. Fant. Buožė. Gira. Sekta. SA. Varai. Kalis. Pa.
Aruodas. Ri. Seksas. PIN. Iras. Daka. Pesas. Dama. Pai. Larisa. Dosni. Irklai. Ašmenys. Vėl.
Rasis. Pi. Jamaika. Raj. Usnis. Ura.
Pažymėtuose langeliuose: Kalendorius.
Laimėtojas: Ilda Pikčiūnienė.
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.

11. 54 m. naðlë, gyvenanti
kaime Jurbarko r., ieðko rimto
vyriðkio, vairuojanèio automobilá.
12. 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.

Dantų gydytojas išsitraukia iš
dėžutės kažkokį keistą instrumentą.
Pacientas susidomėjęs klausia:
- O koks čia instrumentas?
- Šis intrumentas man liko nuo
mano senelio,- sako gydytojas.
- O jūsų senelis irgi buvo dantistas?
- Ne, per karą jis dirbo tardytoju.
*****
- Jonai, tu esi buvęs Turkijoje?
- Taip, pernai.
- O Egipte?
- Taip, šiemet.
- O Kipre?
- Užpernai buvau.
- Na, ir kur poilsis geresnis?
- Nežinau. Visur buvau su žmona
ir vaikais.
*****
Petriukas skundžiasi mamai:
- Mane mokykloje vaikai vadina
gobšuoliu.
- O kas tave taip vadina?
- Jei duosi man 5 litus, pasakysiu.
*****
- Daktare, mūsų dukrelė kažkodėl
vis liesėja ir labai sparčiai... Mes viską darome, mes ir nuolat vedžiojame
ją pasivaikščioti, ir sportuojam su ja
ir visa kita...
- O kaip ją maitinate?
- O, aš nuolat jaučiau, kad mes
kažką užmirštame!
*****
Mokytoja klausia vaikų:
- Kuo norėtumėt būti užauge?
Petriukas virsdamas iš šaukia:
- Idiotu!!!
- Kodėl?
-Kai einam su tėčiu į miestą jis
visada sako: „Tu pažiūrėk, kokia

mašiną turi tas idiotas. Kokį namą
turi tas idiotas. Tam idiotui viskas
sekasi‘‘.
*****
Mano pagrindinė šeimyninio gyvenimo taisyklė yra rėkti garsiau
už žmoną, kad netektų sėdėti po
jos padu. Pavyzdžiui, vakar ji ant
manęs užriko:
- Eik greitai pietų ruošt!
O aš garsiau už ją:
- Eik pati ruošt! Nematai, kad aš
grindis dabar plaunu, o po to skalbti
eisiu!
*****
Žmona siunčia vyrą į parduotuvę
ir kad tas nieko nesupainiotų ar ko
nereikia nepripirktų, kaip vyrams
dažnai pasitaiko, surašė raštelį, ko
reikia. Raštelis:
1. morka,
2. bulvės,
3. grietinė,
4. kopūstas,
5. duona,
6. kalakutas.
Grįžta vyras po valandos visas
šlapias nuo prakaito, o rankose - du
didžiausi maišai.
Maišuose: viena morka, dvi bulvės, trys indeliai grietinės, keturi
kopūstai, penki kepalai duonos, šeši
kalakutai.
*****
Mikė Pūkotukas sutinka Knysliuką
ir sako:
- Žinai, vakar tave mačiau restorane.
- Kur? Su kuo?- stebisi Knysliukas.
- Lėkštėje su garnyru.
*****

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
KOVO 7 D. 16 VAL. Plungės kultūros
centre „ŠOK 2015“.
KOVO 8 D. 18 VAL. Plungės kultūros
centre Tv projekto LIETUVOS BALSAS geriausiųjų koncertas.
KOVO 11 D. 14 VAL. Plungės kultūros centre tarptautinis vaikų ir jaunimo
tautinių šokių kolektyvų festivalis,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai „Kovo 11-osios vaikai“.
KOVO 12 D. 19 VAL. Plungės kultūros centre Donato Montvydo koncertas.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
KOVO 7 D. 16 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Čir vir vir pavasaris“.
KOVO 8 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Naktibaldos“.
KOVO 12 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Domino“ teatro komedija apie
melą „Tiesa“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
KOVO 6 D. 16 VAL Kėdainių kultūros
centre Kėdainių rajono dailės mokytojų
kūrybinių darbų parodos „Sapnų gaudyklė“ atidarymas.
KOVO 6 D. 18 VAL Kėdainių kultūros
centre šventė „Ačiū, kad šalia esi“ Kėdainių krašto Metų Moterų apdovanojimai Muzikinės grupės „Džentelmenai“
koncertas.
KOVO 8 D. 14 VAL Kėdainių kultūros
centre garbaus amžiaus žmonių klubo
„Rudenėlis“ popietė.
KOVO 11 D. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metis
Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje
12 VAL. Mišių auka už Tėvynę Lietuvą
Po Mišių Gėlių padėjimas ant Lietuvos
Nepriklausomybės akto signataro Povilo
Aksomaičio kapo Kėdainių miesto Kauno g. kapinėse
Kėdainių arenoje 14 VAL. Koncertas
„Jauni, nepriklausomi, kitokie“
Dėlionė „Vienintelė mūsų“.
KOVO 12 D. 11 VAL Kėdainių kultūros centre teatrų dienos „Melpomenės
dovanos 2015“. Spektaklis vaikams
„Mikė“ (Šiaulių dramos teatras).
KOVO 12 D. 18 VAL Kėdainių kultūros centre teatrų dienos „Melpomenės
dovanos 2015“. Spektaklis „Dibukas“
(Šiaulių dramos teatras).
KRETINGOJE IR RAJONE
KOVO 8 D. 19 VAL. Kretingos kultūros centre Šokių vakaras KAM PER 40.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
KOVO 7 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre PREMJERA! Lėlių spektaklis
„Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“
pagal Kate DiKamilo (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
KOVO 8 D. 11 ir 12 VAL. Klaipėdos
lėlių teatre lėlių vaidinimas kūdikiams
“Sapnų pasakėlė – diena/naktis” (rež.
Donatas Savickis). Kūdikiams nuo 4
mėn.
PALANGOJE
KOVO 11 D. Koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti. Palangos senoji gimnazija,
Jūratės g. 13, Palanga.
KAUNE
KOVO 6 D. 17 VAL. poeto Jono Liniausko sukaktuvinis 60-mečio vakaras
su nauja eilėraščių knyga „Sutartinė“
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
(Rotušės a. 13).
KOVO 6 D. 18 VAL. koncertas „Romansas apie romansą“ Kauno menininkų
namuose (V.Putvinskio g. 56).
KOVO 6 D. 18 VAL. folkloro ansamblio „Dailingė“ (vadovė Birutė Nemčinskienė) koncertas „Dailingo lingo“
Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje
(Vėtrungės g. 1), skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
KOVO 7 D. 14 VAL. kviečiame merginas nuo 18 m. ir vyresnes dalyvauti
edukacinėje programoje „Smetoniški
kursai panelėms ir ponioms“! Praleiskite
Tarptautinę moters dieną Kauno miesto

muziejuje linksmiau, šmaikščiau, išradingiau, įdomiau!
KOVO 7 D. 15 VAL. Paskaita „Priklausomybė ir savipakankamumas“ KTKC
(A.Jakšto g. 18).
KOVO 9 D. 14 VAL. renginys „Laisvė
būti savimi“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 – čio jubiliejui
Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos
viešojoje bibliotekoje, Laisvės al. 57.
KOVO 9 D. 14 VAL. Respublikinis
kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų
ir mokinių konkursas „Jei prakalbėtų,
daug pasakytų...“ Kauno tautinės kultūros
centre (A.Jakšto g. 18), skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
KOVO 10 D. 17.30 VAL. koncertas
„JAUNIEJI KOVO 11-TAJAI” Kauno
menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56).
KOVO 12 D. 18 VAL. grupės „Šalutinis
efektas“ koncertas Kauno menininkų
namuose (V.Putvinskio g. 56).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
IKI KOVO 11 D. Radviliškio kultūros centre fotografijų paroda „Anapus
rampos“.
KOVO 11 D. 12 VAL. Radviliškio kultūros centre Lietuvos nepriklausomybės
dienos minėjimas.
RASEINIUOSE IR RAJONE
KOVO 8 D. 18 VAL. Raseinių kultūros
centre operetės spektaklis „Skaniausias
kokteilis“.
JURBARKE IR RAJONE
KOVO 7 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
KOVO 6 D. 18 VAL. Šakių kultūros
centre kino vakaras LOŠĖJAS.
KOVO 8 D. 16 VAL. Šakių kultūros
centre POETINIS „SMĖLIO DŽIAZAS“
kviečia visus į nuostabų kovo 8-osios
koncertą „APIE MEILĘ ATVIRAI“.
KOVO 11 D. 15 VAL. Šakių kultūros
centre koncertas „Mes -Jums“ skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti.
TAURAGĖJE IR RAJONE
KOVO 6 D. 18 VAL. Baltrušaičių kultūros namuose A. Rimiškio koncertas.

KOVO 6 D. 18 VAL. Taurų kultūros
namuose šventinis vakaras „Tu - mano
širdyje...“
KOVO 6 D. 19 VAL. Pagramančio
kultūros namuose koncertas „Jau pavasaris bunda“.
KOVO 7 D. 18 VAL. Pilaitės bendruomenės namuose šventinė vakaronė „Su
meile širdyje“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
KOVO 7 D. 20 VAL. Dauglaukio
kultūros namuose vakaronė „Jums
moterys“ Tarptautinė moterų solidarumo dienai.
KOVO 8 D. 15.30 VAL. Batakių kultūros namuose Ryčio Cicino ir Giulijos
koncertas.
KOVO 8 D. 18.30 VAL. Gaurės
bendruomenės salėje Ryčio Cicino ir
Giulijos koncertas
KOVO 8 D. 19 VAL. Kęsčių bendruomenės centre vakaronė „Moterų
vakaras“.
KOVO 8 D. 19 VAL. Skaudvilės kultūros namuose dainininko Eugenijaus
Ostapenko naujo albumo pristatymo
koncertas.
ŠILALĖJE IR RAJONE
KOVO 6 D. 17 VAL. Šialės kultūros
centre istoriko V. Almonaičio knygos
pristatymas.
KOVO 6 D. 18 VAL. Šialės kultūros
centre Kino filmas „Bitė Maja“.
KOVO 6 D. 19.30 VAL. Šialės kultūros centre videofilmas „Ei, Džiuljeta“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
KOVO 6 D. 17 VAL. Marijampolės
kultūros centre auksinio dueto Mariaus
Jampolskio ir Irūnos koncertas „Penki
metai drauge“.
KOVO 6 D. 18 VAL. Marijampolės
dramos teatre 2 dalių egzistencinė
satyra “POGRINDŽIO KOMEDIJA!”
KOVO 8 D. 18 VAL. Marijampolės
dramos teatre „Domino“ teatro viešnagė
Bernhard Ludwig. SEX GURU.
KOVO 12 D. 19 VAL. Marijampolės
kultūros centre Vaido Baumilos albumo
“Iš naujo” pristatymo koncertas.

2014 m. KOVAS
7 d. šeštadienis 18 val.
PREMJERA. Tenesis Viljamsas GEISMŲ TRAMVAJUS. Dviejų
dalių drama. Režisierius Algirdas Latėnas. Bilietai: 11.58 € (40
Lt), 8.69 € (30 Lt).
8 d. sekmadienis 12 val.
Pagal Gendručio Morkūno knygą BLUSYNO PASAKOJIMAI.
Vienos dalies kreivos istorijos iš berniuko ir mergaitės gyvenimo
žmonėms nuo penkerių metų. Režisierius Antanas Gluskinas.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
8 d. sekmadienis 18 val.
Aleks Tarn DIBUKAS. Dviejų dalių mistinė muzikinė drama.
Režisierius Raimundas Banionis. Bilietai: 11.58 € (40 Lt), 8.69 €
(30 Lt), su nuolaida- 5,79 € (20 Lt).
“VILNIAUS BALETAS“ GASTROLĖS
12 d. ketvirtadienis 18 val.
PREMJERA! Šokio spektaklis AŠ DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU.
Režisierius ir choreografas – Jurijus Smoriginas. Spektaklio muziką
atlieka styginių kvartetas.
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.

2014 M. BALANDIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Balandžio 1 d., trečiadienis, 18 val.
„Dieviškasis trimitas“ Klaipėdos kamerinis orkestras.
Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Solistas Sergej Nakariakov
(trimitas, fliugelhornas, Izraelis–Prancūzija).
Bilietai – 8,69 Eur (30 Lt), 14,48 Eur (50 Lt) | Taikomos
nuolaidos.
Balandžio 8 d., trečiadienis, 18 val.
„Pažadinti muziką širdyje“ Lietuvos kamerinis orkestras.
Meno vadovas Sergej Krylov. Solistas Martynas Levickis
(akordeonas).
Bilietai – 14,48 Eur (50 Lt), 20,27 Eur (70 Lt).
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
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.
Kovo 21 d. 18 val. H. Ibsen „Laukinė antis“, 2-jų dalių drama.
Rež. R.Rimeikis. Žvejų rūmai. Bilieto kaina 5,79–7,24 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.
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.
11 d. 19 val. PREMJERA! „AŠ ESU KOVO 11“. Choreografas,
idėjos autorius D.Berulis. Šokio teatras „Padi Dapi fish“. Bilieto
kaina 2 Eur

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. KOVAS
6 D. 18 VAL. Muzikinis vakaras visai šeimai su karšto šokolado degustacija „Šokoladinis smuikas“. Dalyvauja V. Čepinskienė (smuikas), J.
Bujanovaitė (fortepijonas), V. Petrikienė (koncerto vedėja).
Bilieto kaina 7 Eur; senjorams, moksleiviams, studentams perkant
2 bilietus – 5 Eur .
8 D. 18 VAL. Vytauto Šiškausko koncertas. Bilieto kaina 6; 8; 10 Eur.
11 D. Švenčiame 25–ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines
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