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PAŽEIDIMŲ KONTROLĖS
SISTEMA JAU VEIKIA:
PRASMUKTI NEPAVYKS,
BAUS NUO VASARIO
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Pažeidimų kontrolės sistema jau veikia, tačiau iki šiol jos
fiksuojami duomenys teisėsaugai nebuvo perduodami.
Tačiau nuo vasario mėnesio visa tai pasikeis – policijos
pareigūnai gaus visą informaciją, o visiems neturintiems
techninės apžiūros ar draudimo bus skiriamos baudos.
Minėta įranga jau yra įdiegta trijuose intensyvaus eismo
ruožuose: greitkelyje Vilnius–Kaunas ties Kauno mariomis,
kelyje „Via Baltica“ tarp Kalvarijos ir Lietuvos–Lenkijos
sienos bei kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis ties Jonava.
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) informavo,
kad šiuo metu rengiama transporto priemonių svėrimo nestabdant eismo sistemos metrologinės patikros metodika, nes
Lietuvoje iki šiol tokių sistemų nebuvo. Sistema pradės veikti
po metrologinio įteisinimo – iki 2018 metų sausio pabaigos.
Galės bausti nuo vasario
LAKD intelektinių transporto sistemų skyriaus vedėjas Laurynas Ivinskis patvirtino, kad nuo vasario policijos pareigūnai
galės bausti vairuotojus naudodamiesi iš pažeidimų kontrolės
sistemos gautais duomenimis.
Greičio kol kas nefiksuos. L. Ivinskis paaiškino, kad ši
sistema aprūpinta vaizdo kameromis, tačiau ji nėra pritaikyta
greičio kontrolei.
Įranga gali atpažinti transporto priemonių numerius, todėl
greitį apskaičiuoti būtų įmanoma netoliese įrengus papildomas
kameras. Taigi iš pradžių baudos bus skiriamos vairuotojams,
kurie važiuos be galiojančios techninės apžiūros arba neturėdami civilinės atsakomybės draudimo.
Prasmukti nepavyks
Svarstančius apie galimybę prasmukti pro kameras L. Ivinskis perspėjo, kad fiksuodama transporto priemones sistema automatiškai pateiks numerių atpažinimo tikslumo koeficientą.
Jis pridūrė, kad kameros aprėps ir nuvažiuojantį transportą,
todėl bus fiksuojama ir statybinė ar žemės ūkio technika,
motociklai, keturračiai ar vilkikų puspriekabės.
Griežtins vežėjų kontrolę
Vežėjai tai pajus labiau, kadangi bus stebima, ar sumokėtas
kelių mokestis, nustatomas svoris ir gabaritai.
L. Ivinskis atkreipė dėmesį, kad informacija apie šiuos pažeidimus taip pat pasieks teisėsaugos institucijas.
„Komercinis transportas ir sunkiasvoriai daro didžiausią žalą
keliams. Siekiame, kad jie nelaužytų kelių ir taip pat būtų užtikrintos saugesnės eismo sąlygos“, – komentavo specialistas.
Anot jo, atsiras galimybė stebėti daugybę parametrų ir gauti
informaciją ne tik apie pažeidėjus, bet ir apie eismo srautus,
kryptis, transporto priemonių tipą.
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PADREBĖTI IŠ ŠALČIO – VISAI SVEIKA:
PATIKS METANTIEMS SVORĮ
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Kai rudenį oras atvėsta iki 10 laipsnių, iškart
norisi įsisupti į pūkinę striukę. Kai iki 10
laipsnių oras atšyla pavasarį, šiltus drabužius
norisi kaip mat nusimesti. Laipsnių tiek pat,
o elgiamės taip skirtingai – kodėl?
Žmogaus organizmas turi įgimtą savybę
prisitaikyti prie palaipsniui šaltėjančios temperatūros. Tai mokslininkai vienareikšmiškai
pripažino paaiškėjus 1961 m. JAV atlikto
tyrimo rezultatams. Atliekant tyrimą, 10 vyrų
turėjo visą mėnesį kasdien po 8 valandas be
drabužių išbūti 11,8 laipsnių temperatūroje.
Suprantama, kad nelaimėliai tyrimo subjektai
buvo priversti nemažai padrebėti – norėdamas
sušilti, drebulio organizmas griebiasi pirmiausiai. Tačiau jau 14-ą tyrimo dieną tiriamieji
praktiškai nebedrebėjo, taigi išvada – organizmas išmoksta šilumą generuoti kažkaip kitaip.
Šiandien specialistams jau žinoma, kad už
savo gebėjimą aklimatizuotis turime būti
dėkingi vadinamosioms rudųjų riebalų ląstelėms, kurios ir aprūpina mus šiluma.
Pasak Švedijos Stokholmo universiteto
biomedicinos profesorės Barbaros Can-

non, baltųjų riebalų
ląstelės tik kaupia
energiją, kurią gauname su maistu, o
štai rudųjų riebalų
ląstelės ją degina ir
taip generuoja šilumą. „Būnant šaltyje,
rudųjų riebalų kiekis
organizme didėja“,
– teigia B. Cannon.
Po truputį mūsų kūne
susikaupia reikiamas
kiekis rudųjų riebalų, ir už organizmo
aprūpinimą šiluma
tampa atsakingi būtent jie, aiškina specialistė. Abiem atvejais,
reaguodamas į šaltį, organizmas sudegina
daugiau kalorijų, taigi tai gali būti į naudą
metant svorį.
Vėsesnė temperatūra gali būti naudinga
ir mūsų organizme vykstantiems metaboliniams procesams. Kai kurie tyrėjai linkę
daryti prielaidą, kad buvimas šaltyje ir
rudųjų riebalų atsargų kaupimas gali padėti
kovoti su diabetu, nutukimu, taip pat kitais
metaboliniais sutrikimais ir užtikrinti jų
prevenciją.
Vis dėlto priežasčių, kodėl šaltuku reikėtų
džiaugtis saikingai, taip pat yra. Tai visų
pirma aktualu tiems, kurie serga širdies ligomis, ir tiems, kuriems nustatytas didesnis
priepuolio ar infarkto pavojus. Būdamas
šaltyje, organizmas stengiasi neprarasti
šilumos, todėl kraujagyslės susitraukia. Dėl
to padidėja kraujospūdis ir padažnėja širdies ritmas. Rizikos grupei priklausantiems
žmonėms tokie šalčio nulemti kraujospūdžio
svyravimai gali išprovokuoti širdies smūgį.

NAUDINGA ŽINOTI

9 NETIPINIAI ŪKINIO MUILO PANAUDOJIMO BŪDAI

Parduotuvėse vis dar galima rasti neišvaizdaus, nelabai maloniai kvepiančio
paprasto ūkiško muilo. Nepatikėsite, kiek
naudingų savybių jis turi! 9 netipiniai
ūkinio muilo panaudojimo būdai. Patirties
turinčios namų valdovės žino, kad egzistuoja bent kelios svarios priežastys pamėgti
šią priemonę.
1. Padės atsikratyti riebalų sankaupų
ir pleiskanų. Po galvos trinkimo įprastu
šampūnu vietoje kondicionieriaus naudokite ūkinį muilą. Tada plaukus kruopščiai
išskalaukite vandeniu su pora lašelių acto.
Savaime suprantama, šiai procedūrai
atlikti geriau rinktis aromatizuotą muilą.
2. Padės pašalinti spuogus nuo veido ir
kūno odos. Pamėginkite kartą ar du per savaitę praustis ūkišku muilu. Tiesa, po tokių
maudynių iš karto ant odos tepkite raminamojo ar drėkinamojo kremo. Svarbu žinoti,
kad ūkinis muilas kur kas šarmingesnis
nei veidui prausti skirtos priemonės ar
paprastas kosmetinis muilas. Dėl šios priežasties ši priemonė neblogai dezinfekuoja
ir padžiovina probleminę odą, tokiu būdu
suteikdama galimybę atsisveikinti su akne.
3. Detoksikuojamoji kūno procedūra. Pir-
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ties gerbėjams rekomenduojama beržinę vantą pamerkti
į ūkinio muilo tirpalą. Šis
triukas padės tobulai išvalyti
odą, o kūnas galės lengviau
kvėpuoti.
4. Priemonė nuo slogos.
Pasireiškus pirmiesiems peršalimo simptomams rekomenduojama suvilgyti vatos
diskus ūkinio muilo tirpalu ir
apdoroti vidinę nosies šnervių
dalį.
5. Priemonė nuo pėdų grybelio. Grybelio pažeistą plotą patrinkite
ant dantų šepetėlio uždėtu ūkiniu muilu,
tada užtepkite jodo. Šarminė aplinka grybeliui nėra palanki, tik svarbu procedūrą
kartoti reguliariai.
6. Dantų šepetėlio dezinfekcija. Dantų
šepetėlį nakčiai palikite panardintą į muilo tirpalą. Ryte jį nuskalaukite verdančiu
arba labai karštu vandeniu. Ši procedūra
turėtų nuo dantų šepetėlio šerelių pašalinti
visas bakterijas.
7. Greitas būdas atsikratyti mėlynių ir
įbrėžimų. Pažeistą odos plotą kelis kartus
per dieną tepkite ūkinio muilo tirpalu. Ši
taktika padės įbrėžimus panaikinti kur
kas greičiau.
8. Pagalba skilinėjantiems kulnams.
Paruoškite kojoms vonelę sumaišydami 2
litrus karšto vandens, 1 arbatinį šaukštelį
sodos ir 1 šaukštą trupinto ūkinio muilo. Ši
procedūra turėtų dezinfekuoti pažeidimus
ir pagreitinti odos atsinaujinimo procesą.
9. Apsauga nuo amarų ir kitų sodo
kenkėjų. Muilo tirpalu galima nupurkšti
kenkėjų pamėgtus augalus. Ši dideliu šarmingumu pasižyminti priemonė – saugus
pesticidų atitikmuo.

MININT TARPTAUTINĘ NEĮGALIŲJŲ
ŽMONIŲ DIENĄ KVIESTA PABŪTI KARTU
Siekdami atkreipti
visuomenės bei valdžios dėmesį į save,
neįgalieji vienijasi ir
buriasi į organizacijas.
Neįgaliųjų organizacija
įkurta bei aktyviai veikia ir pas mus Tauragėje. Jos narių bei rėmėjų
iniciatyva rengiamos
šventės, išvykos, vakaronės, bendri suėjimai.
Gruodžio 1-ąją Tauragės rajono neįgaliųjų
draugija pakvietė visus
rajono neįgaliuosius
pabūti kartu, pasikalbėti apie neįgaliųjų problemas, pažiūrėti koncerto.
Į Tauragės kultūros rūmus rinkosi neįgalieji, globėjai ir jų šeimos nariai. 450 vietų Kultūros
rūmų salė buvo pilnut pilnutėlė, atėjusiems vėliau teko ir pastovėti. Visus besirenkančius į
Kultūros rūmus pasitiko šventės organizatoriai, muzikantai bei rūmų fojė surengta neįgaliųjų
rankdarbių paroda. Po trumpų tarpusavio diskusijų, pokalbių su panašaus likimo žmonėmis,
bendraminčiais, atvykusiais valdžios atstovais, visi pakviesti į rūmų salę.
Po padėkų ir sveikinimo kalbų scenoje su nuotaikingais kūriniais pasirodė žmonių globos
bendrijos meno kolektyvas „Geri norai“, neįgaliųjų draugijos ansamblis „ Svaja“, neįgaliųjų
draugijos meno terapijos būrelio atlikėjai. Spektaklį „Sapnų karalystė“ pristatė Adakavo socialinės globos namų teatro kolektyvas. Popietę vainikavo nuotaikingas atlikėjo Edmundo
Kučinsko pasirodymas ir pabendravimas prie kavos puodelio.

JURBARKAS

BENDRUOMENIŲ STIPRYBĖ
MOKĖJIMAS SUSITELKUS
NUDIRBTI DAUGIAU

–

Eržvilko kultūros centre gruodžio 1 d.
įvyko Baigiamasis bendruomenių vakaras. Tradiciniame renginyje pagerbtos
aktyviausios, organizuojančios daugiausia
veiklų bei dalyvaujančios įvairiuose konkursuose Jurbarko rajono bendruomenės.
Vakaro metu Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir
administracijos direktorė Vida Rekešienė
pasidžiaugė bendruomenėmis, jų nariais,
kurie savo darbais puošia mūsų rajoną
atiduodami dalelę savo širdies.
Kiekvienais metais savivaldybės vadovai pagerbia vis kitas bendruomenes.
Šiemet padėkos raštai įteikti: Skirsnemunės kaimo bendruomenei ir jos pirmininkei Neringai
Gedminienei – už sveikos gyvensenos skatinimą, bendruomenės dalyvavimą sveikatingumo ir
socialiniuose projektuose, sėkmingai įgyvendintas „Gyvenimo siekiamybė – sveika gyvensena“
veiklas); Pašaltuonio kaimo bendruomenei „Šaltuonėlė“ ir jos pirmininkei Jolantai Naujokaitei
– už bendruomenės telkimą ir iniciatyvas, aktyviai ir kokybiškai vykdomus projektus pagal
įvairias programas, skirtas kaimo bendruomenei ir gyvenamajai aplinkai gerinti; Miškininkų
gatvės bendruomenei ir jos pirmininkui Jonui Ivanauskui – už aktyvią veiklą, vaikams ir jaunimui patrauklios aplinkos kūrimą, rengiamus projektus ir įvairias kitas miesto žmonių labui
daromas veiklas. Pasveikinti Jurbarko rajono bendruomenių atvyko ir Lietuvos Respublikos
Seimo narys Ričardas Juška.

ŠILUTĖ

I Š K A S TA S B U T E L I S S U 4 0 M E T Ų
ŽEMĖJE GULĖJUSIOMIS ABITURIENTŲ
SVAJONĖMIS
Štai toks butelis su 14-os 1976-ųjų metų abiturientų prirašytu mokykliniu sąsiuviniu 40 metų gulėjo Šilutėje, Žalgirio
g. stovėjusio sovietinio paminklo prieigose.
„Testamentas. Iš dvyliktos laidos keturiolikos abiturientų,
sulaukusių aušros, kiekvienas pasirašo savo svajones, kurias
numato įgyvendinti per 5 metus... 1976 metais birželio 16
dieną mes išsiskyrėme, nors sunku skirtis su klasės kolektyvu...“
Tai ištraukos iš siuntinio, kuris praėjusią savaitę šilutiškius
pasiekė iš praeities - buvo iškastas tvarkant Šilutėje, Žalgirio gatvėje esančio, apie 1975 metus statyto paminklinio
akmens, kuris kadaise buvo dedikuotas sovietų kariams išvaduotojams, prieigas.
Keturis dešimtmečius stiklo butelyje gulėjęs tų laikų
mokyklinis sąsiuvinis, žinoma, pirmapradę savo išvaizdą
jau yra praradęs, tačiau jame nesunkiai galima perskaityti
ir tuometinių abiturientų godas, ir pasižadėjimus susitikti
po 5-erių metų... Ar jie susitiko?.. Klausimas kol kas lieka atviras.
Apie 1975-uosius Žalgirio g. pastatyto paminklo prieigas tvarko UAB „Tima“ darbininkai,
jie ir aptiko 4 dešimtmečius žemėje pragulėjusį butelį su tuometinių abiturientų „Testamentu“.
Darbus prieš savaitę pradėjusių UAB „Tima“ darbininkų jau antradienį laukė netikėtas
siurprizas - ekskavatoriaus kaušas iš maždaug pusmetrio gylio iškasė užkimštą stiklo butelį,
kuriame matėsi kažkoks ritinėlis. Atidarę butelį darbininkai rado ploną mokyklinį sąsiuvinį
su keletu prirašytų lapų.
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Keletas moksleivių pasirašė tik parašais, kitų ir pilnas pavardes galima perskaityti: Brazienė,
Dabulskienė, Bartkienė, Čėsna, Bružas, Jokulys, Mockutė - tai tik kelios pavardės, kurių dar
beveik nepalietė viską naikinantis laikas ir kurias visai nesunku perskaityti.
Darbininkai butelį su laišku perdavė Šilutės seniūnijai, ten jis laukia tų, kurie kažkada sėdėdami
prie didžiojo akmens Žalgirio gatvėje, Šilutėje į jį sudėjo savo svajones susutikti po 5 metų.
Jei pažinote save ar kitus savo jaunystės draugus, jūs laukiami Šilutės seniūnijoje arba „Šilutės naujienų“ redakcijoje.
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SMULKUS VERSLAS

SVEIKESNIS KALĖDŲ LAUKIMAS

PALANGA

PALANGOJE PASIKLYDUSĮ KALĖDŲ
SENELĮ PRIE MIESTO EGLĖS ATLYDĖJO
KAROLINA
Palanga šeštadienio vakarą
suspindo šventinėmis spalvomis – didžiausias šalies kurortas
įžiebė miesto eglę bei pradėjo
visą mėnesį truksiantį spindinčių
Kalėdų laukimą.
„Ten, kur gyvena pabaisos“
(choreografas – Donatas Bakėjus, dailininkė – Liuka Songailaitė) – su tokiu šokio spektakliu, pagražintu pirotechnikos
efektais, Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro aktoriai pradėjo
eglės įžiebimo šventę.
Dar daugiau juoko sukėlė pasiklydusio Kalėdų senio klajonės
po didžiausią šalies kurortą. Ieškodamas miesto eglės, jis apsilankė įvairiose kurorto meno
erdvėse, sužinojo, kokios šventinės veiklos čia vyks visą mėnesį, kol galiausiai pasiklydėlį
teisingu keliu link miesto eglės nukreipė Mažoji palangiškė Karolina. Čia, stebint smalsuolių
miniai, Kalėdų senis kartu su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi įžiebė pagrindinę kurorto eglę.

KLAIPEDA

KLAIPĖDIEČIAI SUVALGĖ APIE 150
LITRŲ MALTIEČIŲ SRIUBOS
Sekmadienio vidurdienį
Teatro aikštėje Klaipėdos
maltiečiai surengė tradicinę akciją „Maltiečių kalėdinė sriuba“. Nors diena
buvo žvarboka, ragauti
kalėdinės sriubos ir aukoti
vienišiems senoliams žmonių vis dėlto prisirinko.
Šiemet net šešios uostamiesčio kavinės dalyvavo
akcijoje ir virė savo maltiečių sriubą, kuria vaišino
miesto gyventojus ir svečius. Tad asortimentas, galima sakyti, buvo platus – net 6 rūšių sriuba. Klaipėdos maltiečių
grupės, turinčios apie 15 aktyvių narių, vadovė Loreta Jurkuvienė sakė, šiemet į Teatro aikštę
turėjo būti atgabenta ne mažiau kaip 150 litrų sriubos. Prie kiekvienos kavinės palapinės ar
ant jos stalo buvo padėtos aukų dėžutės. Žmogus, įmetęs auką, gaudavo dubenėlį sriubos.

KAUNAS

ŠVENTINIU LAIKOTARPIU KAUNO
ROTUŠĖS A. KEISIS EISMO TVARKA
Šį šeštadienį įžiebus pagrindinę
miesto eglę Rotušės aikštėje ir
jos prieigose keisis eismo tvarka.
Koreguojant eismą pasiremta sėkminga praėjusių metų patirtimi.
Po šventinių renginių kursuos
specialūs papildomi autobusai ir
troleibusai.
„Įžiebus eglę iki Trijų karalių
šventės eismas Rotušės aikštėje
bus organizuojamas tik viena
išorine aikštės kraštine“, – teigė
Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras.
Nuo Muitinės g. eismas bus leidžiamas viena kryptimi tik išorine Rotušės aikštės dalimi link
Muziejaus g. ir nuo Muziejaus g. iki A. Jakšto g. A Jakšto g. atkarpoje nuo Rotušės aikštės
iki Šv. Gertrūdos g. organizuojamas vienos krypties eismas link Šv. Gertrūdos g. Eismas taip
pat bus ribojamas M. Valančiaus gatvėje.

ŠIAULIAI

BUS REKONSTRUOJAMA SAULĖS
LAIKRODŽIO AIKŠTĖ
Šiaulių miesto 750 jubiliejui įrengta Saulės Laikrodžio aikštė 2018 metais bus kapitaliai
remontuojama. Prieš keletą metų naujais aukso „rūbais“ jau aprengta skulptūra „Šaulys“, kosmetinio remonto sulaukė ir skulptūrą laikanti kolona. Šį kartą numatoma pakeisti nusidėvėjusias
Saulės Laikrodžio aikštės trinkelių dangas, bus atnaujintas amfiteatras ir kolonos postamentas.
Planuojama išlyginti ir atnaujinti žaliąsias vejas, rekonstruoti ir praplėsti automobilių stovėjimo
aikštelę, įrengti modernią aikštės apšvietimo sistemą.

Dvi pusseserės, klaipėdietė Rūta Brazdauskienė (33) ir vilnietė Dalia Bružienė
(33), motinystės atostogų metu nutarė imtis
papildomos veiklos ir paskatinti šeimas pratinti vaikus prie sveikesnio Kalėdų laukimo.
Jos sukūrė advento kalendoriaus alternatyvą
– „SveiKalėdų“ kalendorių.
Paskatino vaikai
Niekam ne paslaptis, kokie populiarūs ir
kiekvieno vaiko geidžiami yra advento kalendoriai, kurių kiekviename langelyje gali
rasti po šokoladinį saldainį. Vis dėlto per
didelis cukraus kiekis vaikams yra žalingas,
o laukti Kalėdų ir skaičiuoti dienas juk taip
norisi, todėl, stebint savo vaikus ir jų poreikius, moterims kilo alternatyvos idėja.
„Pradinė mintis sukurti kitokį kalendorių
kilo prieš keletą metų, kai augant vaikams
susivokėme, kokie cukraus kiekiai suvartojami laukiant Kalėdų ir per visas šventes.
Kadangi Kalėdų laukimas mūsų šeimose yra
labai svarbus, kilo mintis sukurti alternatyvą
standartiniams šokoladiniams advento kalendoriams, kad bent tiek prisidėtume prie
sveikesnio švenčių laukimo mūsų ir kitų
rūpestingų tėvelių vaikams“, – prisimena R.
Brazdauskienė.
„SveiKalėdų“ kalendorius išskirtinis tuo,
kad spalvingoje, iš 25 prizmių sudarytoje
girliandoje vaikas kasdien ras kruopščiai
atrinktą skanėstą. Čia sutalpinti šaltai džiovinti įvairių formų vaisiai: miško žemuogės,
braškės, mėlynės, aktinidijos ir kitos saldžios
bei gardžios gėrybės. Anot kalendoriaus
kūrėjų, visi skanėstai yra lietuviški, o jų paruošimo metodas leidžia išsaugoti vitaminus
ir natūralų skonį.
Sunku įtikti ir patikti
„SveiKalėdų“ kalendoriaus kūrėjos pasakoja, kad viena sunkiausių užduočių jas
užklupo renkant gardėsius, kurie paklius į ka-

lendorių. Įtikti vaikų skoniui nėra taip paprasta,
jeigu neduodi saldaus ir cukrumi papildyto
šokoladinio skanėsto. Teko aktyviai ieškoti ir
išbandyti įvairius variantus, kol buvo atrinkti
tie produktai, kurie savo sudėtimi atitinka
pirminę alternatyvaus advento kalendoriaus
idėją – yra skanūs ir sveiki.
Prieš porą metų galvose gimusi idėja dienos
šviesą pasiekė tik šį rudenį, kai buvo galutinai
nuspręsta ją įgyvendinti. Vis dėlto verslininkės
pripažįsta, kad pradėjusios veiklą jos nebuvo
apgalvojusios kai kurių galimų sunkumų.
„Labai ilgai ir kruopščiai kūrėme pakuočių
dizainą, tačiau iki galo neįvertinome rankų
darbo kiekio, kuris reikalingas sukurti vienam
kalendoriui. Suskaičiavome, kad mažiausiai 40
minučių rankų darbo skiriama vienam „SveiKalėdų“ kalendoriui supakuoti“, – atskleidžia
R. Brazdauskienė.
Susidomėjimas akivaizdus
Įvedusios į rinką naują produktą, skatinantį
didžiųjų metų švenčių laukti sveikiau, moterys
pamatė, kad klientams šito reikėjo. Anot jų,
susidomėjimas buvo pajaustas nuo pat pradžių
ir jis nuosekliai auga.
„Mamos, auginančios vaikus, nuolat domisi
išsamiau ir netgi pateikia naudingų pasiūlymų.
Mus motyvuoja įgyjama patirtis įgyvendinant
šį širdžiai mielą projektą ir mūsų klientų vertinimai. Gavome daug gerų atsiliepimų apie
produktą ir iš visai nepažįstamų žmonių, ir
iš nuomonės lyderių. Pradedant naują verslą,
ypač svarbus šeimos ir artimųjų palaikymas“,
– visiems dėkoja R. Brazdauskienė.
Ji pasakoja, kad šis gausus palaikymas yra
variklis, vedantis jų projektą į priekį ir skatinantis kurti naujas idėjas, kurių moterims
netrūksta. Artimiausiuose planuose – nauji ir
inovatyvūs sprendimai, kurie patiks ir vaikams,
ir jų tėveliams.
ačios šiais metais patikėjusios savo ilgai
brandinta idėja ir pamačiusios, kad pradėti

RECEPTAS

BROKOLIAI RYŽIŲ-MOLIŪGŲ SUFLE
Ingredientai:
Ryžių 150 g,
moliūgo 200 g,
brokolių 400 g,
kario 1 arbat. šaukšt.,
alyvuogių aliejaus 3 šaukštai,
druskos pagal skonį,
pipirų pagal skonį.
Gaminimas
Išvirkite ryžius pasūdytame vandenyje.
Avėsinkite, susmulkinkite trintuvu. Moliūgo
minkštimą sutarkuokite smulkia tarka. Pusę
moliūgo sumaišykite su ryžiais ir įpilkite
alyvuogių aliejaus. Brokolius, kartu su kariu, apkepkite keptuvėje. Į kepimo formą
supilkite moliūgo ir ryžių masę, ant viršaus išdėliokite brokolius ir likusį moliūgą. Kepkite
įkaitintoje iki 180 °? orkaitėje 30-35 minutes iki auksinio atspalvio.
Rekomendacijos. Norėdami, kad ryžiai būtų gerai išbrinkę ir išvirę, prieš virdami perplaukite juos keletą kartų šaltu vandeniu ir virkite, uždengę dangčiu bei nustatę nedidelę liepsną.
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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 Kæstuèio g. (I a.) ir garaþà Mokyklos g. prie „Litagros“.
Tel. 8 677 80 964.
1 k. butà Gedimino g. (I a., 20
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 6 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 631 00 320.
2 k. butà, kaina sutartinë. Tel. 8
628 52 300.
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., balkonas) ir garaþà su rûsiu ir duobe remontui
Mokyklos g. (prie „Litagros“).
Jurbarkas, tel. 8 677 80 964.
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.
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.
Graþià sodybà Pilies I kaime,
Jurbarko r. Tel. 8 611 01 244.
Namà Raudonëje, PIGIAI (180
kv. m, II a., mûrinis). Jurbarkas,
tel. 8 672 55 910.
Namà ir sodybà, kaina sutartinë.
Tel. 8 628 52 300.
Pastatà Kauno g. (300 kv. m)
ir maðinà OPEL OMEGA.
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Puikiai árengtà namà graþioje
vietoje Jurbarko r., Panemunëje.
Naujai pakeistas stogas, àþuolo
parketo grindys, graþi aplinka.
Tel. 8 640 32 441.
10 a sklypà namo statybai Kauno
g., kaina 19 500 Eur. Tel. 8 628
52 300.
Sklypà Dainiø g. 11 (12 a, su
projektu ir 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.
Smulkuèiuose mûriná, apðiltintà
sodo namelá (2 k., virtuvë, veranda, daliniai patogumai, garaþas
- malkinë, trifazis, stogas naujai
perdengtas, kaina 20 000 Eur,
galima derëtis). Tel. 8 650 51 848.
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Sodà Greièiuose
„Vieversio“ bendrijoje Nr. 347
(medinis namelis,
yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës,
ðulinys). Tel. 8 650
50 228.
Sodybà Jurbarko
r. Erþvilko sen.
Kartupiø k. (tvarkingi mûriniai pastatai,
29 a þemës).
Iðnuomoju iki 22 ha
þemës. Tel. 8 604
51 986.
Sodybà Kiduliuose
(graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 19 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 658 85 398.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalis).
Jurbarko r. Skirsnemunë. Tel. 8
618 28 295.
Tvarkingà mûriná autoserviso pastatà Jurbarko r.,
Skirsnemunëje (1 a. - autoservisas, 2 a. - administracinës patalpos). Tel. 8 640 32 441.
Tvarkingà sodybà Rutkiðkiø gyv.
Erþvilko sen. (su 1 ha þemës,
kaina 20 000 Eur). Tel. 8 617
42 205.

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

p e r k a

25 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Ðakiø r., Sutkiø k. Geras
privaþiavimas. Tel. 8 640 32 441.
52 a sklypà namo statybai
Kudirkos Naumiestyje, Ðakiø r.
Tel. 8 640 32 441.
Namà Kiduliuose (prie baþnyèios, mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.
Ràstiná namà Auðros g.,
Ðakiuose. Visiðkai árengti abu
namo aukðtai, pakeisti visi langai,
centrinis ðildymas, visi patogumai. Tel. 8 640 32 441.

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

duodamas su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 615 48 393.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto 126410 (IV a., 35 kv. m, V aukðtø
name, bendrabutis, 15 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 96 638.

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

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
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.

Klaipëdoje ir rajone

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà Baltijos
prospekte (I a., namas po
renovacijos, nuoma 170 Eur).
Klaipëda, tel. 8 646 51 494.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Raseiniø r., Kampaièiø k. tvarkingà mûrinæ sodybà (15 a,
mûrinis namas, ûkiniai pastatai,
ðildymas centrinis). Tel. 8 671
61 261.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
12 a namø valdos sklypà
Ðakiuose, Vytauto g. (visos
miesto komunikacijos). Tel. 8
640 32 441.

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 Respublikos g. 7-14 (II
a., bendrabuèio tipo, 20 kv. m).
Tauragë, tel. 8 654 83 128.
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, kaina sutartinë. Tel. 8
628 52 300.
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 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.
Butas par

2 k. butà Vilkyðkiø miestelyje (64
kv. m, yra rûsys, vonia, ûkiniai
pastatai, tinka komercinei veiklai). Tel. 8 684 61 863.
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.
2 k. butà (bendrabuèio tipo, 14
000 Eur). Tauragë, tel. 8 699
96 638.
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.
Namà ir sodybà, kaina sutartinë.
Tel. 8 628 52 300.
Garaþà Tauruose (35 kv. m,
mûrinis, 1 800 Eur. Apðviesta,
saugoma teritorija. Gana erdvus.
Yra duobë, galimybë trifaziam
ávadui. Kaina paderinama).
Gali iðnuomot ilgesniam laikui.
Tauragë, tel. +370 658 81 500.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje
Jaunimo g. 1 (yra duobë T formos, vanduo, iðtinkuotas, apskardintos durys). Tauragë, tel. 8
652 03 551.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (tvarkingas, rûsys po visu garaþu, yra
sandëliukas, saugomas vaizdo
kameromis). Tauragë, tel. 8 645
84 592.

cm

myk

2017 12 05 Nr. 48

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.
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.
Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, 9 500 Eur). Þemës 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 2 km uþ Tauragës

(40 arø, prie pagrindinio kelio
Tauragë-Sakalinë, 5 000 Eur).
Tel. 8 685 86 266.
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.
Þemës sklypus T. Ivanausko/V.
Maèernio g. (2 sklypai, ðalia
vienas kito, po 30 arø, visos
komunikacijos, bendra suma
26 000 Eur). Tauragë, tel. 8 631
96 921.

p e r k a
2 k. butà, iki 15 000 Eur, nuo 1
iki 3 k. Gali bûti be remonto, be
baldu. Tauragë, tel. 8 601 14 427.

1

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.
+Iðnuomojama automobiliø
daþykla su maðinø paruoðimu.
Tauragë, tel. 8 685 43 071.
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.

Vilniuje ir rajone

k e i è i a
Namo antrà aukðtà netoli
Vilniaus á nekilnojamàjá turtà
Tauragëje. Siûlyti variantus. Tel.
8 646 71 960.

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.

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

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

3 k. butà (mûriniame, renovuotame name, II-IV a.). Tauragë,
tel. 8 631 20 022.
Pirks 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 1,5 k. 2 k. butus be
patogumø, mediniame name,
miesto centre. Tauragë, tel. 8
655 55 856.
+Iðnuomoja patalpas Pramonës

5

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.

p a r d u o d a
Sukomplektuotà mini kepyklos
árangà. Tauragë, tel.: 8 648 71
390, 8 600 29 140.

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, kaip naujas, 125
Eur). Tauragë, tel. 8 687 12 399.

telæ (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-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei
ir virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.
Minkðtuosius baldus: sofa-lova
ir du foteliai. Sekcijà NERIS (su
spinta, 4 daliø). Tauragë, tel. 8
612 10 609.
Naujà, graþø, medinëmis kojomis stalà su 6 vnt. këdëmis
(iðskleidþiamas, tamsiai rudos
sp., gobelenas ðviesiai geltonais
raðtais). Tel. 8 699 56 414.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spin

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

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

Labai pigiai ðiferá. Jurbarkas, tel.
8 623 07 190.

Kvieèius (graþûs, stambûs, 1 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.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Parðelius. Jurbarkas, tel. 8 612
80 728.

p a r d u o d a
+Kvietrugius. Atveþu (tona -140
Eur). Tauragë, tel. 8 616 57 645.
5 verðingas telyèias, 750 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Avinà (Vokietijos merinosø
grynaveislis, 1 m.) ir ërienà.
Tauragës rajonas, Maþonø seniûnija. Tel. 8 657 86 212.
Avis su ëriukais ir ëriukus mësai.
Jurbarko r., tel. 8 614 33 842.
Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.

Pigiai avis mësai ir veislei.
Tauragë, tel. 8 651 12 816.
Skubiai ðienainá plëvelëje (42
rulonai, pigiai). Tauragë, tel. 8
639 21 622.
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Karves. Pabûdvieèiø k., Tauragës
r., tel.: 8 653 28 555, 8 608 49 180.
Karvæ, 4 verðiø. Tauragë, tel. 8
636 17 225.

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.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 7 pakuotës). Ya praimtø pakuoèiø, yra
likusiø naujø higienos priemoniø.
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
670 28 404.
Senovinius verpimo árankius
(dël bendro paávairinimo), kaina
sutartinë. Senovinius oblius.
Naudotus 3 dviraèius, be pavarø.
Tauragë, tel. 8 636 33 749.

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, 4/5, 350 000 km, TA iki
2018-04, 800 Eur). Tauragë, tel.
+370 585 29 007.

FORD

Sausus ðiaudus arba ðienà.
Tauragë, tel. 8 618 32 525.

p a r d u o d a

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.

Galingà pjûklà malkoms su apsauga, malkø skaldyklæ, buldozerá, elektrinæ runkeliø tarkà,
kompresoriø. Tauragë, tel. 8 655
99 402.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
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 spalvotus (80 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Silikatinius sienø blokelius
(25x40x60 cm, apie 60 kub. m).
Jurbarkas, tel. +370 655 69 480.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

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

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.
AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë, sedanas,
mëlyna, 4/5, 243 km, TA iki 201905, 2 490 Eur, tvarkingas, ið

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a

Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.

p e r k 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.

VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 66 kW, mechaninë, universalus, geltona, 4/5, 349 000 km,
TA iki 2018-11, cinkuotas këbulas, odinis salonas). Jurbarkas,
tel. +370 673 05 479.

Vienaaðæ priekabà, be dokumentø. Tauragë, tel. 8 658 57 647.

Pupas. Tauragë, tel. 8 651 12 816.

p a r d u o d a

VW PASSAT (1997 11, 1,6 l,
benzinas, vyðninë sp., universalus, TA iki 2019 03, variklio
defektas, kaina 550 Eur). Tel. 8
603 20 563.

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,
HDá, daug privalumø, sidabro sp.,
TA iki 2019 m., 720 Eur). Tauragë,
tel. 8 601 43 532, skambinti po
18 val.

Stambià telyèià ir neseniai atsivedusià verðelá karvæ. Jurbarkas,
tel. 8 685 67 166.

Ávairûs naminiai paukðèiai ir gaidþiai. Tel. 8 630 32 248.
Kalakutus ir þàsis (mësiniai,
ekologiðkai uþauginti). Pagëgiø
sav., tel.: 8 642 09 030, 8 611 01
641.

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.

Vokietijos, nauja TA, stoglangis,
kablys). Jurbarkas, tel. 8 639 06
519.

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.

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 e r k a

Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

HYUNDAI

p a r d u o d a

p a r d u o d a

HYUNDAI SANTA FE (2005
m., 2000 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë, visureigis, sidabrinë,
4/5, 240 000 km, TA iki 2019-10,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3 100
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.

5 visureigio padangas R15, 9
padangas su ratlankiais R13
MAZDA 323, 4 ið jø þieminës.
Tel. 8 650 34 670.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MB ML270 (2003 m., 2,7 l, dyz.,
automatas, sidabrinë, TA iki 2018
06 25, daug privalumø, odinis
salonas, kaina 4 399 Eur). Tel. 8
698 06 671.

Padangas 205/60 R16 su ratlankiais, tinka TOYOTA
AVENSIS VERSO. Tauragë,
tel. 861243922.

6

Ratø montavimo ir balansavimo
árangà (vokieèiø g-bos, parduodu
arba keièiu). Siûlyti variantus.
Tauragë, tel. 8 646 71 960.

p a r d u o d a
Motorolerá valst. Nr. 73AUH.
Tauragë, tel. 8 633 53 454

p a r d u o d a
Grûdø traiðkytuvà, 5,5 kW. 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.
Kratytuvà (6 tonø), bulviø sodinamàjà (2 vagø, èekø g-bos), plûgus (trivagiai, linginë apsauga).
Tel. 8 652 36 270.
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 dvivagi
plûgà, TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.

p e r k a
+Perkame Þ.Û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702
Oro kompresoriø (3 faziø, rusø
g-bos), „forsunkiø“ tikrinimo
stendà (traktoriams). Tauragë,
tel. 8 616 24 547.

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

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

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

+Reikalingas vairuotojas-padëjëjas, galintis vaþinëti á turgus.
Tauragë, tel. 8 636 93 433.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL SINTRA (1999 m.).
Tauragë, tel. 8 689 45 621.
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.

RENAULT

p a r d u o d a
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.

ÐKODA

p a r d u o d a
ÐKODA 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
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„ T E L E 2 “ K L I E N TA M S
KALĖDOS ATĖJO ANKSČIAU
– D O VA N O J A I K I 1 0 0 G B
DUOMENŲ
PR

Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė
„Tele2“ jau paruošė kalėdinių staigmenų savo klientams – visi perkantys
išmaniuosius telefonus ar paslaugas
laimės iki 100 GB nemokamų mobiliųjų
duomenų.
„Statistika rodo, kad jau dabar mūsų
klientai naršo itin daug. Džiaugiamės galėdami išpildyti jų lūkesčius ir
nustebinti mūsų ankstyva Kalėdine
dovana – galimybe savęs nevaržyti ne
tik bendraujant su artimaisiais, bet ir
dirbant, mokantis, pramogaujant ar
keliaujant“, – sako Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.
Naujausiais Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis,
lyginant su kitais šalies operatoriais,
per pirmąjį 2017 m. pusmetį išsiųstų ir
priimtų mobiliųjų duomenų kiekis daugiausiai augo „Tele2“ vartotojų tarpe.
Šiam augimo šuoliui įtakos turėto
tai, kad didžioji dalis vartotojų savo
mobiliuosius duomenis naudoja lais-

valaikiui ir pramogoms – žiūri filmus,
žaidžia internetinius žaidimus realiu laiku ar dalinasi nuotraukomis bei vaizdo
įrašais socialiniuose tinkluose. Taip pat
per pastarąjį pusmetį gerokai išpopuliarėjo ir „Facebook“ siūlomos tiesioginės
transliacijos (angl. live), leidžiančios savo
gyvenimo akimirkomis dalintis bet kur
ir bet kada.
Kalėdinis pasiūlymas „Tele2“ klientams
galioja nuo šiandien visiems, perkantiems internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt arba operatoriaus salonuose.
Įsigiję bet kokį įrenginį ar paslaugą pirkėjai galės laimėti 10, 20, 30, 40, 50 arba
100 GB mobiliųjų duomenų. Atsiskaitę
už prekes kartu su čekiu, jie gaus ir 5
skaitmenų kodą, kurį suvedę specialioje
svetainėje https://tele2.lt/dovanos, galės
išsirinkti savo laimėjimą.
Dovanotais duomenimis vartotojai galės naudotis iškart, vos gavę SMS žinutę,
patvirtinančią paslaugos aktyvavimą.
Mobilieji duomenys galios 90 dienų nuo
paslaugos aktyvavimo pradžios.
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+Gipstartonio 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.
Reikalingas prancûzø kalbos
mokytojas (-a). Mokymo vieta
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 698
16 779.
Reikalingas traktorininkai, apgyvendiname, suteikiame soc.
garantijas. Tel. 8 652 45 521.
Statybos ir remonto (lauko ir
vidaus) darbai. Tel. 8 616 85 882.

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.

Tauragë, tel. 8 658 34 755.
Vyras ieðko darbo, gali dirbti autoðaltkalviu, gali vaþiuoti
dirbti á uþsiená. Siûlyti variantus.
Tauragë, tel. 8 636 89 519.
Vyras ir moteris ieðko darbo,
daþo kambarius. Tauragë, tel.: 8
655 14 538, 8 630 20 884.
50 m. vyras ieðko darbo, turi traktorininko, B kat. vairuotojo teises,
ir kito pagalbinio darbo. Tauragë,
tel. 8 629 32 699.

Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Ieðko smulkiø statybos darbø.

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.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02 428.

Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame tinkà. Tel.
8 673 57 197.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

GRUODŽIO 9 D. 13 VAL. Kalėdų eglės įžiebimo šventė, teatralizuotas mėgėjų meno kolektyvų
koncertas „KELIAS Į LAIMĘ“ Jurbarke.
GRUODŽIO 12 D. 8 VAL. Kalėdų eglės įžiebimo šventė Skirsnemunėje.
GRUODŽIO 12 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre Giulijos gyvo garso koncertas „Iš
širdies į širdį“
GRUODŽIO 15 D. 10 VAL. Gerumo ir šviesos diena Girdžiuose.
GRUODŽIO 16 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre muzikos grupės „NEMUNO KRANTAI“ koncertas.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

GRUODŽIO 9 D. 10 VAL. Kalėdos Tauragėje.
GRUODŽIO 12 D. 18 VAL. Tauragės kultūros rūmuose humoro šou „Buvusių moterų reikalai 2“.
GRUODŽIO 15 D. 18 VAL. Tauragės kultūros rūmuose spektaklis „Meilės laiškai“.
GRUODŽIO 17 D. 17 VAL. Tauragės kultūros rūmuose Merūnas. gražiausios dainos.
GRUODŽIO 18 D. 17 VAL. Tauragės kultūros rūmuose renginių ciklo „Kalėdos suartina“
baigiamasis koncertas.

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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