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„REGITRA“ PRIMENAAPIE
PASIKEITUSIĄ TVARKĄ:
NUO GRUODŽIO 1 D. KAI
KURIEMS VAIRUOTOJAMS
NEBUS IŠDUODAMI IR
KEIČIAMI VAIRUOTOJO
PAŽYMĖJIMAI

Nuo gruodžio 1 d. pažeidusiems Kelių eismo taisyklių
reikalavimus ir nesusimokėjusiems visų paskirtų baudų per
atitinkamą laikotarpį „Regitroje“ nebus išduodami ir keičiami
vairuotojo pažymėjimai.
Pasak „Regitros“, užsisakant vairuotojo pažymėjimą internetu arba padalinyje duomenys apie nesumokėtas baudas bus
tikrinami informacinėje sistemoje. Jei nustatytas terminas
joms sumokėti bus pasibaigęs, asmuo vairuotojo pažymėjimo
pasikeisti negalės. Ši nuostata įtvirtina Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
Asmenys, kurie praleido baudos mokėjimo terminą ir nori
užsisakyti naują vairuotojo pažymėjimą, kviečiami tai padaryti
kuo skubiau. Susimokėjus Valstybinei mokesčių inspekcijai
(VMI) baudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, vairuotojo
pažymėjimą bus galima pasikeisti be jokių papildomų sąlygų.
Regitra“ taip pat primena, kad jei pradedantiesiems vairuotojams per pirmuosius dvejus metus nepavyko išvengti Kelių
eismo taisyklių pažeidimų, vienerių metų laikotarpyje jiems
privaloma pabaigti papildomus mokymus, nes kitaip nebus
išduotas naujas vairuotojo pažymėjimas.
„Regitros“ duomenimis, Lietuvoje yra apie 1 mln. 483 tūkst.
asmenų, kurie turi galiojančius vairuotojo pažymėjimus.

STVERIASI UŽ GALVOS:
T U R Ė T I A U TO M O B I L Į
TUOJ TAPS PRABANGA
Privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės ir KASKO
draudimų kainoms pasiekus neregėtas aukštumas, turėti automobilį tampa prabanga. Lietuvos vežėjai jau ieško galimybių
iškelti verslus į kitas šalis, kur mokestinė aplinka palankesnė,
o eiliniams gyventojams belieka tik plačiau atverti piniginę.
Lietuvos vairuotojai priversti už savo transporto priemonės
draudimą mokėti kone perpus brangiau nei kaimyninių šalių
gyventojai. Tokio paties automobilio KASKO draudimo kaina
lygiai toje pačioje draudimo bendrovėje skyriasi kone perpus:
Estijoje metinis draudimas kainuoja 571, o Lietuvoje – 1400
eurų. Dėl tokio kainų šuolio atsakomybę turėtų prisiimti ir atsakingos kontroliuojančios institucijos. Blogiausia, kad Lietuvos
įstatymai draudžia draustis kitose šalyse, kur gerokai pigiau.
Dar prieš kelerius metus civilinės atsakomybės draudimas
gyventojams kainavo apie 200, o įmonėms 400–500 litų, o
dabar kainuoja lygiai tiek pat, tik eurais.
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Šiuolaikinėje visuomenėje sergančiųjų alerginėmis ligomis – begalės. Tačiau visa tai gali
pasikeisti, tvirtina gydytojas alergologas ir
klinikinis imunologas Tomas Slomskis.
Jau šiandien alergiją galima išgydyti alergenui taikant specifinę imunoterapiją, rašoma
pranešime spaudai. „Medicinos klinikoje
1005“ dirbančio ir konsultuojančio specialisto teigimu, pirmasis žingsnis sveikatos
link – nustatytas alergenas. „Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos
duomenimis, alergija yra dažniausia lėtinė
liga Europoje. Iki 20 proc. sergančiųjų alerginėmis ligomis patiria nuolatinį stresą dėl
savo būklės, bijo sunkių alerginių reakcijų.
Alerginės ligos gali sutrikdyti normalų vaikų
vystymąsi, mokymosi procesą, suaugusiems
– mažina darbingumą, riboja kasdienę veiklą
ir sutrikdo miegą.
Tad pirmasis veiksmas prieš pradedant
alergijos gydymą – šios ligos sukėlėjo nustatymas. Tam dažniausiai pasitelkiami alerginiai
odos dūrio mėginiai, kraujo tyrimai“, – teigė
T. Slomskis. „Imunoterapijos gydymo „tai-

kiniai“– alergenas,
sukeliantis alergines
reakcijas ir paciento
imuninė sistema, per
stipriai reaguojanti
į alergeną. Taikant
imunoterapiją į organizmą po oda leidžiami ar po liežuviu
lašinami nedidelio
kiekio alergenai, kurių dozės palaipsniui
didinamos siekiant
išvystyti toleranciją,
kad alergenas nesukeltų simptomų.
Žmogaus organizmas pripratinamas prie alergenų, tokiu būdu
sumažėja alergijos simptomai. Šis metodas,
beje, laikomas vieninteliu pasaulyje, gebančiu įveikti ligos priežastį, o ne kovoti su ligos
pasekmėmis“, – pasakojo gydytojas. Yra
du gydymo tipai: kuomet pacientui paskirta
poliežuvinė imunoterapija – tabletės arba
skysta alergeno forma ir poodinė imunoterapija – kai tam tikrais intervalais pacientui
leidžiamas alergenas po oda. Jei gydymas
sėkmingas, maždaug po metų ar pusės, juntami pirmieji gydymo rezultatai. Baigus šį
gydymą, kuris trunka nuo trejų iki penkerių
metų, ligos simptomai išnyksta, susilpnėja.
Specialistas pradėti gydymą pataria jau
dabar. Ruduo ir žiema tam tinkamas metas,
ypač tiems, kuriuos vargina alerginė sezoninė ar nuolatinė sloga, akių uždegimas, astma,
alergija bitės bei vapsvos įkandimams. Šio
gydymo metodo veiksmingumas apie 70 –80
proc. Pasitarę su savo gydytoju alergologu
ir pasirinkę tokį gydymo metodą, ateinančią
vasarą jau galite nebejausti varginusios ligos
simptomų bei džiaugtis pagerėjusia gyvenimo kokybe.

NAUDINGA ŽINOTI

AR PJUVENOS GALI TAPTI STEBUKLINGOMIS TRĄŠOMIS?

Organinių trąšų negalima vertinti vienareikšmiškai. Skiriasi jų poveikis augalams
ir žemei – ne visos vienodai gausina humuso
ir maisto medžiagų kiekį dirvoje. Ko tikėtis
iš pjuvenų ir kur jas panaudoti?
Pjuvenų vertė. Medienoje daugiausia yra
celiuliozės (apie 50 proc.), lignino (20–40
proc.), hemiceliuliozės (19–22 proc.), dervų
(3–5 proc.) ir vandens. Azoto ir mineralinių
medžiagų tėra 0,2–0,4 proc. (sausos masės),
vadinasi, apie 10 kartų mažiau nei lapuose
ir gerokai mažiau nei žievėje.
Skirtingų medžių pjuvenų cheminė
sudėtis nevienoda. Pušų ir eglių pjuvenų
vertė mažesnė nei lapuočių. Šių spygliuočių medienoje gausu sakingų medžiagų,
kurios stabdo puvimą, labiau rūgština
dirvą. Nemažai azoto ir peleninių medžiagų
randama ąžuolų, bukų, guobų pjuvenose.
Nustatyta, kad šviežiomis pjuvenomis
tręšti reikia saikingai, geriau naudoti porą
metų pastovėjusias. Jei paskleidžiama
nemažai tokių pjuvenų ar drožlių, joms
pūvant organinių rūgščių susidaro per
daug ir dirva rūgštėja.
Tuomet maisto medžiagos lengviau išplaunamos į gilesnius sluoksnius ir augalai jas
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prasčiau pasisavina, suprastėja vandens ir oro santykis,
silpniau vystosi šaknys. Greičiau nuskursta lengvesnės
priesmėlio dirvos.
Norint sustiprinti pjuvenų
poveikį, reikia jas nurūgštinti
klintmilčiais, dolomitmilčiais,
gesintomis kalkėmis. Tinka ir
pelenai (medžių, ypač lapuočių). Kartu su pjuvenomis ant
daržo žemės paskleidžiama
200–700 g/m2 pelenų.
Priešingai nei mėšle ar komposte, pjuvenose nėra piktžolių sėklų. Jos
gerai sugeria ir lėtai garina drėgmę, todėl
galima naudoti kaip kraiką. Dažnai pjuvenomis mulčiuojama. Jos taip pat tinka
įvairių kompostų gamybai.
Dirvai pagerinti. Pjuvenos – dirvą purenanti organinė trąša, turtinga celiuliozės
ir lignino. Kad sparčiau vyktų mineralizacija, gautume didesnį efektą, jas reikėtų
praturtinti azotu (1 kg – 10–20 g).
Į pjuvenų kibirą galima įmaišyti įvairesnių trąšų (30 g karbamido, 70 g superfosfato, 10 g kalio chlorido) ir nurūgštinti
smulkinta kreida (120–150 g) ar gesintomis kalkėmis.
Kompostui gaminti. Pjuvenos tinka visų
rūšių kompostui gaminti. Svarbu, kad
azoto (N) ir anglies (C ) santykis į krūvą
kraunamose medžiagose būtų optimalus,
nes jas skaidantys mikroorganizmai energijos ir maisto gauna iš minėtų cheminių
elementų turinčių organinių junginių.
Dėl šios priežasties į pjuvenas, kuriose
gausu anglies, būtina pridėti daug azoto
turinčių medžiagų (mėšlo, šviežios žolės,
žalių lapų, pūvančių vaisių, daržovių ir
kt.).

„VERSLO PUSRYČIUOSE“: LIETUVOS
KELIAS – GREITIS IR PERMAINOS. AR
ESAME TAM PASIRUOŠĘ?
Š. m. lapkričio 23 d.
į jau tradicija tapusius
Tauragės rajono savivaldybės mero verslo
pusryčius rinkosi rajono vadovai, verslininkai bei iniciatyvių
rajono mokymo įstaigų
moksleiviai. Susitikime dalyvavo Lietuvos
pramonininkų konfederacijos prezidentas
Robertas Dargis, kvietęs aptarti ketvirtosios
pramoninės revoliucijos iššūkius, verslo,
savivaldos, inovacijų, švietimo ir kitus klausimus.
Visus susirinkusius pasveikino bei svečią pristatė Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, pakvietęs atvirai diskusijai apie verslo plėtrą, technologinius pokyčius, naujas
galimybes bei iššūkius.
Susitikimo metu kalbėta apie besikeičiančias technologijas, ženkliai įtakojančias mūsų šiandieninį gyvenimą, užimtumą, turizmo plėtrą, verslo indėlį, kuriant geresnes sąlygas žmonėms
dirbti ir gyventi Lietuvoje.
Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Inesa Vaigauskienė

JURBARKAS

„METŲ ŪKIS 2017“ APDOVANOJIMAI –
AUGALININKYSTĖS ŪKIAMS
Lapkričio 25 d., paskutinį rudens
šeštadienį, į Jurbarko kultūros centro
salę susirinko mūsų rajono žemdirbiai – į
dvidešimt ketvirtą kartą organizuojamą
šventę „Metų ūkis 2017“. Šventėje pagerbti ir apdovanoti geriausi Jurbarko
rajono ūkininkai.
REDA IR ALGIRDAS UMANTAI savo
ūkininkavimo kelią pradėjo Eržvilko seniūnijos pakraštyje įsikūrusiame Rutkiškių
kaime. Tik įkūrus ūkį 1998 metais dirbamos žemės plotai nebuvo dideli, tačiau ūkiui nuolat
augant šiuo metu ariama ir sėjama beveik 1000 ha. Kaip ir dauguma ūkininkaujančių mūsų
krašte, ūkininkai augina kviečius, rapsus, žirnius ir kitas tradicines kultūras.
GIEDRIUS GREIČIUS, gimęs ir augęs Jurbarko krašte, baigęs tuometinę Lietuvos veterinarijos akademiją ir įgijęs veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, ūkininkauti pradėjo 2005-aisiais.
Ūkį įkūrė Jurbarkų seniūnijoje, Meškininkų kaime, paveldėjęs tėvų žemes. Įskiepyta iš tėvų
žemė nenuėjo veltui – pradžioje turėjo apie 100 ha žemės ir augino tradicines kultūras: miežius,
rapsus, kvietrugius ir šiek tiek bulvių. Vėliau jis atsisakė tradicinių kultūrų ir pradėjo auginti
ne vien tik bulves, bet ir įvairias daržoves.
Rotuliuose ūkininkaujantis REMIGIJUS MALINAUSKAS su žmona JOVITA, Jurbarko
PSPC šeimos gydytoja, ūkį įkūrė 2015 metais, pradėdamas ūkininkauti kaip jaunasis ūkininkas,
perėmęs ūkį iš savo mamos. Remigijus verčiasi augalininkystės produktų gamyba, dirbdamas
beveik 140 ha žemės ir augindamas tradicinius žemės ūkio augalus.

ŠILUTĖ

PAGĖGIŠKIAI AKTYVIAI LEIDŽIA LAIKĄ
NAUJAI ĮKURTOJE ERDVĖJE
Akivaizdu – Pagėgiai vis gražėja. Čia
vis mažiau apleistų vietų. Vietoj jų kuriamos poilsio ir sporto erdvės, kuriose
mielai laiką leidžia ir maži, ir dideli. Viena iš labiausiai lankomų - vaikų žaidimų,
treniruoklių erdvė, apsodinta medžiais,
su šalia esančiu tvenkiniu.
Pagėgiuos baigiamas įgyvendinti
projektas „Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija
ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir
sveikatinimo poreikiams“. Apie jį kalbėjomės su Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėju Petru
Kuzmarskiu. Jo duomenimis, minėtas projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos septinto prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.
Medelius sodina rangovai, pasodinti jau 45. Medelių ir jų pasodinimo kaina pagal pasiūlymo
sąmatą kainuoja 10,6 tūkst. eurų. Tokios erdvės labai reikėjo Pagėgių miestui.

RASEINIAI

SVEIKATOS TAKELĮ TIESIA RASEINIŲ
ROTARY KLUBAS
Lapkričio 23 dieną, Raseinių Rotary klubo nariai, prezidentė Vilma Račkauskienė, nariai:
Daiva Bakšienė, Reda Laurynaitė, Jūratė Garliauskienė, Arminas Elijošius ir Raimondas Lapkauskas, suradę valandėlę laiko nuo savo įtemptų dienotvarkių, iš anksto suderinę su gydymo
įstaigų vadovais, skubėjo pagamintus sveikatos suolelius, atvežti ir pastatyti aptartose vietose.
Pirmasis suolelis pastatytas prie G. Radavičiaus klinikos, antrasis prie Raseinių poliklinikos
(PSPC), trečiasis prie Raseinių ligoninės įėjimo. Bendravimo akimirkos buvo labai pozityvios,
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ypatingai geros nuotaikos
buvo šių trijų gydymo įstaigų vadovai: L. Radavičienė, V. Užringienė ir V.
Merkliopas. Visi buvome
ir vieningos nuomonės,
kad sveikatos suolelis bus
patogi prisėdimo ir atokvėpio vieta ir sveikam, ir
sergančiam. O ligoniui bei
jo sveikata besirūpinančios medikų komandos,
dar viena svarbi ir sveikti
padedanti priemonė, bus
gydymo įstaigos išorinėje aplinkoje. Sveikatos suolelis bus ir išsikalbėjimo, poilsio, sunkių
sprendimų, pasitikėjimą ir viltį gražinanti vieta. Šiam tikslui - Sveikatos suolelis ir ant jo
parašyta sentencija.
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SMULKUS VERSLAS

SUKŪRĖ PATVARIAS ODINES RANKINES
VYRAMS

PALANGA

LAPKRIČIO 29 D. – DRAUGO DIENA PALANGOJE
Lapkričio 29 d. 17 val. parodų paviljone „Kupeta“ (S. Dariaus ir S. Girėno g. 13) Palangoje
bus minima Draugo diena. Atvykusiųjų laukia draugiškas pokalbis ir smagus pavakarojimas
prie arbatos puodelio bei jau tradiciniu tampantis Stalo futbolo čempionatas.
El. paštu tau.lubys@gmail.com registruokite 2 asmenų komandą į vieną iš šių kategorijų:
mokyklos arba miesto. Renginio metu nuotaiką kurs DJ SEVEN BUGS.
Pasidžiaukime 2017 m. įgyvendintomis jaunimo iniciatyvomis kartu.

KLAIPEDA

KLAIPĖDOS KALĖDŲ EGLUTĖ JAU
RUOŠIAMA ŠVENTĖMS
IŠŠŪKIS. Saugiai ir
gražiai nupjauti 11 metrų
aukščio 2 tonas sveriančią
eglę suspaustoje individualaus namo erdvėje,
šalia elektros stulpų ir
pastatų, - iššūkis net ir
profesionalams.
Klaipėdos mieste, Upelio gatvės 24 namo kieme,
Lolitos ir Albino Gedminų užauginta 11 metrų
aukščio sidabrinė eglė
penktadienį buvo nukirsta
ir atgabenta į Teatro aikštę. Šiemet ši eglė taps pagrindiniu šv. Kalėdų simboliu Klaipėdoje.
Gyva, žmonių užauginta ir miestui padovanota eglutė, išrinkta konkurso būdu, pagrindinėje
uostamiesčio aikštėje puošiama antrus metus. Šiais metais konkursui buvo pasiūlytos septynios
eglės. Jo finale miestiečiai balsuodami išrinko gražiausią medelį.
Kalėdų eglutė Teatro aikštėje bus iškilmingai įžiebta gruodžio 2 d. 17 val. ir džiugins iki
Trijų Karalių šventės.

KAUNAS

ATNAUJINTĄ POŽEMINĘ PERĖJĄ KAUNE
PAPUOŠ UNIKALUS KŪRINYS
Pagrindinėje Kauno požeminėje perėjoje netrukus
užvirs kapitalinio remonto
darbai. Dėmesio sulauks
Vilniaus ir Birštono gatvių perėjos laiptai, sienos
ir turėklai, o svarbiausiu
atsinaujinusios perėjos akcentu taps unikali meninė
instaliacija.
Požeminės perėjos lubas
papuoš meninių idėjų konkurse „Kauno akcentai“
pernai laimėjęs menininko
Karolio Nekrošiaus kūrinys „Transition“.
Ant lubų bus pažymėta apie 20 išskirtinių miesto centro objektų su atstumais nuo perėjos.
Dalis lubų bus veidrodinės, o tai suteiks įdomų efektą, kuris padidins perėjos erdvę. Unikalų
piešinį galės išvysti kiekvienas į perėją nusileidęs pėstysis, kuris patirs gilų įspūdį, netikėtumą,
nuostabą“, – pasakojo K. Nekrošius.

ŠIAULIAI

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „GLOBALIZACIJA IR EKONOMINIS PATRIOTIZMAS: DILEMOS, IŠŠŪKIAI, GALIMYBĖS“
Konferenciją lapkričio 30 d., ketvirtadienį, Verslo ir pasiekimų parodos „Šiauliai‘17“ metu
organizuoja Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Šiaulių miesto savivaldybe,
Šiaulių universitetu bei Europos komisijos atstovybe Lietuvoje. Renginys skirtas aptarti ekonominio patriotizmo idėją, kuri vis dažniau skelbiama įvairiose pasaulio šalyse. Konferencijoje
dalyvaus Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Briuselyje darbdavių grupės
atstovai, pranešėjai iš Lietuvos, Vokietijos, Nyderlandų.

UAB „Baltic Synergy“ prekių ženklas
„Time Resistance“ atspindi paties įkūrėjo
kauniečio Artūro Kanapkio (28) asmeninį
požiūrį ir vertybes versle: unikalų dizainą,
kokybę, ilgalaikį mąstymą, nesivaikant trumpalaikių rezultatų, o galvojant apie strategiją
ir finansavimo prisitraukimą.
Prekių ženkle - atsparumas laikui
Skambi antraštė ir vaizdai e. parduotuvėje
sudaro įspūdį, kad viskas einasi kaip iš
pypkės ir sunkumų rinkoje netyko: „Time
Resistance“ priklausantis odinių rankinių
prekių ženklas, ilgalaikis klasikinio stiliaus
produktas, pagamintas siekiant aukščiausios kokybės standartų. Asortimentą sudaro
odiniai portfeliai, laisvalaikio ir kelioniniai
krepšiai, rankinės, kuprinės ir kiti odos gaminiai. Produkcija gaminama tik iš itališkos
odos. Verslininkas A. Kanapkis pasakoja,
kokia buvo šio prekių ženklo kelionė, kol jis
štai įgavo tokį pavidalą ir 2016 m. pasiekė 0,5
mln. metinę apyvartą: „Daug veiklos sričių
buvo bandyta iki šio prekių ženklo, dauguma
jų atrodė potencialiai sėkmingos, bet kol
nepabandai, tol nesužinai, kaip yra iš tikrųjų.
Asmeniniai įsitikinimai, vertybės, požiūris į
verslą, į gyvenimą, veiklos sektorius, suvokimas, kokio prekių ženklo iš tiesų noriu,
ir taip gimė prekių ženklas, kuris siejasi su
atsparumu laikui: kokybe, dizainu ir mada.“
Sunkiausia startuoti
Klientų auditorijas galima suskirstyti į dvi
grupes. Pagrindinė rinka yra vyrai ir moterys, kurios perka vyrams odinius dirbinius
dovanų. Pats įkūrėjas prabyla ir apie savo
vaidmenį dešimties žmonių komandoje.
„Kuo organizacija mažesnė, tuo daugiau
funkcijų turi atlikti vadovas. Didelis iššūkis

yra finansų valdymas, nes augimui reikalingi
pinigai kaip degalai automobiliui. Tokiame
versle nepakanka vien asmeninių investicijų,
skolinimosi iš banko, reikalingas ir bendravimas su tiekėjais, kas laikui bėgant atveda
prie bendrų įspūdžių, patirčių ir visiško pasitikėjimo, kada galimi atidėjimo terminai su
nulinėmis palūkanomis“, – teigia pašnekovas.
Gamyba persikėlė ir į Lietuvą
Prieš kelerius metus dar nulinis įmonės lygis
šiais metais jau gali pasigirti gegužę perkeltu
dalies gamybos procesu iš Italijos į Lietuvą.
Nupirktas gamybai skirtų įrenginių parkas ir
planuojama kitais metais dar labiau susitelkti
į verslo dovanų gamybą paslaugų įmonėms.
„Kiekvieni metai – tai įmonės persiorientavimo
laikas. Dėl gamybos įgalinimo kitais metais
aukosime apyvartos prieaugį, nes daugiau
orientuosimės į paslaugų krepšelį įmonėms, sukursime verslo dovanų prototipą, kurį segmentuosime į unikalių partijų išleidimą į apyvartą,
tokių kaip akinių dėklai akiniams, rašikliams,
mobiliesiems telefonams, nešiojamiesiems ir
planšetiniams kompiuteriams, segtuvams ir
pan.“, – ateities planais noriai dalijasi „Time
Resistance“ autorius.
Sėkmę lemia lankstumas
Sėkminga verslininko karjera priklauso ir nuo
to, kokias asmenines savybes jis bus išsiugdęs
ar kiek lankstus jis bus vienoje ar kitoje su
įmonės veikla susijusioje situacijoje. „Reikės
bendrauti su labai skirtingais žmonėmis ne
tik dėl būdo savybių, bet ir kartų skirtumų:
su tiekėjais, kurjerių tarnybomis, užsienio ar
Lietuvos klientais. Su vienais prireiks pademonstruoti tvirtą charakterį, griežtą poziciją,
o su kitais trumpam tapti draugu ir neužmiršti
humoro jausmo. O svarbiausia abiem atvejais
nepamiršti savo vertybinių nuostatų.

RECEPTAS

AŠTRUS TROŠKINYS SU PUPELĖMIS
Vegetariškas patiekalas, bet jeigu norite su
mėsa, puikiai tiks malta
jautiena.
Ingredientai:
350 g morkų, 2 šaukštai aliejaus, 1 vnt. svogūnų, 4 skiltelės česnakų, 180 g lapinių kopūstų, 1 šaukštelis aitriosios paprikos miltelių,
1 šaukštelis kumino,
žiupsnelis raudonėlių,
1 l konservuotų pomidorų, 800 g konservuotų pupelių, 50 g grietinės.
Gaminimas
Dideliame puode įkaitinkite aliejų, apie 8 – 10 min. pakepkite svogūnus, morkas ir česnakus
su puse šaukštelio druskos, kol paskrus. Sudėkite kopūstus ir maišydami 1 – 2 min. patroškinkite. Sudėkite į puodą aitriosios paprikos miltelius, kuminus, raudonėlį ir apie minutę
pamaišydami pakaitinkite. Sudėkite pomidorus, pupeles, 10 min. patroškinkite ant mažos
ugnies vis pamaišydami. Paskui išdėliokite troškinį į keturias lėkštes. Patiekite su grietine.

1
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4

Sklypà Dainiø g. 11
(12 a, su projektu ir

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Gedimino g. (I a., 20
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 6500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 631 00 320.
2 k. butà, kaina sutartinë. Tel. 8
628 52 300.
2 k. butà Erþvilke. Tel. 8 652
45 510.
2 k. butà Jurbarkas rajone,
Jurbarko m., Lauko g. (IV a.,
54.00 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 25 000 Eur,
du balkonai, abu ástiklinti).
Jurbarkas, tel. 8 618 69 953.
2 k. butà Kauno g. 36 (36 kv. m,
V a., kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 611 10 136.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, V a., sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8 614
18 345.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 14 600 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
2 k. butà Kauno g. (I a., II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, reikalingas remontas, be patogumø). Jurbarkas, tel.
8 614 40 595.

2

2 k. butà V. Kudirkos g. (IV a.,
V aukðtø name, 18 000 Eur, yra
vaikø þaidimo aikðtelë, automobiliø stovëjimo aikðtelë, netoli
parduotuvë). Jurbarkas, tel. 8
652 57 726.
2 k. butà (bendrabuèio tipo, 38
kv. m, II a.). Jurbarkas, tel. 8
616 43 394.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
2 k. butà Kæstuèio g. ( I a.,
vidinis 47 19 kv. balkonas) ir garaþà su rûsiu ir duobe remontui
Mokyklos g. ( prie Litagros).
Jurbarkas, tel. 8 677 80 964.
3 mûrinius sublokuotus garaþus
Pilies I k., Jurbarko r., netoli
Vytënø pilies, galima pirkti atskirai, visø garaþø kaina - 8 000
Eur. Tel. 8 640 32 441.
3,73 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Skirsnemunës sen.,
Jurbarko r. Tel. 8 640 32 441.
4 k. butà, kaina sutartinë. Tel. 8
628 52 300.
4 k. butà Kæstuèio g. 24 (V a., 76
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 30 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 96 060.
Dalá namo (yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas
remontas, kaina 15 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 71 529.
Graþià sodybà Pilies I k. Jurbarko
r. Tel. 8 611 01 244.
Namà Raudonëje, PIGIAI (180
kv. m, II a., mûrinis, skubiai).
Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.
Namà ir sodybà, kaina sutartinë.
Tel.8 628 52 300.
Nedidelá mediná namà (2005
m. statybos, ant karjero kranto,
14,5 a þemës, vasarinë, malkinë,
garaþas, trifazis). Jurbarkas, tel.
8 679 65 686.
Pastatà Kauno g. (300 kv. m)
ir automobilá OPEL OMEGA.
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

leidimu statyti, elektra atvesta á sklypà,
kaina 8 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 600
64 942.
Sklypà Kiduliuose
(16 000 Eur, 50 a,
komercinei veiklai, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Sodà Greièiuose
„Vieversio“ bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (8 a, be namelio,
yra vanduo, domina keitimai).
Garaþà prie ATÁ (ávesta signalizacija, rûsys). Domina keitimas.
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Sodybà Jurbarko r. Erþvilko sen.
Kartupiø k. (tvarkingi mûriniai
pastatai, 29 a þemës). Iðnuomoja
iki 22 ha þemës. Tel. 8 604 51 986.
Sodybà Kiduliuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
19 900 Eur, 40 a). Jurbarkas, tel.
8 658 85 398.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, 1/2 pusë medinio namo dalis). Jurbarko r., tel. 8 618 28 295.

Giedruèiø k., Ðakiø r., prie pagrindinio asfaltuoto kelio. Tel. 8
640 32 441.
Graþioje vietoje ðalia eþero pusæ
namo Þemaitës g., Ðakiuose 12
a sklypà, namas suremontuotas.
Tel. 8 640 32 441.
Mediná remontuotà namà Ðakiø
r., Plokðèiø mstl., 54 a sklypas,
geras privaþiavimas. Tel. 8 640
32 441.

Tvarkingà sodybà Rutkiðkiø gyv.
Erþvilko sen. su 1 ha. þemës, kaina 20 000 Eur. Tel. 8 617 42 205.

Namà Kiduliuose prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.

p e r k a

Tauragëje ir rajone

Perka 1-2 k. butà Jurbarke. Tel.
8 606 81 284.
1-3 k. butà, namà ar sodybà netoli
miesto. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 628 52 300.

n u o m o j a
+Jurbarko miesto centre, pirmame aukðte, iðnuomoja 150 kv.
m komercinës paskirties patalpas. Yra automatinis ðildymas,
trifazë, automobiliø stovëjimo
aikðtelë. Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
Iðnuomoja 3 k. bute 1 arba 2 kambarius (mokiems, dirbantiems).
Tel. 8 672 20 884, skambinti
nuo 18 val.
Privaèioje valdoje iðnuomoja
arba parduoda didelius garaþus.
Yra trifazë elektra, signalizacija,
aptverta teritorija. Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.

Kaune ir rajone

k e i è i a
Keièia mûriná namà prie Vilkijos
(su 44 a sklypu), 32 km iki Kauno,
prie pagrindinio kelio á 2-3 k.
butà renovuotame arba ruoðiamame renovuoti name Jurbarke.
Tel. 8 618 71 751.

p a r d u o d a
1 k. butà, kaina sutartinë. Tel. 8
628 52 300.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
1 k. butà (II a., su patogumais,
renovuotame name, maþi
mokesèiai, 27 kv. m, uþ renovacijà sumokëta, 17 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 72 723.
1 k. butà (IV a., 21 kv. m, IX
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 9 900
Eur. Yra balkonas. Rakinama
viso aukðto laiptinë. Namas jau
ápusëtas renovuoti). Tauragë, tel.
8 655 66 268.
1 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.

2 k. butà, kaina sutartinë. Tel. 8
628 52 300.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
2 k. butà Ðilalës g. 166-4 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis, 15
000 Eur, visi patogumai, didelis
erdvus garaþas, didelis rûsys, yra
þemës darþui). Tauragë, tel. 8
654 17 838.
2 k. butà Ateities take (II a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 000 Eur, su
daliniais baldais). Tauragë, tel. 8
615 48 393.

1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.

2 k. butà J.Tumo Vaiþganto g.
126-410 (IV a., 35 kv. m, V aukðtø
name, bendrabutis, 15 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 96 638.

1 k. butà Respublikos g. 7-14 (II
a., bendrabuèio tipo, 20 kv. m).
Tauragë, tel. 8 654 83 128.

2 k. butà Vilkyðkiø miestelyje (64
kv. m, yra rûsys, vonia, ûkiniai

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 647 42 210.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
0,60 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Nosiedø k., Lekëèiø sen.,
Ðakiø r., asfaltuotas privaþiavimas. Tel. 8 643 23 889.
12 a namø valdos sklypà
Ðakiuose, Vytauto g. (visos
miesto komunikacijos). Tel. 8
640 32 441.
Gamybinës-sandëliavimo
paskirties mûriná pastatà

cm

myk
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pastatai, tinka komercinei veiklai). Tel. 8 684 61 863.

ardintos durys). Tauragë, tel. 8
652 03 551.

prie PC MAXIMA. Tauragë, tel.
8 699 47 615.

3 k. butà Ateities take 10 (V a.,
64 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 39 000 Eur, renovuotame
name, suremontuota laiptinë,
maþi mokesèiai). Tauragë, tel.
8-611 24 087.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas)
ir þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.

Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Tauruose (35
arø, su pastatu ir komunikacijomis). Tauragë, tel. 8 699 52 113.

2 k. butà (bendrabuèio tipo, 14
000 Eur). Tauragë, tel. 8 699
96 638.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(tvarkingas, rûsys po visu garaþu,
yra sandëliukas, saugomas vaizdo
kameromis). Tauragë, tel. 8 645

5

1

Mûriná namà su visais patogumais Tauragës r., Skaudvilës
mstl., Puðyno g. (2 garaþai, ûkinis
pastatas, 9 a sklypas). Tel. 8 640
32 441.
Mûriná vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2
garaþai). Arba pusæ namo valdos.
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Namà ir sodybà, kaina sutartinë.
Tel. 8 628 52 300.

Dviejø namø valdà Jurbarko g.
28 ir Jurbarko g. 28 A. Keièiu
á 3-4 kambariø butà (IV ir V a.
nesiûlyti). Dël kainø skirtumø
tarsimës. Tauragë, tel.: 8 682 41
561, 8 652 97 533.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.
Garaþà tauruose (35 kv. m,
mûrinis, 1 800 Eur, apðviesta,
saugoma teritorija. Gana erdvus.
Yra duobë, galimybë trifaziui.
Kaina paderinama. Gali iðnuomoti ilgesniam laikui). Tauragë,
tel. +370 658 81 500.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje
Jaunimo g. 1 (yra duobë T formos, vanduo, iðtinkuotas, apsk

84 592.
Garaþà T. Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 2 800 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.
Gyvenamàjá namà su ûkiniais
pastatais Aukðtupiø k. (prie
pastatø 1,6 ha þemës). Miðkà.
Tauragës r., tel. 8 621 01 517.
Individualios ámonës verslà
„Graþi ðventë“. Ádirbis 3 metai.
Tauragë, tel.: 8 682 41 561, 8
687 58 898.
Iðnuomojami kambariai nuosavame name ámonëms ir privatiems asmenims. Yra baldai,
sanitariniai mazgai, atskiri áëjimai. Eþeruonos g. 8, Taurai,
Tauragës r., tel. 8 652 70 889.
Kioskà nusikëlimui Gedimino g.,

Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 34 621, 8 699 27 173.
Namà Maþonuose, Antðunijø g.
10 (2008 m., statyba, árengtas, yra
mansarda, 84 arø þemës sklypas,
visi patogumai, komunikacijos).
Tel.: 8 658 33 095, 8 651 13 993.
S k l y p à Ta u r a g ë j e ( k o m u nikacijos, 9 500 Eur). Sklypà
Maþonuose ðalia pagrindinio
kelio (elektra, namø valda).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).

Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà Norkiðkës gyvenvietës centre Batakiø sen., ant
Anèios upës vingio kranto, labai
graþioje vietoje. Privaþiavimas iki
sklypo iðasfaltuotas, kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 614 72 396.
Þemës sklypà Tauragës r.,
Jociø k. (3 800 Eur, þemës ûkio
paskirties, 1,68 ha). Tauragë, tel.

8 631 46 206.

p e r k a

durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.

2 k. butà Taurage r., iki 15 000
Eur, nuo 1 iki 3 kambariu. Gali
bûti be remonto, be baldø.
Tauragë, tel. 8 601 14 427.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.

3 k. butà renovuotame name (IIIV a.). Tauragë, tel. 8 631 20 022.

Kirvá FISKAR 17, motoriná
pjûklà MS-180. Tauragë, tel. 8
699 61 422.

1-3 k. butà, namà ar sodybà netoli
miesto. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 628 52 300.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà be patogumø K. Donelaièio g. 38, be
baldø. Tauragë, tel. 8 699 30 246.

p a r d u o d a
Skalbimo maðinà AEG (matmenys 60x60 cm, kaina 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 57 096.

d o v a n o j a
p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus

Sekcijà ir minkðtàjà dalá.
Jurbarkas, tel. 8 685 16 883.
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p a r d u o d a
MB ML270 (2003 m., 2,7 l, dyz.,
automatas, sidabrinë sp., TA
iki 2018 06 25, daug privalumø,
odinis salonas, kaina 4 399 Eur).
Tel. 8 698 06 671.

OPEL

p a r d u o d a
Karves. Pabûdvieèiø k., Tauragës
r., tel.: 8 653 28 555, 8 608 49 180.
Kvieèius (graþûs, stambûs, 1 tona
– 160 Eur, galima maiðais) Pilies
2 k., Jurbarkas, tel. 8 638 08 241.

p a r d u o d a
Mobiliuosius telefonus HUAWEI
P9 lite (auksinë sp., naudotas 11
mën., garantija iki 2018-12-05,
pirktas Telia, bûklë kaip naujo,
125 Eur). Tauragë, tel. 8 687 12
399.

naudotas, rusvos sp. gobelenas,
apie 380 Eur). Tauragë, tel. 8
699 63 070.

Mësines verðingas telyèias ið
ekologiðko ûkio. Tauragë, tel. 8
685 75 948.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Parðelius. Jurbarkas, tel. 8 612
80 728.
Parðelius (5 sav.). Tel. 8 646 93
899.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Koèëlus
(paklodëms lyginti), 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina 50
Eur su pristatymu). Jurbarkas, tel.
8 616 84 106.

2

p a r d u o d a
Naujà lovytæ nuleidþiamu ðonu,
automobilinæ këdutæ (juoda sp.,
su stogeliu), neðyklæ (juoda sp.).
Tauragë, tel. 8 658 26 852.

Skubiai! Pieningà karvæ (verðiuosis geguþës mën.). Telyèià (limunizø veislës, verðinga, verðiuosis
balandþio mën.). Ðienainá rulonais
(rulonas 25 Eur). Tauragë, tel. 8
630 42 786.
Stambià telyèià ir neseniai atsivedusià verðelá karvæ. Jurbarkas,
tel. 8 685 67 166.

p a r d u o d a

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei, masaþiná stalà. Jurbarkas,
tel.: 8 624 24 477, 8 627 89 361.

5 verðingas telyèias, 750 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.

Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

Minkðtuosius baldus: sofa-lova
ir du foteliai. Sekcijà NERIS (su
spinta, 4 daliø). Tauragë, tel. 8
612 10 609.

Avinukus (mësai). Tauragë, tel. 8
633 81 176.

Svetainës kampiná komplektà (su
miegamojo mechanizmu, maþai

Presuotas tamsios spalvos baldines plokðtes (175 x 58 cm, 10 vnt.).
Tauragë, tel. 8 658 03 509.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (spalvoti, 80 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Silikatinius sienø blokelius
(25x40x60, yra apie 60 kub. m).
Jurbarkas, tel. +370 655 69 480.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Storasienius vamzdþius (diametras iðorë 63 mm, sienelë 7 mm).
Tauragë, tel. 8 633 63 564.

d o v a n o j a
Dovanoja 4 mm storio stiklà.
Tinka ðiltnamiams. Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.

OPEL VECTRA B (1,8 l, benzinas, 85 kW, heèbekas, sidabrinë
sp., veliûras, yra kablys ir parkingas, TA iki 2018 11 10, kaina 650
Eur). Tel. 8 650 59 120.
OPEL SINTRA (1999 m.).
Tauragë, tel. 8 689 45 621.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1996 m.,
benzinas, dujos, TA iki 2018 m.,
geros bûklës, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 79 854.
RENAULT MEGANE (1999
m., benzinas, 1,6 l, 66 kW, TA
iki 2019 06 mën., yra draudimas
iki 2018 08 mën., kaina 480 Eur).
Tel. 8 672 17 585.
RENAULT MEGANE (2007 m.,
1,9 l, DCi, 96 kW, universalus,
juodos sp., TA iki 2018 m., kablys, 2 400 Eur). Tauragë, tel. 8
624 34 116.

p e r k a
Sausus ðiaudus arba ðienà.
Tauragë, tel. 8 618 32 525.

Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.),
lininius siûlus, pagalves (2 vnt.),
medþiagà impilams. Tauragë, tel.
8 446 72 033.

Tel. 8 657 58 140.

Avinà (Vokietijos merinosø
grynaveislis, 1 m.) ir ërienà.
Tauragës rajonas, Maþonø sen.
Tel. 8 657 86 212

Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.
Ávairûs naminiai paukðèiai ir gaidþiai. Tel. 8 630 32 248.
Kalakutus (mësiniai). Tauragë,
tel. 8 643 20 118.
Kalakutus ir þàsis (mësiniai,
ekologiðkai uþauginti). Pagëgiø
sav., tel.: 8 642 09 030, 8 611 01
641.
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ÐKODA

p a r d u o d a
SKODA FABIA (2003 m., 1400
cm3, benzinas, 49 kW, mechaninë,
heèbekas, mëlyna sp., 4/5, TA iki
2019-07, 1 400 Eur, naujos þieminës padangos). Tauragë, tel. 8
653 13 179.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW PASSAT (1997 05, 1,8 l,
benzinas, 92 kW, sedanas, melsva
spalva, veliûras, el. langai, kondicionierius, cinkuotas këbulas,
kaina 1150 Eur, TA iki 2019 06
29 d.). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110 kW,
TA iki 2018 10, yra draudimas iki
2018 01, lieti ratlankiai, naujos
þieminës padangos, kaina 1 200
Eur, galima derëtis). Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.
VW PASSAT (1997 11, 1,6 l, benzinas, vyðninës sp., universalus,
TA iki 2019 03, variklio defektas,
kaina 550 Eur). Tel. 8 603 20 563.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, universalus,
geltona sp., 4/5, 349 000 km, TA
iki 2018-11, cinkuotas këbulas,
odinis salonas). Jurbarkas, tel.
+370 673 05 479.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI A4 (1997 m., 1,6 l, benzinas, dujos, sedanas, kablys, þieminës padangos, TA, DR, kaina 600
Eur). Tel. 8 685 49 155.

p a r d u o d a
Ávairiø ðaliø senovines paðto
þenklus, senovines muzikos
plokðteles (1968-1973 m. 33/1/13),
senovines monetas, kaina sutartinë. Tel. 8 672 20 884, skambinti
nuo 18 val.
Labai pigiai ðiferá. Jurbarkas, tel.
8 623 07 190.
Plastikines taras 1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios, tvarkingos. Tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms ir t. t. (37-43
Eur), kanalizacijai (18 Eur),
rëmai (15 Eur), pûslës (3 Eur).
Galime atveþti. Tauragë, tel. 8
673 27 937.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 38 dydis, 15 Eur)
ir ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms), sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Senovinius verpimo árankius
(dël bendro paávairinimo), kaina
sutartinë. Senovinius oblius.
Naudotus 3 dviraèius (be pavarø).
Tauragë, tel. 8 636 33 749.
Trifazá runkeliø tarkà, trifazæ
skiedinio maiðyklæ, VAZ variklá,
motociklo IÞ variklá, visureigio
galiná tiltà, 36 W transformatoriø,
elektriná dviratá, vyriðkà naujà
dviratá. Tel. 8 624 91 808.

AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë, sedanas,
mëlyna sp., 4/5, 243 km, TA iki
2019-05, 2 490 Eur, tvarkingas,
ið Vokietijos, su nauja TA, stoglangis, kablys). Jurbarkas, tel. 8
639 06 519.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET NUBIRA (2007
m., 2000 cm3, dyzelinas, 89 kW,
mechaninë, universalus, sidabrinë
sp., 4/5, 168 125 km, TA iki 201901, daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 26 082.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN C5 (2001 m., 2000
cm3, benzinas, mechaninë, heèbekas, juoda sp., 4/5, 350 000 km, TA
iki 2018-04, 800 Eur). Tauragë, tel.
+370 585 29 007.
CITROEN XM (1993 m., benzinas, 89 kW, þalia sp., vaþiuojantis,
naujos atsarginës detalës, gera
bûklë). Tel. 8 609 88 491.
CITROEN XSARA (2000 m., 2 l,
HDi, daug privalumø, sidabro sp.,
TA iki 2019 m., 720 Eur). Tauragë,
tel. 8 601 43 532, skambinti po
18 val.

FORD

p a r d u o d a
FORD FIESTA (1998 m., 1,8 l,
dyzelinas, TA iki 2018 m., 320
Eur). Tauragë, tel. 8 601 43 532,
skambinti po 18 val.

p a r d u o d a

HYUNDAI

Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp. 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.

p a r d u o d a

Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.

HYUNDAI SANTA FE (2005
m., 2000 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë, visureigis, sidabrinë
sp., 4/5, 240 000 km, TA iki 201910, Lietuvoje neeksploatuotas, 3
100 Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.

MERCEDES-BENZ

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
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 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.
Laikraðtyje - 2,00 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 (2,00 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 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 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. –
2,00 Eur.

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. 8-683 51000.
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 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐILUTËJE, ÐILALËJE

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

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.
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VW PASSAT (1997 05, 1,8 l,
benzinas, 92 kW, sedanas melsva
spalva, veliûras, juoda spalva, el.
langai, kondicionierius, cinkuotas këbulas, kaina 1150 Eur, TA
iki 2019 06 29 d.). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.

p e r k a
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

p a r d u o d a
Padangas 205/60 R16 su ratlankiais, tinka TYOTA AVENSIS
VERSO. Tauragë, tel. 8 612
43 922.
Padangas GAZ 66 (2 vnt.), ZIL
(4 vnt., su diskais). Ðilutës r., tel.
8 678 14 642.
Priekabos ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina, socialinës garantijos.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.

p a r d u o d a
Traktorius: MTZ50 (kaina 2150
Eur, su 80 varikliu) ir T40AM
(kaina1250 Eur). Vartomàjá
plûgà (3 korpusø, gera bûklë,
kaina 1800 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 22 514.
Grudø traiðkytuvà (5.5 kW). Tel.
8 603 36 327.
Grûdø malûnà trifazá (7 kW variklis); elektros variklá (3000 aps./
min., 4 kW); ûkiðkas svarstykles
(sveria iki 200 kg, kompaktiðkos).
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
Reikalingi mûrininkai statyti 2 aukðtø kotedþus. Darbas
Vokietijoje, nuveþame, apgyvendiname, soc. garantijos. Tel.
8 676 63 922.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriø T25 (vienaaðë
priekaba 2x3 m), kultivatoriø ir
dvivagá plûgà, TA iki 2019 05
mën. Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.

p e r k a

p a r d u o d a
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+Perkame þ. û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702

Motorolerá valst. Nr. 73AUH.
Tauragë, tel. 8 633 53 454.

p e r k a
Rusiðkà motociklà. Tel. 8 676
63 922.

+Reikalingas vairuotojaspadëjëjas, galintis vaþinëti á
turgus. Tauragë, tel. 8 636 93 433.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,
apgyvendiname soc. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalingas prancûzø kalbos
mokytojas (-a). Mokymo vieta
Tauragë. Tauragë, tel. 8 698 16
779.
Reikalingas traktorininkai, apgyvendiname, suteikiame soc.
garantijas. Tel. 8 652 45 521.

+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02
428.

Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Ieðko smulkiø statybos darbø.
Tauragë, tel. 8 658 34 755.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
50 m. vyras ieðko darbo, turi traktorininko, B kategorijos vairuotojo paþymëjimus. Tauragë, tel.
8 629 32 699.
Vyras ieðko darbo, gali dirbti
autoðaltkalviu, gali vaþiuoti dirbti á uþsiená. Siûlyti varijantus.
Tauragë, tel. 8 636 89 519.

„TELE2“ – SKAIDRIAUSIA
ĮMONĖ LIETUVOJE
PR

Mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ pripažinta skaidriausia įmone Lietuvoje.
Tai atskleidė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktas
tyrimas. „Tele2“ – vienintelė įmonė iš
visų pretendentų, surinkusi 100 iš 100
galimų balų.
„Tai yra gera žinia ne tik mums, bet
ir mūsų klientams. Tai reiškia, kad
klientai gali mumis pasitikėti – juk
skaidrumas svarbus visose veiklos srityse“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius.
Tele2 požiūris į skaidrumą lemia ir
aiškią, visiems klientams suprantamą
kainodarą, aktualius pasiūlymus bei
kokybišką klientų aptarnavimą.
„Skaidri kainodara, aktualūs pasiūlymai leidžia mūsų klientams kontroliuoti
savo išlaidas – jie visada žino, kiek ir už
ką jis mokės. Tai – ypač svarbu siekiant

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

nepermokėti“, – pabrėžė P. Masiulis.
„Tele2“ siūlo ne tik vienas geriausių
paslaugų kainų Lietuvoje, bet ir inovatyviausius sprendimus tiek verslo, tiek ir
privatiems klientams. Už šiuolaikiškus
telekomunikacijų sprendimus metų pradžioje „Tele2“ pelnė dar vieną, „Verslo
žinių“ skiriamą „Technologijų sektoriaus
lyderio“ apdovanojimą.
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, greitasis „Tele2“ 4G mobilusis
internetas apima 99% šalies teritorijos.
Dėl to ypatingai išpopuliarėjo siūloma
„Namų interneto“ paslauga bei iki 90
proc. augo 4G tinkle naršančių klientų
skaičius.
„Tele2“ užima 41,2% Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos. Per praėjusius metus
įmonė sumokėjo 5,59 mln. Eur. pelno
mokesčio ir patenka į daugiausiai pelno
mokesčio sumokėjusių įmonių dešimtuką
Lietuvoje.

+Gipso kartono montavimas
(sienø, lubø), glaistymas, daþymas, tapetavimas, sienø griovimas, laminavimas, parketlenèiø
ir plyteliø klojimas, ir kt. Turim
ilgametæ patirtá. Tel. 8 614 51
872.
+Patyrusi stogdengiø brigada dengia visø tipø stogus,
montuoja skardos gaminius,
iðlankstome nemokamai.
Konsultuojame ir padedam
geriausioms kainomis ásigyti
stogo dangà. Tel. 8 614 51 872.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Atliekame visus vidaus remonto
darbus. Tel. 8 646 14 686.
Gyvatvoriø ir medþiø formavimas, þolës pjovimas, apleistø
sodybø iðvalymas. Tauragë, tel.
8 654 43 839.
Kokybiðkai ir su garantija atliekame vidaus apdailos darbus.
Daþymas, gipso montavimas,
grindø árengimas, durø montavimas ir pan. Tauragë, tel. 8
677 10 244.
Kokybiðki apdailos darbai,
tapetavimas, grindø dëjimas,
gipso sukimas, namø ðiltinimas,
griovimo darbai ir kiti statybos
darbai. Tel. 8 652 06 026.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame antiko
veluto tinkà. Tel. 8 673 57 197
Statybos ir remonto (lauko ir
vidaus) darbai. Tel. 8 616 85 882.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

LAPKRIČIO 29 D. 18 VAL. Grupės „Ambrozija“ ir „Sadūnų“ muzikos ir humoro šou Jurbarko kultūros centre.
LAPKRIČIO 30 D. 18 VAL. „Domino teatro“ spektaklis „LOTO“ Jurbarko kultūros centre.
GRUODŽIO 1 D. 11 VAL. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje.
GRUODŽIO 1 D. 12.30 VAL. Šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių
dienai paminėti Jurbarko kultūros centre.
GRUODŽIO 1 D. 14 VAL. Adventinė popietė Skirsnemunės skyriuje.
GRUODŽIO 2 D. 17 VAL. Kino filmas visai šeimai „Šuns tikslas“ Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

LAPKRIČIO 30 D. 19 VAL. Muzikinis vakaras „Gyvenimo natos“, skirtos muziko Alfonso
Sadausko jubiliejui Tauragės kultūros rūmuose.
NUO GRUODŽIO 2 D. IKI GRUODŽIO 15 D. Senovinių kalėdinių žaisliukų paroda „Praėjusio šimtmečio Šv. Kalėdų žaisliukai“ Kęsčių bendruomenės namuose.
GRUODŽIO 2 D. 17 VAL. Koncertas „Nemuno krantai“ Tauragės kultūros rūmuose.
GRUODŽIO 5 D. 19 VAL. „Laikykitės ten su Aandriumi Tapinu“ Tauragės kultūros rūmuose.
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