2017 12 28 Nr. 51 (1705) ANTRADIENIS
Ruošiamee TR
TR1;
R1;; TR2;
R1
TR
R2; SZ; SM
M ka
kategorijų
ategorijjų ir
ir KRAUTUVŲ
K
Ų vairuo
vairuotojų
v
otojų
mokymus.
mokym
mokymus
muss.
s KRO
KROVIMO
K
KROV
O KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ)
(HID
DROMAN
DR
DROM
ROMANI
ROM
NIP
NI
PU
UL
ULIA
IAT
ATORI
ATORIŲ
Ų
OPERATORIUS
IUS

TIK DABAR KAINOS NUO
O 40€

Kaina 0,40 Eur

9

Kad
Ka
d ilgi žiemos vakarai neprailgtų,
neprailg
pabandyk juos paįvairinti
Registruokis jau dabar!

2017 12 28 Nr. 51

TEMA

TAURAGĖ

KLASTINGAS NAGŲ GRYBELIS: MEDIKAMENTAIS IŠGYDYTI SUNKU
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Neestetiškai atrodantys nagai – dažnai
pasitaikanti problema, aktuali ne tik vasarą.
Artėjant didžiausioms metų šventėms vis
dažniau surandame laiko pasilepinti baseinų
ir pirčių teikiamais malonumais, o viešosios
vandens pramogų zonos – puiki terpė plisti
didžiausiam gražių nagų priešui – grybeliui.
Kaip išvengti šios ligos ir ką reikėtų žinoti
ją gydant, pasakoja klinikos „Grožio chirurgija“ gydytoja dermatovenerologė Eglė
Drukteinienė.
Infekcija gyvybinga iki 5 metų
„Nagų grybelio infekcija palankioje aplinkoje gali išlikti gyvybinga net iki penkerių
metų. Viešosios pirtys, baseinai, persirengimo
kabinos, nesterilūs manikiūro ir pedikiūro instrumentai ar seniai valytas kilimas namuose –
palankiausios terpės gyvuoti ir plisti grybelio
infekcijai. Siekiant išvengti šios nemalonios
ligos nereikėtų užmiršti dėvėti savo avalynę
viešosiose vandens pramogų zonose ir net
lankantis svečiuose – šlepetėmis nerekomenduojama dalintis net su šeimos nariais“, – patarimais dalijasi gydytoja dermatovenerologė.
Gydymas medikamentais – daugiau naudos

ar žalos?
„Didesnį šansą užsikrėsti grybeliu turi
žmogus, kurio imuninė sistema nusilpusi.
Tad siekiant išvengti nagų grybelio vertėtų
ne tik rūpintis higiena, saugotis nagų traumų
ir laikyti pėdas sausai – ne mažiau svarbu yra
rūpintis imuniteto stiprinimu ištisus metus,
o ypač šaltuoju sezonu. Didžiausi imuniteto
priešai – stresas, nepilnavertė ir nereguliari
mityba, fizinio aktyvumo stoka ir nekokybiškas poilsis“, – perspėja specialistė.
Jei visgi įtariate, jog nagų grybelio išvengti
nepavyko, gydytoja E. Drukteinienė skatina
nedelsti ir kreiptis į gydytoją dermatologą,
kuris, atlikęs tyrimus, patvirtins arba paneigs
šią diagnozę ir skirs tinkamiausią gydymą.
„Ši liga dažniausiai gydoma kompleksiškai
– geriamais vaistais, išorinio vartojimo tepalais ir chirurginiu būdu, o siekiant gydymo
procesą ženkliai sutrumpinti ir palengvinti,
rekomenduojama gydymui pasitelkti ir modernų lazerį“, – teigia gydytoja.
„Priešgrybeliniai vaistai, vartojami 3 – 4
mėnesius, gali pažeisti inkstus, kepenis,
kraujotakos sistemą ar sukelti alergiją,
būtent todėl rekomenduoju taikyti kompleksinį nagų grybelio gydymą, pasitelkiant ir
modernią lazerio technologiją, leidžiančią
sutrumpinti priešgrybelinių vaistų vartojimo
trukmę ir sumažinti šalutinių poveikių riziką“, – apie galimus gydymo medikamentais
pavojus įspėja E. Drukteinienė.
Po procedūros – nors ir į darbą
Gydytoja dermatovenerologė pastebi, jog
lazerio technologija, kitaip nei gydymas
medikamentais, veikia tik lokaliai, todėl nesukelia šalutinių reiškinių ir pagreitina ligos
gydymo procesą. „Atlikus procedūrų lazeriu
kursą nagų būklės pagerėjimu džiaugiasi net
80 proc. pacientų, tačiau gydymo rezultatas
labiausiai priklauso nuo to, ar liga yra įsisenėjusi ir kiek nagų yra pažeista“, – teigia E.
Drukteinienė.

NAUDINGA ŽINOTI

SVEIKATĄ APNUODYTI GALI IR BALDAI

Ar žinote, kad naujai nusipirktas baldas
gali ne tik nudžiuginti, tačiau ir sukelti
pavojų sveikatai? Baldų pramonėje naudojamos kenksmingos medžiagos gali tapti
įvairių ligų ir negalavimų priežastimi. Ypač
pavojingos žmogaus sveikatai į aplinką
išsiskiriantis formaldehidas – bespalvės
dujos, turinčios specifinį nemalonų kvapą.
Pasak mokslininkų, ši medžiaga, susidaranti dėl baldų gamyboje naudojamų klijų
ir kietiklių, gali sukelti alergiją, nuo jos
paraudonuoja oda, atsiranda karščiavimas, paūmėja dusulys. Kai kuriais atvejais
formaldehidas netgi gali sukelti vėžį. Nauji
baldai, izoliacinės medžiagos arba gumos
gaminiai gali skleisti formaldehido garus
bei specifinį nemalonų kvapą net keletą
metų. Todėl gamybos įmonės turėtų skirti
pakankamai dėmesio naujų saugių technologijų ir medžiagų naudojimui gamybos
procese taip užtikrindamos savo gaminių
kokybę.
Išeitis – kontrolė ir kitokios medžiagos
Skaitytojų dėmesiui – interviu su Kauno
kolegijos Pramoninių technologijų ir dizaino katedros vedėju Giedriumi Pilkiu.
Kas yra formaldehidas? Kaip susidaro ši
medžiaga? Kas lemia jo atsiradimą?
Vartotojai dažnai nežino, kad formaldehidas yra tiesiog dujos, kurias gali išskirti
suklijuoti medienos gaminiai. Jų mažais
kiekiais gali būti mūsų įprastoje aplinkoje,
kadangi šios dujos išsiskiria iš organinių
junginių ir sudaro natūralų foną.
Tačiau padidėjęs jų kiekis gyvenamoje
aplinkoje yra pavojingas žmogaus svei-
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katai. Medienos ir baldų gamybos pramonėje šis cheminis junginys yra plačiai
naudojamuose karbamido formaldehidiniuose klijuose ir tam tikrose apdailos
medžiagose.
Ar formaldehido emisiją reguliuoja
Europos Sąjunga? Ar yra kokie oficialūs kokybiniai reikalavimai, kuriuos
privalo įvykdyti gamintojai? Ar tokius
reikalavimus yra nustačiusios Lietuvos
institucijos?
Šie standarto reikalavimai privalomi
Lietuvos gamintojams, parduodantiems
savo produkciją Europos Sąjungos šalyse.
Dar aukštesnius reikalavimus savo tiekėjams paskutiniu metu taiko koncernas
IKEA, kurio reikalavimai atitinka ½
E1. Tai didžiulis iššūkis daugeliui klijų
gamintojų, nes reikia patiekti klijus nepakeitus jų technologinių charakteristikų ir
klijavimo savybių, o laisvo formaldehido
išsiskyrimą sumažinti dukart, o netolimoje ateityje viliamasi ir iki trijų kartų.
Kokia situacija Lietuvoje? Ar gamintojai suinteresuoti formaldehido emisijos
mažinimu?
Lietuvos gamintojai, kaip ir visi kiti
Europos sąjungoje, privalo laikytis standartų, galiojančių ES. Norintiems gaminti
IKEA koncernui ar eksportuoti į Japoniją
šie reikalavimai dar griežtesni. Tie, kurie
naudoja karbamido formaldehidinius
klijus, yra ypač suinteresuoti emisijos
mažinimo problemomis, nes tai daro
įtaką dideliems technologijos ir gaminių
savikainos pakeitimams.
Kokius būdus mažinti formaldehido išsiskyrimą į aplinką gal pasitelkti įmonės,
kurios nusprendė pasirinkti ekologiškesnį
gamybos kelią?
Jei norima sumažinti formaldehido išsiskyrimą į aplinką, galima naudoti klijavimo ir apdailos medžiagas, neturinčias šio
cheminio junginio. Pasiūla dabar didelė,
tačiau visiškai pakeisti technologinius
procesus didžiosiose pramonės įmonėse
vis dėlto sudėtinga ir labai brangu.

NAUJAUSI DUOMENYS APIE ATLYGINIMUS: YRA KELI LYDERIAI
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) trečią šių
metų ketvirtį, palyginti su antru, išaugo visose
apskrityse. Statistikos departamento duomenimis, daugiausia (4 proc.) vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis padidėjo Panevėžio
apskrities įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis didėjo nuo 0,8 proc. Vilniaus iki 2,5
Tauragės. Trečią ketvirtį didžiausią bruto darbo
užmokestį - 940,4 EUR - gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai.
Mažiausiai - 688,7 EUR - uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

JURBARKAS

ŽINIA ŽVEJAMS: DRAUDŽIAMAVĖGĖLIŲ
ŽVEJYBA
Prasidėjus vėgėlių nerštui ir
neršto metu – nuo gruodžio
15 d. iki sausio 15 d. – jas
draudžiama žvejoti visoje šalyje. Pagrindinėse šių žuvų
nerštavietėse – Nemune nuo
Gėgės upės žiočių iki Jurbarko
tilto ir Nevėžyje nuo jo žiočių
iki Babtų tilto – nakties metu
apskritai draudžiama bet kokia
žvejyba, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime spaudai.
Vėgėlė Vėgėlė © Shutterstock www.GRYNAS.lt 2017 m. gruodžio 18 d. 09:27 Vėgėlės yra
labai vislios – patelė išneršia apie 1 mln. ikrelių, tačiau ešeriai, pūgžliai ir kitos žuvys, žiemą
prasidėję potvyniai sunaikina didžiąją dalį ikrelių, todėl šių žuvų ištekliai nėra gausūs. Vykdyti
vėgėlių dirbtinio veisimo darbai nedavė teigiamo poveikio šių žuvų ištekliams, todėl natūralių išteklių apsauga yra bene vienintelė alternatyva, norint pagausinti vėgėlių kiekį. Susiję
straipsniai: Aplinkos ministras prasitarė, kad urėdijų reforma neapsiribos: ko dar laukti? (124)
Pesticidų poveikis aplinkai: ką turime žinoti (22) Aplinkos ministerija užsakė mokslinį tyrimą,
kurio metu numatoma įvertinti vėgėlių išteklių būklę Kuršių mariose, Nemune ir Jūros upėje.
Projekto metu bus nustatytas dabartinis vėgėlių gausumas bei išteklių būklė pagrindinėse
vėgėlių buveinėse, migracijos kelyje, nerštavietėse, pateiktos rekomendacijos dėl vėgėlių mėgėjų ir verslinės žvejybos reglamentavimo, jų išteklių gausinimo, kitų apsaugos ir gausinimo
priemonių. Mokslinio darbo ataskaita bus pateikta iki 2019 m. gegužės mėn.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS RAJONE TEBĖRA UŽLIETAS
KELIAS Į RUSNĘ
Oro temperatūra svyruoja nuo 1 iki
6 laipsnių šalčio, o pajūryje – nuo
0 iki 2 laipsnių šilumos. Lietuvoje
valstybinės reikšmės kelių dangos
drėgnos, tik rytinėje šalies dalyje ir
Telšių apskrityje mažesnio eismo
intensyvumo rajoniniuose keliuose
buvo privažinėto sniego, provėžų.
Šilutės rajone tebėra užlietas kelias
į Rusnę, čia vandens gylis siekia 17
centimetrų. Lengvųjų transporto
priemonių eismas draudžiamas, automobilius ir žmones kelia specialusis
transportas.

PALANGA

GINTARO MUZIEJUJE – ŠVENTINIŲ KONCERTŲ CIKLAS
Tai – bendras Lietuvos dailės muziejaus ir viešosios įstaigos „Cantus
firmus“ šventiškai melodingų koncertų ciklas, kviečiantis jaukias rūmų
erdves užpildyti susitikimais su elegantiška muzika ir jai atsidavusiais
menininkais. Keturiuose koncertuose – ir muzikos mylėtojams gerai
pažįstami muzikantai, ir jauni bei
ambicingi jaunosios kartos atlikėjai.
Kiekvienas „Gruodžio susitikimas“
– vis kitoks, išskleidžiantis savo
muzikinę poemą.
Gruodžio šarmos nubalintos Birutės parko alėjos, didingi grafų Tiškevičių rūmai – tarsi paveikslas iš istorijos „Žiemos stebuklų šalis“. Istorijos, kurią gruodžio 29 d. koncerte pasakos
veržlūs ir kūrybingi jaunosios kartos muzikos profesionalai - dainininkai Kristina Petrauskas,
Milda Baronaitė, Juozas Janužas, pianistė Aleksandra Kolpakovaitė. Nuo grakščių Debussy
fortepijoninių štrichų iki operų ir miuziklų arijų, duetų, svajingų operečių melodijų ir - kvietimo
šokti! Viskas kaip tikroje žiemos stebuklų šalyje...
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Jomantė Šležaitė ir Vaidrius Smilinskas drauge muzikuoja ne vienerius metus. Šį darnų
kūrybinį duetą publika jau pamilo ir įvertino elegantišką muzikavimą. Žėrinčioje Gintaro
muziejaus menėje žavesio bei sceninės įtaigos nestokojantys menininkai gruodžio 31 d. kviečia
drauge sutikti Naujuosius metus, išgirsti įvairių epochų kompozicijas balsui ir fortepijonui
– atsiduoti muzikos galiai.
Visų ciklo „Gruodžio susitikimai“ koncertų pradžia – 16 val. .

3

SMULKUS VERSLAS

SUKVIETĖ KAUNIEČIUS SPORTUOTI KITAIP

KLAIPEDA

BKALĖDINĘ EGLĘ MIESTUI DOVANOJUSIEMS KLAIPĖDIEČIAMS – NAUJA
EGLUTĖ
Klaipėdiečiai Lolita ir Albinas
Gedminai savo namo kieme vėl augins sidabrinę eglutę. Uostamiesčio
meras Vytautas Grubliauskas prieš
šventes porai nuvežė ir įteikė naują
medelį. Žinia, šie klaipėdiečiai
miestui šiemet padovanojo daugiau
nei tris dešimtmečius jų kieme augusią sidabrinę eglę, kuri šventiniu
laikotarpiu puošia Teatro aikštę.
„Dalijimosi gerumu laikotarpis
tęsiasi. Atsidėkojant klaipėdiečiams
Lolitai ir Albinui už jų dovaną
miestui, dovanojame jiems tokią
pačią sidabrinę eglutę, kuri, manau, tikrai pateko į geras, dvasingas ir atsakingas rankas. Tikiu,
kad augdama ji simbolizuos nesibaigiančio dalijimosi gerumu dvasią. Galbūt po 30 metų ši
eglutė vėl taps dovana miestui Kalėdų proga“, – sako Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.
Lolitos ir Albino Gedminų dovanota 12 metrų aukščio eglutė į Teatro aikštę atkeliavo lapkričio pabaigoje. Papuošta šviečiančiomis smulkiomis lemputėmis ji klaipėdiečius džiugina visą
šventinį laikotarpį. Miestiečių dovanota eglutė Teatro aikštėje puošiama antrus metus iš eilės. ,

KAUNAS

SPRENDIMAS PRIIMTAS: KAUNAS
IŠSAUGOS A. SABONIO KREPŠINIO
KOMPLEKSĄ
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui Arvydui
Saboniui nusprendus parduoti
Kaune esantį sporto centrą, jį
įsigyti planuoja Kauno miesto
savivaldybė. Šį antradienį tokiam sprendimui vienbalsiai
pritarė Kauno miesto tarybos
nariai.
„Ši mokykla gyvavo 25 metus ir per tą laikotarpį buvo
pasiekta puikių rezultatų, kartelė pakelta gana aukštai tiek
vadybine, tiek sportine prasme. Prieš daugiau nei du dešimtmečius buvo noras sukurti tai, ko
iki tol Lietuvoje nebuvo – vakarietišką krepšinio mokyklą, kurioje ugdomi ne tik sportininkai,
bet ir asmenybės“, – apie krepšinio mokyklą kalbėjo legendinis krepšininkas Arvydas Sabonis.
Pasak A. Sabonio, tokios įstaigos išlaikymas kainuoja nemažus pinigus, o rėmėjų pritraukti
darosi vis sunkiau.
„Per šiuos ilgus gyvavimo metus mokyklai kiek galėjau skyriau finansinius ir žmogiškuosius
išteklius, tačiau manau, kad šiuo metu prie jos gyvavimo gali prisidėti daugiau žmonių ir pats
miestas“, – teigė A. Sabonis
A. Saboniui su žmona priklausantis sporto centras įsikūręs Pašilės g. 41. Sporto bazėje, kurioje
įrengtos 4 krepšinio aikštelės, šiuo metu veikia A. Sabonio krepšinio mokykla.
„Kaunas anksčiau yra matęs ne vieną skaudų pavyzdį, kuomet iš sporto žemėlapio išnyko
stadionai ir sporto salės. Tarkime, K. Baršausko gatvėje stovėjęs stadionas ir sporto salė,
vietoj kurių dabar yra prekybos centrai. Kitas atvejis – Lietuvių gatvėje buvusi sporto bazė,
vietoj kurios šiandien stovi daugiabučiai namai. Nenorime, kad panašus likimas ištiktų Pašilės gatvėje veikiantį sporto centrą“, – teigė Kauno savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Petrauskas.
Daugiau nei 4 tūkst. kv. m ploto sporto centras buvo įvertintas 2,3 mln. eurais. Sulaukus
Kauno miesto tarybos pritarimo, bus pradėtos derybos dėl sporto centro įsigijimo.
Specialistų parengtoje ekonominio pagrindimo analizėje buvo pateikti keli scenarijai. Nusprendus nepirkti komplekso, miestas prarastų puikiai veikiančią sporto bazę. Kita pateikta
alternatyva – sporto komplekso nuoma. Pagal šį scenarijų, minimų 2,3 mln. eurų užtektų vos
6 metams. Kita specialistų analizuota alternatyva – naujo panašaus dydžio sporto komplekso
statybos – atsieitų bent 3,6 mln. eurų.

ŠIAULIAI

MIESTAS LAUKIA NAUJOS INVESTICIJOS
Šiaulių miesto savivaldybę pasiekė žinios
apie naujus užsienio investuotojų planus 2018
metais. Viena verslo bendrovė informavo, kad
artimiausiu metu Šaulių mieste bus statomas
naujas prekybos centras. Naujas verslo objektas
sukurs papildomas 150 darbo vietų Šaulių miesto
gyventojams, o šio projekto plėtra užtikrins aplinkinės teritorijos sutvarkymą ir infrastruktūros
plėtrą. Investuotojai planuoja į Šiauliuose statomą prekybos centrą investuoti 15-20 mln. eurų.

Kaunietės Andra Jarulytė (22) ir Donata
Raižytė (22) dar nebaigusios mokslų Lietuvos sporto universitete užsibrėžė tikslą
į dabartinę sporto laisvalaikio erdvę įnešti
naujų vėjų. Šį lapkritį jų įkurta studija „Live
in Bounce“ Kaune lankytojus vilioja kitokia
grupinio sporto koncepcija: vietoj treniruoklių ir įprastos mankštos merginos siūlo
treniruotes ant batuto.
Idėja kilo universitete
Tokia studija pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir
visoje Rytų Europoje. Idėja D. Raižytei kilo
rengiantis paskaitai universitete, ruošiant
pristatymą apie funkcinę treniruotę ratu.
Pasidomėjusi išsamiau, ji atrado treniruotę
batutu „Bellicon“. „Kad noriu būti trenere,
žinojau nuo šeštos klasės, – sako mergina. –
Bet norėjau kažko nepaprasto, kažko naujo.“
Papasakojus apie idėją A. Jarulytei, abi
merginos nusprendė pabandyti. Taip jos susirado batutų platintoją, vieną iš dviejų tuomet
buvusių Lietuvoje, su kuriuo bendradarbiauja iki šiol ir kuris dabar lanko jų treniruotes.
Įmonė „Bellicon“ turi griežtus produkto
standartus. Norint vesti su jais treniruotes,
reikia baigti specialius mokymus, kuriuose
D. Raižytė ir A. Jarulytė gavo specialias
licencijas. Mokymai išėjo į naudą – prieš
tai savarankiškai besimokiusios merginos
suprato savo nedideles klaidas ir patobulėjo
bei pajuto dar didesnę motyvaciją eiti toliau.
Batutų sporto pranašumai
Dauguma mano, kad sportas ant batuto
kenkia nugarai, tačiau atlikti tyrimai rodo,
kad mankštą ant batutų „Bellicon“ darantys
vartotojai nesulaukė jokio pablogėjimo. D.
Raižytė vardija mankštos ant batuto pranašumus: „Sportuojant ant batuto, kalorijos
dega pusantro karto greičiau nei įprastai,
spyruokliuojant juda visas kūnas, reikia
mažai pastangų, kad kūnas dirbtų.“ Pavyz-

džiui, bėgiojant kojos atsimušinėja į žemę,
o ant batuto švelniai šuoliuojama. Pasak A.
Jarulytės, vienodą laiką kyli, vienodą laiką ir
leidiesi. Šokinėjant ant batuto su spyruoklėmis,
galima žala nugarai, tačiau merginų naudojami batutai yra su gumomis, tad šokinėjimo
judesiai švelnūs, jie nedaro žalos stuburui ir
kai kuriais atvejais galima sportuoti net turint
išvaržą. Merginos sako, kad šiais laikais sunku
rasti sveikų klientų, nes dauguma skundžiasi
vienokia ar kitokia problema, tačiau jos įsitikinusios, kad sumažinus intensyvumą toks sportas ne tik nekenkia, bet ir gali padėti sustiprėti.
„Moterims tai ypač naudinga, nes stiprinami
dubens raumenys. Galima išspręsti daugelį
moterų sveikatos problemų“, – mankštos ant
batuto naudą įvardija idėjos autorė.
Veikia kaip pramoga
Dar viena priežastis, kodėl tokios treniruotės
motyvuoja lankytojus, yra itin gera savijauta.
„Po kitokių treniruočių kitą dieną skauda
raumenis, o po mūsų vidutinio intensyvumo
treniruotės kitą dieną viskas būna gerai, nors
kartu palaikomas ir raumenų tonusas,“ – pasakoja A. Jarulytė.
D. Raižytė sako, kad jų tikslas – skatinti sportą dėl sveikatos: „Sportuoti reikėtų dėl savęs,
tai turėtų būti kasdienybė, suteikti energijos,
o ne apsunkinti rytus, kai dėl maudžiančių
raumenų sunku atsikelti iš lovos.“ Kartais
lankytojai nustemba, kad išeina iš treniruotės
net nesušilę, tačiau trenerės sako, kad jų raumenys treniruotės metu dirba visą valandą, o
ir mankštos esmė yra pasisemti energijos, o
ne ją išeikvoti. Merginos sako norinčios nešti
žinią, kad sportas turi būti protingas, smagus,
o ne kančia.
Užsibrėžė puoselėti bendruomeniškumą
„Live in Bounce“ atidariusių merginų tikslas – sukurti bendruomenę, tad savo idėją jos
vadina sporto ir sveikatos studija.

RECEPTAS

SUMUŠTINIAI SU GVAKAMOLE IR
LAŠIŠA SUMUŠTINIAI SU GVAKAMOLE
IR LAŠIŠA
Reikės: 28 vieno kąsnio sumuštinukams reikės: 7 baltos duonos riekelių
1 prinokusio avokado 1 v.š. grietinės 1
skiltelės česnako pusės laimo/citrinos
sulčių druskos, pipirų apie 100 g sūdytos
lašišos
Gaminame: Baltos duonos skrebučius
labiausiai mėgstu patiekti rutuliukais,
tam paprasčiausiai naudoju apvalią
taurelę, kurią pridėjusi išpjaustau norimą
formą. Galima daryti paprastesnį variantą ir duoną supjaustyti kvadratėliais.
Paskrudiname baltą duoną apie 5 min. orkaitėje. Gaminame gvakamolę: į dubenį sudedame
avokadą, grietinę, česnaką, druską, pipirų, išspaudžiame citrinos sultis ir viską sutriname.
Paragaujame, ar nieko netrūksta. Ši gvakamolė išeina labai skani, kreminės tekstūros. Ant
skrebučio tepame gvakamolę ir dedame sūdytos lašišos.
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4

rajonuose

p e r k a
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.
2 k. butà Erþvilke. Tel. 8 652
45 510.
2 k. butà Kauno g. 36 (36 kv. m,
V a., kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 611 10 136.
2 k. butà Kæstuèio g. (I a., vidinis
47 19 kv. m, balkonas) ir garaþà su rûsiu ir duobe remontui
Mokyklos g. prie „Litagros“.
Jurbarkas, tel. 8 677 80 964.
2 k. butà Miðkininkø g. (vietinis
ðildymas, yra þemës). Jurbarkas,
tel. 8 652 57 484.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, V a., sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8 614
18 345.
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 57726.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Kæstuèio g. 23-16 (I
a., 60 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 23
000 Eur. Þiemos metu ðiltas, yra
ðilumos skaitliukas). Jurbarkas,
tel. 8 684 81 134.

2

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.
Graþià sodybà Pilies I kaime,
Jurbarko raj. Tel. 8 611 01 244.
Graþioje vietoje ðalia Vytauto
Didþiojo mokyklos stadiono
(44,33 a, namø valdos sklypà, yra
visos miesto komunikacijos, kaina sutartinë). Tel. 8 615 85 793.
Mûrinis namas ( 600 kv. m., I a.
kavinës patalpos, II a. gyvenamas arba kitai paskirèiai, 11 a.
sklypo aptverta, kaina sutartinë)
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Sklypà Kiduliuose (16 000 Eur,
50 a, komercinei veiklai, geroje
vietoje). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.

+Brangiausiai
Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus,
malkinius, iðkirstus),
þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
B R A N G I A I
M O K A M E !
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
Namà Kiduliuose prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Apleistà, negyvenamà sodybà
netoli Bijotø k. (graþioje vietoje,
prie greitkelio Klaipëda-Kaunas,
su 9 ha þeme, 27 000 Eur). Ðilalës
r., tel. 8 685 86 266.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
+Skubiai iðsinuomoèiau 1,2 k.
butà ilgam. Tauragë, tel. 8 638
78 770.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (V a., 30 kv. m, plastikiniai
langai, ðarvo durys, laminatas,
remontas). Tauragë, tel. 8 637
00 035.
1 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.
1 k. butà Gedimino g. 41 (III a., ið
V a., 36,21 kv. m, blokinis, saulëta
pusë, vidurinis, didelë virtuvë,
balkonas, vonia ir tualetas atskirai). Tauragë, tel. 8 688 10 129.

2 k. butà (II a., trijø aukðtø
name, plastikiniai langai, ðarvo
durys, laminatas, remontas, universalus vandens ðildytuvas, 15
kv. m, rûsys, malkø 3 sezonams,
vietinis ðildymas, visos miesto
komunikacijos). Tauragë, tel. 8
672 60 522.
2 k. butà Ðilalës g. 166-4 (II
a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 15 000 Eur, visi patarnavimai, didelis erdvus garaþas,
didelis rûsys, yra þemes darþui).
Tauragë, tel. 8 654 17 838.

Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.

2 k. butà Vilkyðkiø miestelyje (64
kv. m, yra rûsys, vonia, ûkiniai
pastatai, tinka komercinei veiklai). Tel. 8 684 61 863.

Sodybà Kiduliuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
19 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
658 85 398.
Tvarkingà sodybà Rutkiðkiø gyv.
Erþvilko sen. (su 1 ha þemës,
kaina 20 000 Eur). Tel. 8 617
42 205.

Kaune ir rajone

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

Kituose miestuose ir

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.
Kioskà nusikëlimui Gedimino g.
prie PC MAXIMA. Tauragë, tel.
8 606 75 835.
Komercines-gamybines patalpas
su sandëliais ir biuru (800 kv. m,
1,64 ha þemës, aptverta tvora,
buvæs autolauþynas, prie kelio
Tauragë-Sovetskas, 95 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 86 266.

Þemës sklypus T. Ivanausko/V.
Maèernio g. (2 sklypai, ðalia vienas kito, po 30 arø, visos komu
nikacijos, bendra suma 26 000
Eur). Tauragë, tel. 8 631 96 921.

n u o m o j a

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

Smulkuèiuose mûriná, apðitintà
sodo namelá (2 k., virtuvë, veranda, daliniai patogumai, garaþas
- malkinë, trifazis, stogas naujai
perdengtas). Tel. 8 650 51 848.

Sodybà graþioje vietoje prie
Nemuno, aptvertas 30 a sklypas,
geras privaþiavimas. Tel. 8 640
32 441.

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

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.
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. 8 606 75
835.
Garaþà (35 kv. m, mûrinis, 1
800 Eur). Tauruose. Apðviesta,
saugoma teritorija. Gana erdvus.
Yra duobë, galimybë trifaziui.
Kaina paderinama. Gali iðnuomot ilgesniam laikui. Tauragë,
tel. +370 658 81 500.

Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Mûriná namà Butkeliø k.,
Þilvyèiø g. 1, priemiestyje (bendras plotas 238 kv. m, ûkinis
pastatas, 15 arø þemës sklypas,
miesto vandentiekis, 52 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 52 519.
Namà nebaigtos statybos
Stragutës k. Tauragës r., tel. 8
606 75 835.
Sodà Joniðkëje (18 arø sklypas).
Skubiai, nebrangiai. Tauragë, tel.
8 652 41 218.
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.

+Iðnuomoja patalpas Pramonës
g. (yra keltuvas). Tauragë, tel. 8
659 12 365.
+Iðnuomoja patalpas Vasario
16-osios g., ðalia PLIUSO redakcijos (prieðais apskrities centrà).
Tauragë, tel. 8 614 36 539.
Iðnuomojamos 600 kv. m autoserviso patalpos su autoserviso
áranga. Ðildymas kietuoju kuru.
Tauragë, tel. 8 655 58 672.

Vilniuje ir rajone

n u o m o j a
Iðnuomoja 2 k. butà Baltupiø
rajone, Didlaukio g. (IV a., 50 kv.
m, su baldais, yra balkonas, ðalia
eþeras). Tel. 8 650 35 586.

Þemës sklypà 2 km uþ Tauragës
(40 arø, prie pagrindinio kelio
Tauragë-Sakalinë, 5 000 Eur).
Tel. 8 685 86 266.

p a r d u o d a

Þemës sklypà 2,62 ha prie Jûros
upës Tauragës r., su pakrante
prilyginamas komerciniam. Tel.
8 658 57 787.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8 686
09 222.

Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 606 75 835.

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

Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.

cm
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p a r d u o d a
Ðaldytuvà ALASKA (naudotas,
15 Eur) ir dovanoja dvi pakabinamas spinteles (virtuvinës).
Tauragë, tel. 8 685 23 181.

d o v a n o j a
Sekcijà ir minkðtàjà dalá.
Jurbarkas, tel. 8 685 16 883.

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

vitrinà, sofà-lovà, këdes, stalus
svetainei ir virtuvei, masaþiná
stalà. Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 627 89 361.
Naujà, graþø, medinëmis kojom
stalà su 6 vnt. këdëmis (iðskleidþiamas, tamsiai rudos sp., gobelenas ðviesiai geltonais raðtais).
Tel. 8 699 56 414.
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.

1

kg - 4 Eur). Tel. 8 655 71 955.
Karves. Tauragë, tel. 8 654 83
128.
Kvieèius (graþûs, stambûs, tona
160 Eur, galima maiðais). Pilies
2 k., Jurbarko r., tel. 8 638 08 241.
Mësines verðingas telyèias ið
ekologiðko ûkio. Tauragë, tel. 8
685 75 948.
Mësiniø aviø ir ëriukø skerdienà.
Tel. 8 96 31 654, 8 624 90 324.
Pieninæ telyèià, verðinga, kaina
750 Eur. Tel. 8 656 24 992.
Stambià telyèià ir neseniai atsivedusià verðelá karvæ.
Jurbarkas, tel. 8 685 67 166.
Vasarinius kvieèius (tona - 140
Eur). Tauragë, tel. 8 699 09 858.

p a r d u o d a

Statybininkas ieðko darbo, atlieka vidaus apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 653 30 822.

Naujà lovytæ nuleidþiamu ðonu,
automobilinæ këdutæ (juoda,
su stogeliu), neðyklæ (juoda).
Tauragë, tel. 8 658 26 852.

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.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-
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Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
5 verðingas telyèias, 750 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Avinukus mësai. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 633 81 176.
Ávairûs naminiai paukðèiai ir
gaidþiai. Tel. 8 630 32 248.
Kaimiðkus, ekologiðkus kalakutus (svoris nuo 3-6 kg, kaina 1

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, ðiltas
„bliuskutes“. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 7
pakuotës), yra praimtø pakuoèiø,
yra likusiø naujø higienos priemoniø. Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 670 28 404.
Ðtangà (85 kg, 80 Eur). Tauragë,
tel. 8 655 49 362.
Telefonà Xiaomi redmi 4 A
(lietuviø kalba, spalva pilka,
auksinë, 99 Eur). Tauragë, tel. 8
630 14 014.

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

Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir kvadratinius spalvotus akmenis (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.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI A3 (2003 m., 2000 cm3,
benzinas, 110 kW, mechaninë,
heèbekas, pilka, 2/3, TA iki 201912, Lietuvoje neeksploatuotas, 3
100 Eur). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, TDi,
signalizacija, kablys, TA iki 2018
m.). Tauragë, tel. 8 635 18 299.
AUDI A6 (universalus, 1999 m.,
odinis salonas, kaina 110 Eur).
Tel. 8 640 28 409.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN C5 (2001 m., 2000
cm3, benzinas, mechaninë,
heèbekas, juoda, 4/5, 350 000
km, TA iki 2018-04, 800 Eur).
Tauragë, tel. +370 585 29 007.

OPEL
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Gyvatvoriø ir medþiø formavimas,
þolës pjovimas, apleistø sodybø
iðvalymas. Tauragë, tel. 8 654 43
839.

p a r d u o d a
OPEL CORSA (2000 m., 1 l, benzinas, nauja TA, kaina 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 67 751.

p a r d u o d a

RENAULT

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

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1993 m.,
benzinas, dujos, TA, draudimas,
400 Eur). Tauragë, tel. 8 690 06
561.
RENAULT LAGUNA (1998 m.,
1,9 l, dyzelinas). Tauragë, tel. 8
616 01 103.

ÐKODA

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

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2005 m.,
2,5 l, dyzelinas, universalus, TA,
draudimas, 350 Eur). Tauragë, tel.
8 652 41 218.

Eur, galima derëtis). Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.

VW GOLF III (1994 m., 1,6 l,
benzinas, geros bûklës, 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 49 362.
VW PASSAT (1998 m., 1,9 l, dyz.,
TA iki 2019 09, kaina 1 100 Eur).
Tel. 8 651 33 567.

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

2

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

Kokybiðkai ir su garantija atliekame vidaus apdailos darbus.
Daþymas, gipso montavimas,
grindø árengimas, durø montavimas ir pan. Kainas aptarsime.
Tauragë, tel. 8 677 10 244.

VW GOLF II (1996 m., 1,4 l,
benzinas, 300 Eur). Tauragë, tel.
8 690 06 561.

VOLKSWAGEN
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.

6

p a r d u o d a
Frontaliná krautuvà MTZ-780
Eur, tràðø barstytuvà (talpa 1
tona, uþgrëbis 20 m, 420 Eur).
Tel. 8 640 28 409.
Grûdø traiðkytuvà (variklis 5,5
kW, ant virðaus yra grûdø dozatorius, 750 Eur). Tel. 8 603 36 327.
Grûdø malûnà (trifazis 7 kW variklis); elektros variklá (3000 aps./
min., 4 kW), ûkiðkas svarstykles,
sveria iki 200 kg, kompaktiðkos.
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
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.

p a r d u o d a

Traktoriø MTZ-80 (1988 m.,
TA, 2 750 Eur). Tauragë, tel. 8
634 22 577.

Padangas 205/60 r16 su ratlankiais, tinka TOYOTA AVENSIS
VERSO. Tauragë, tel. 8 612 43
922.

Traktoriø T25 (vienaaðë priekaba
2x3 m, kultivatoriø ir dvivagi
plûgà, TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.

Padangas GAZ 66 (2 vnt.), ZIL
(4 vnt., su diskais). Ðilutës r., tel.
8 678 14 642.

p e r k a

PriekabAs ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

+ Perkame þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Traktoriø MTZ-82. Tauragë, tel.
8 654 83 128.

Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tel. 8 655
44 919.
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.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02 428.
+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.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà. Tel.
8 673 57 197.

VARTOTOJŲ ĮPROČIAI:
DAUGIAUSIAI DUOMENŲ
IŠNARŠOMA „TELE2“ TINKLE
PR

Daugiausiai gigabaitų per mėnesį
išnaršo mobiliojo ryšio lyderės „Tele2“
klientai. Tai Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia savo
trečiojo 2017 m. ketvirčio ataskaitoje.
„RRT duomenys patvirtina, kad judame teisinga linkme. Suteikiame savo
klientams ne tik puikias sąlygas naudotis mobiliuoju internetu, investuojame į
tinklo aprėptį, bet ir dovanojame jiems
tai, ko, akivaizdu, labiausiai reikia –
papildomus gigabaitus neribotam naršymui“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius.
Remiantis RRT pateikta ataskaita,
lyginant su kitais šalies operatoriais,
išsiųstų ir priimtų mobiliųjų duomenų
kiekis daugiausiai augo „Tele2“ vartotojų tarpe – skaičiuojama, kad per
mėnesį kiekvienas vienas operatoriaus
klientas vidutiniškai išnaršė net 7,3 GB.

Tai yra 31,2 proc. daugiau nei antrąjį
metų ketvirtį ir 30,9 proc. daugiau nei
išnaršo artimiausio operatoriaus konkurento vartotojai.
Bendras per ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, lyginant su kitais
šalies operatoriais, taip pat ryškiausiai
augo „Tele2“ vartotojų gretose – iš viso
persiųsta 17 789 mln. TB duomenų, iš
kurių 15 408 mln. TB naudojant LTE ir
spartesnes technologijas. Šie skaičiai yra
31,1 proc. didesni nei buvo antrąjį metų
ketvirtį ir 37,3 proc. lenkia artimiausią
operatoriaus konkurentą.
Mobiliųjų duomenų augimo šuoliui
įtakos turėjo ir tai, kad dauguma vartotojų juos naudoja ne tik naršymui, bet
ir pramogoms: filmams žiūrėti, internetiniams žaidimams žaisti realiu laiku ar
nuotraukų bei vaizdo įrašų dalinimuisi
socialiniuose tinkluose.

Ieðkau darbo, galiu tvarkyti namus, slaugyti ligoná, priþiûrëti
vaikus. Jurbarkas, tel. 8 654 31
821.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Ieðko darbo, gali tvarkyti namus,
slaugyti ligoná, priþiûrëti vaikus.
Jurbarkas, tel. 8 654 31 821.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti pagyvenusá þmogø. Tauragë, tel.
8 639 49 793.
50 m. vyras ieðko darbo, turi traktorininko, B kat. vairuotojo teises,
kt. pagalbiná darbà. Tauragë, tel.
8 629 32 699.
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ŠVENTĖS NEIŠLAIDAUJANT –
„TELE2“ KOMPIUTERIAI NUO 11 EUR
PR

Gruodis daugeliui siejasi ne tik su
didžiausių šeimos švenčių laukimu,
užbaigiamais darbais, bet ir išlaidomis
dovanoms. Nepaisant to, šie metai gali
būti išlydėti kitaip, neištuštėjusiomis
piniginėmis – dabar „Tele2“ salonuose
bei internetinėje parduotuvėje nešiojamus kompiuterius, planšetes ir žaidimų
konsoles galima įsigyti itin geromis
sąlygomis.
„Norėjome, kad per šias šventes mūsų
klientai galėtų daugiau laiko skirti
laikui su šeima ar kitoms malonioms
smulkmenoms, o ne rūpesčiams dėl pirkinių ir ypač – išlaidų. Todėl kruopščiai
paruošėme geriausius pasiūlymus dovanoms įsigyti“, – sakė Vaida Burnickienė,
„Tele2“ prekybos vadovė.
Geriausia dovana – kompiuteris
Artimuosius ketinantys nustebinti
nauju nešiojamu kompiuteriu, šiuo
metu gali rinktis iš daugybės kalėdinių pasiūlymų. Vienas jų – „Lenovo
V110-15AP“: sudarius 24 mėn. sutartį
ir sumokėjus 115 Eur pradinę įmoką,
jis kainuos vos 11Eur/mėn. (kaina be
sutarties – 449 Eur).
Pageidaujantiems sutaupyti dar
daugiau, siūlomas „Lenovo Yoga 520“.
Šis lankstusis kompiuteris, pasirašius
24 mėn. sutartį ir sumokėjus 175 Eur
pradinę įmoką, tekainuos 20 Eur/mėn.
(kaina be sutarties – 799 Eur).
Svajojantys apie stilinguosius „Apple“, gali rinktis lengvąjį „Apple
MacBook Air“, kuris sudarius 24 mėn.
sutartį ir sumokėjus 298 Eur pradinę
įmoką kainuos tik 28 Eur/mėn. (kaina
be sutarties – 1129 Eur).
Jei vien tik kompiuterio maža – rinktis
galima ir iš dvigubų pasiūlymų. Pavyzdžiui, įsigijus nešiojamąjį kompiuterį
„Lenovo Y520“, „Lenovo Y“ žaidimų
ausinės su mikrofonu, kurių vertė yra
63,99 Eur – kainuos vos 1 ct! Pasiūlymas galioja mokant visą sumą iš karto
(999 Eur) arba su bet kuriuo namų
interneto planu: pasirašius 24 mėn.
sutartį ir sumokėjus pradinę 279 Eur
įmoką, kompiuteris mėnesiui kainuos
vos 30 Eur.
Už 1 ct šiuo metu galima gauti ir išorinį – net 1 TB talpos – kietąjį diską,
kurio vertė yra 77,99 Eur. Šis pasiūlymas galioja įsigyjant kompiuterį „ASUS

X541UA“ ir mokant visą sumą iš karto
(655 Eur) arba pasirašius 24 mėn. sutartį
su bet kuriuo interneto namams planu.
Tokiu atveju, pradinė įmoka bus 199 Eur,
o kompiuteris kainuos tik 19 Eur/mėn.
Patogiam knygų skaitymui ir naršymui
– planšetė
Besižvalgantys planšečių gali rinktis
iš itin viliojančių „Lenovo“ ir „Apple“
pasiūlymų. Pasirašius 24 mėn. sutartį ir
sumokėjus pradinę 99 Eur įmoką, planšetė „Yoga Book YB1-X90L“ tekainuos
19 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 629
Eur). Su tokios pat trukmės sutartimi,
tik sumokėjus 183 Eur pradinę įmoką,
„Apple iPad 9.7“ kainuos vos 16 Eur/
mėn. (kaina be sutarties – 649 Eur).
„Planšetės, kaip ir telefonai, lengvai
pritaikomi mokantis, dirbant, keliaujant
ar tiesiog naršant internete. Pastebime,
kad vis daugiau klientų renkasi jas skaitymui – įsidiegus specialias programėles,
planšetės gali būti naudojamos kaip
knygų skaityklės“, – sako V. Burnickienė.
Žaidimų aistruoliams – „Xbox“
Žaidimų gerbėjams šiais metais taip
pat bus ką padėti po eglute. Pavyzdžiui,
pažangiausias „Xbox“ žaidimų kompiuteris „Xbox One S“, kuriame iš karto
yra įdiegtas ir populiarusis žaidimas
„Minecraft“, sudarius 24 mėn. sutartį
ir sumokėjus 49 Eur pradinę įmoką, tekainuos 10 Eur/mėn. (kaina be sutarties
– 299 Eur).
Jei žaidėjus labiausiai domina futbolas,
jie turėtų itin nudžiugti išpakavę konsolę
„PlayStation 4 SLIM“ su žaidimu FIFA
2018. Tokia dovana, pasirašius 24 mėn.
sutartį ir sumokėjus 127 pradinę įmoką,
kainuos tik 13 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 479,99 Eur).
Dovanos namams – internetas
Pasirodo, kad Kalėdos gali trukti net
pusmetį! Įsigijus nurodytus kompiuterius, planšetes ar „XBOX“ žaidimų konsolę su namų interneto planu ir mokant
jų kainą dalimis per 24 mėn. bei sudarant
24 mėn. sutartį – 6 mėnesius už internetą
nereikės mokėti nė cento! Ši akcija galioja namų internetą užsisakius internetu,
o visų pasiūlymų laikas, įrenginių ir
dovanų skaičius – riboti.
Daugiau akcijų ir pasiūlymų rasite
„Tele2“ svetainėje www.tele2.lt/kaledos.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

GRUODŽIO 28 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre koncertas „4 istorijos pagal A.
Bocelli ir S. Brightman“.
GRUODŽIO 29 D. 15 VAL. Jurbarko kultūros centre kino filmas visai šeimai „Šuns
tikslas“.
GRUODŽIO 30 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre Domino teatro spektaklis „Kaip
atsikratyti draugo?“
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

GRUODŽIO 28 D. 18 VAL. Tauragės kultūros centre kriminalinė komedija „Melagės“.
GRUODŽIO 29 D. 17 VAL. Tauragės kultūros centre pristatymo koncertas „Mažorai
ir minorai“.
GRUODŽIO 31 D. 17 VAL. Tauragės kultūros centre NAUJAMETINĖ PROGRAMA
SU VOKALINE GRUPE „THE QUEEN‘S SIX“.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

GRUODŽIO 30 D. 18 VAL. Šilutės kultūros ir pramogų centre šventinis koncertas
RONDO GYVAI.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

GRUODŽIO 19,20,21 D. Šakių kultūros centre VAIKŲ KALĖDOS spektaklis Alisa
Kalėdų šalyje.

DËL VERSLO REKLAMOS PLIUSE
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65 040. Tauragëje - 8 685 00 029.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65 039.
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