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L I E T U V O S VA I R U O TO J A M S – S I Ū LY M A S
BYLINĖTIS SU „VOLKSWAGEN“
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TIK DABAR KAINOS NUO
O 40€

Lietuvos vartotojų organizacijų Alaskans (Aljansas) įkūrė
telefoninę informacijos liniją 8 700 55 705, skirtą vairuotojams, nukentėjusiems dėl vadinamojo „dyzelgeito“ skandalo,
skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Jau anksčiau Aljansas skelbė, kad Lietuvos vairuotojams,
įsigijusiems automobilį su nelegalia taršos rodiklius klastojančia įranga, siūlys kreiptis į Vokietijos teismus ir reikalauti
kompensacijos. „Pirmoji byla Vokietijoje, į kurią įsijungė
net 15000 dalyvių, jau pasiekė teismą. Lietuvos vairuotojai
ir automobilių savininkai, turintys dyzelinius VW, „Audi“,
„Škoda“ ir SEAT markės automobilius su „EA 189“ varikliais, taip pat gali jungtis į kolektyvines bylas. Tam tereikia
registruotis portale myright.lt, užpildant nesudėtingą formą.
Surinkus kritinį skaičių pareiškėjų, mūsų partneriai Vokietijoje – specializuota ieškinių kaupimo platforma „MyRight“
bei tarptautine teisės paslaugų bendrove „Hausfeld“ – pateiks
ieškinius. Pačiam pareiškėjui registracija ir ieškinio pateikimas nieko nekainuoja. Vienintelės išlaidos, kurias gali patirti
automobilio savininkas – tai sėkmės mokestis“, – pasakoja
Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso tarybos narys Kęstutis
Kupšys.
Telefono linija norintiems pasiteirauti, pasitarti automobilių
savininkams veikia darbo dienomis, nuo 09.00 iki 17.00.
Numeriu 8 700 55 705. Aljanso atstovai konsultuos ir atsakys
į rūpimus klausimus. Už skambutį mokama pagal skambinančiojo plano tarifus, kaip į „Telia“ tinklą. Vairuotojų klausimų
taip pat laukiama ir el. paštu pagalba@lvoa.lt. Kreiptis gali
tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, valdantys minėtų
markių automobilius.
Pirmasis etapas – registracija teikti Lietuvos vairuotojų
ieškinius Vokietijos teismuose – vyksta jau dabar. Aljanso
atstovai pataria nevėluoti, nes registracija gali būti pabaigta
be išankstinio pranešimo. Tuomet bus pradėti antrojo etapo
darbai – ieškinio formulavimas ir teikimas. Nuo 2018 metų
rugsėjo galimybės pretenduoti per teismus į kompensaciją
skandalo paliestų automobilių savininkai nebeturės dėl suėjusio senaties termino (3 metai). Nuorodos skandalo paliestų
automobilių savininkams (VIN kodo patikrinimas): Oficialiuose gamintojų tinklapiuose ieškokite nuorodos „Svarbi
informacija klientams“ http://info.volkswagen.com/lt/lt/home.
html http://www.audi.lt/lt/web/lt/customer-area/service-activity.html http://www.seat.lt/pradzia/top/kompanija/svarbiinformacija-klientams/ http://skoda-recallactions.skoda-auto.
com/lt-lt https://recall.porsche.com/prod/pag/vinrecalllookup.
nsf/VIN?ReadForm
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STEBUKLINGASIS IMBIERAS TINKA
NE VISIEMS – KAIP SUPRASTI, KADA JO
GERIAU ATSISAKYTI
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Imbiero šaknis turtinga ne tik prieskoninėmis, bet ir sveikatinančiomis savybėmis, tačiau ar žinote, būtent kokiems negalavimams
malšinti jis naudingas? O ar girdėjote, kad šios
gamtos dovanos galite ir perdozuoti?
Vaistas nuo įvairių ligų. Imbieras liaudies
medicinoje naudojamas skrandžio sutrikimams gydyti, pykinimui šalinti, virškinimui
gerinti. Tyrimai parodė, kad imbieras gali
padėti nėščiosioms suvaldyti pykinimo simptomus. Vis dėlto kai kurie ekspertai nurodo,
kad per didelės dozės imbiero gali padidinti
persileidimo riziką, todėl besilaukiant imbierą vartoti reikėtų tik pasitarus su gydytoju.
Imbieras gali padėti sumažinti osteoartrito,
reumatoidinio artrito simptomus, raumenų ir
sąnarių, galvos skausmus. Kai kurie liaudies
medicinos specialistai nurodo, kad šis augalas
mažina cukraus kiekį kraujyje, cholesterolio
kiekį, skystina kraują, yra puiki prevencinė
priemonė nuo Alzheimerio ligos, o kompresai
su imbierų sultimis šalina patinimus.
Vartokite saikingai. Štai keletas požymių,

kurie atsiranda, jei
imbiero vartojate per
daug: odos bėrimai,
pilvo pūtimas, pilvo
skausmai, rėmuo,
dujų kaupimasis, sutrikęs virškinimas,
burnos gleivinės
sudirgimas,sutrikęs
kraujo krešumas,
labai žemas kraujo
spaudimas, viduriavimas, pykinimas.
Imbiero geriau nevartoti, jeigu sergate
tulžies akmenlige,
trombocitopenija
(kraujo krešumo sutrikimas). Imbiero taip
pat nerekomenduojama vartoti, jeigu ruošiatės operacijai. Po operacijos bent dvi savaites
negalima vartoti nei šviežio imbiero, nei
imbierų arbatos.
Reaguoja su kitais vaistais. Imbieras
netinkamai reaguoja su kai kuriais vaistais,
pavyzdžiui, aspirinu, antikoaguliantais,
barbitūratais, beta adrenoblokatoriais, insulino preparatais taip pat vaistais, skirtais
trombocitopenijai ar diabetui gydyti. Anot
„MedlinePlus“, nacionalinio Amerikos medicinos portalo, imbieras gali sąveikauti ir
su daugeliu kitų vaistų tokių kaip antacidai,
vaistai, neutralizuojantys skrandžio sulčių
rūgštingumą, nes imbieras veikia priešingai
– stimuliuoja skrandžio rūgšties gamybą.
Svarbu ir tai, kad imbieras sąveikauja su žolelėmis ir kitais augalais, kurie skatina kraujo
takumą ir mažiną krešumą. Tai gvazdikėliai,
česnakas, ginkmedis, ženšenis, ciberžolė.
Kartu su minėtais augalais vartojant imbierą,
dvigubai padidėja kraujavimo rizika.

NAUDINGA ŽINOTI

TRYS DALYKAI, KURIAIS AUTOMOBILIŲ
SAVININKAI TURI ATLIKTI PRIEŠ PRASIDEDANT TIKRAI ŽIEMAI

Žiema – vienas iš įtempčiausių sezonų automobilių vairuotojams. Paspaudus šalčiui
ir iškritus pirmosioms sniego porcijoms
sudėtingėja ir eismo sąlygos, ir automobilio
priežiūra.
Norint, kad automobilis išliktų gražus,
techniškai tvarkingas, o pavasarį netektų
skaičiuoti atsiradusių rūdžių židinių, reikia
imtis priemonių, kurios apsaugotų automobilį. Kaip reikėtų tinkamai paruošti
automobilį atėjusiai žiemai?
Kokie degalai yra bake?
Dažnai automobiliu važinėjantys vairuotojai net nepajunta, kaip vasarinį dyzeliną
pakeičia žieminis. Tačiau rečiau į gatves
išriedantys vairuotojai turėtų atkreipti
dėmesį į temperatūros pokyčius ir atvėsus
orams nepamiršti automobilio bako pripildyti šaltam orui pritaikytų degalų.
Pagal oro temperatūrą dyzelinas skirstomas į keletą klasių – jis būna vasarinis,
tarpinis ir žieminis, kuris dar gali būti
pirmos bei antros arktinės klasės. Vasarinis
dyzelinas neužšąla iki –5 C, tarpinis iki –15
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C, pirmos arktinės klasės iki
–26 C, o antros klasės iki –32
C. Be to, Lietuvos vairuotojai
gali įsigyti dyzelino, kurio
sudėtyje yra pagal patentuotas technologijas iš biomasės
pagaminto antros kartos
biodyzelino.
Toks dyzelinas atsparus
netgi ypatingai žemai –37 C
temperatūrai. Šaltuoju metu
naudoti vasarinį dyzeliną ar
iš neaiškaus pardavėjo gautus
degalus - ypač pavojinga, nes
vasariniuose degaluose esantys biopriedai
RRME ima kristalizuotis ir labai greitai
užkemša degalų filtrą. Žieminio dyzelino
būtina nedelsiant įsipilti ir grįžus iš kelionės automobiliu po Pietuose esančias šalis.
Druskų ir purvo lietus nenuplauna
„Vis dar gajus mitas, kad prasidėjus
lietui jis ir pasirūpins automobilio švara.
Tačiau net ir sušlapus automobiliui, visas
purvas, druskos ir toliau kaupiasi ant
automobilio dugno, durelių, posparniuose.
Todėl rekomenduojama šaltuoju metų
laiku automobilį plauti dažniau.
Kad automobilį prižiūrėti būtų paprasčiau, ekspertas rekomenduoja kėbulą
nupoliruoti.
Kadangi paviršius tampa glotnesnis,
prie kėbulo sunkiau prilimpa purvas,
ant kelio barstomos druskos. Automobilį
papildomai padengus vašku, polimerine
ar keramikine danga, jos apsaugo kėbulą
nuo aplinkos poveikio – taip automobilis
ne tik ilgiau išlieka švarus, labiau blizga,
bet ir yra apsaugomas nuo druskų.

PILIES AIKŠTĖJE SUŽIBO TAURAGĖS
KALĖDŲ EGLĖ!
Gruodžio 9 dieną kalėdinį laikotarpį Tauragė pasitiko nuotaikinga
eglutės įžiebimo švente.
Gausiai susirinkusius ir
puikiai nusiteikusius
tauragiškius bei miesto
svečius sutiko senelis
KALĖDA, džiugino
teatralizuota žaisminga pasaka „Kalėdų sapnas“, grupės „Biplan“
koncertas, fejerverkai,
lazerinių projekcijų ir
erdvinių efektų šou bei
kitos pramogos.
Nuo ankstaus ryto Pilies kiemelyje šurmuliavo kalėdinė mugė. Atvykusiųjų laukė karšta
arbata, aromatinga kava, švieži konditerijos, mėsos gaminiai, suvenyrai, kalėdinė atributika,
edukaciniai lavinamieji žaislai. Pabendrauti bei nepražiopsoti įspūdingo reginio kvietė ir pats
tikriausias Lietuvos senelis KALĖDA.
Su artėjančiomis šventėmis visus pasveikino Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas
Mičiulis, pakvietęs įspūdingu eglutės įžiebimu drauge pradėti didžiųjų žiemos švenčių laukimą!
Vaikučių džiaugsmui, gruodžio 9- 21 dienomis Pilies aikštėje veiks Kalėdų senelio teatralizuota
telefono būdelė, kurioje vaikai galės „gyvai“ pasikalbėti su Kalėdų Seneliu, veiks kalėdinė
karuselė visai šeimai.
Gruodžio 16-ąją- kalėdinis gerumo bėgimas, gruodžio 25-ąją - bus pašventinta jau šeštus
metus tauragiškius džiuginanti Prakartėlė,

JURBARKAS

ADVENTO LABDAROS POPIETĖKONCERTAS „PALAIMINK GERUMĄ,
LAIKE“ VELIUONOS ANTANO IR JONO
JUŠKŲ GIMNAZIJOJE
Gruodžio 8 d. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje
įvyko Advento labdaros popietė
„Palaimink gerumą, laike“, skirta surinkti lėšas poilsio erdvei,
pirmame gimnazijos aukšte,
įrengti. Aštuntą kartą gimnazijos
Mokinių parlamento organizuotame renginyje dalyvavo mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai,
vietos bendruomenės nariai,
verslininkai, Jurbarko rajono
savivaldybės, žiniasklaidos atstovai.
Po kalėdinės pasakos ir gimnazijos mokinių koncerto įvyko
aukcionas, kuriame renginio svečiai galėjo įsigyti naminės duonos, bibliotekininkių kepto pyrago, Veliuonos krašto gaspadinės subrandinto sūrio. Aukcione parduoti ir kiti dirbiniai: vašeliu
nerta staltiesė, gimnazijos direktorės megztos riešinės, ant drobės atspausdintos nuotraukos su
Veliuonos krašto peizažais.
Pasibaigus aukcionui Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir
administracijos direktorė Vida Rekešienė gimnazijos jaunimo poilsio erdvei padovanojo du
sėdmaišius, kurie gimnazijai bus pristatyti iki Naujųjų metų. Už dovaną rajono vadovams
padėkojo Mokinių parlamento pirmininkė Eivilė Šulcaitė.
Pirmasis Mokinių parlamento labdaros renginys buvo surengtas 2005 metais. Tuo metu
surinktos lėšos panaudotos Mokinių parlamento kambariui įrengti.

ŠILUTĖ

NUO LIŪČIŲ NUKENTĖJUSIAM ŠILUTĖS
RAJONUI SKIRTA 100 TŪKST. EUR
Trečiadienį Ministrų kabinetas pritarė Finansų ministerijos siūlymui iš Vyriausybės rezervo Šilutės rajonui
skirti 100 tūkst. eurų žiemos
polderio remontui ir padidėjusioms elektros išlaidoms,
savivaldybei paskelbus ekstremalią situaciją.
„Traksėdžių žiemos polderio siurblinės vienas iš
dviejų siurblių sugedo dėl
didelio perpumpuojamo
vandens kiekio. Kadangi
šis polderis ir jame esanti
siurblinė apsaugo visą Šilutės miestą nuo užliejimo, jį reikėjo skubiai remontuoti. Be to,
polderinėse sistemose esančios siurblinės, dirbdamos maksimaliu režimu, smarkiai padidino
suvartojamos elektros kiekį“, - teigia Finansų ministerija.
Šilutės rajono savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis sakė, jog paramos
savivaldybė kreipėsi spalio pabaigoje. Suskaičiuota, kad už praėjusį mėnesį valstybė polderius
rajone eksploatuojančiai „Šilutės polderių“ bendrovei liko skolinga apie 57 000 eurų. Be to,
jau kaupiasi ir gruodžio mėnesio skola.
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SMULKUS VERSLAS

PALANGA LAUKIA ŠVENTINIO SVEČIŲ LIOFILIZUOTŲ UOGŲ IDĖJĄ PADIKANTPLŪDŽIO
TAVO VAIKAI
Per Kalėdų šventes ir Naujuosius metus Lietuvos kurortai
laukia svečių antplūdžio ir iš
anksto siūlo įvairias pramogas.
Švenčių karštligę Palangos turizmo informacijos centras sako
pajutęs lapkričio pabaigoje – čia
jau dabar kai kurie viešbučiai,
restoranai ir kavinės rezervuoti,
kiti užsakymus dar priima.
Švenčių karštligę turizmo informacijos centras sako pajutęs
lapkričio pabaigoje. Žmonės
aktyviaai užsakinėja viešbučius.
Daugiausia – lietuviai.
Nakvynė šventinę naktį Palangoje kainuoja nuo 70 iki 130 eurų, kai kurie viešbučiai jau nebeturi laisvų vietų. Užsakymus
priima ir kavinės bei restoranai, siūlantys nuo išskirtinių šventinių patiekalų iki šventinės
programos.
Pastebima, kad kalėdiniais bei naujametiniais pasiūlymais pajūryje besidomintys poilsiautojai
pageidauja ir renginių. O jų kurorte tikrai netrūks visą advento laikotarpį.

KLAIPEDA

SUTEIKTAS 2018-ŲJŲ EUROPOS SPORTO
MIESTO TITULAS
Klaipėda oficialiai paskelbta
2018 metų Europos sporto
miestu. Šis titulas Lietuvos uostamiesčiui suteiktas Briuselyje,
Europos Parlamente, vykusios
Europos sporto sostinių ir miestų federacijos apdovanojimų
ceremonijos metu, skelbiama
Klaipėdos miesto savivaldybės
informaciniame pranešime.
Apie sprendimą Klaipėdai
suteikti 2018 metų Europos
sporto miesto vardą Europos
sporto sostinių ir miestų federacija (ACES Europe) paskelbė
dar gegužės mėnesį. Prieš tai
organizacijos atstovai lankėsi Klaipėdoje ir vertino sporto bazes, propaguojamų sporto šakų
įvairovę, sportuojančiųjų skaičių, bendruomenės įtrauktį, sporto renginius, ateities planus bei
viziją. Anot Klaipėdos mero, nors titulas suteikiamas vieneriems metams, jis turės išliekamąją
vertę. Po ACES Europe sprendimo Klaipėdai suteikti 2018 metų Europos sporto miesto vardą,
savivaldybės taryba nutarė 2018-uosius Klaipėdoje paskelbti sporto metais.

KAUNAS

PLANUOJA STATYTI NAUJĄ TILTĄ
Kaunas ištraukė ilgus metus
valdininkų stalčiuose dūlėjusį
vadinamojo Kėdainių tilto projektą ir paskelbė architektūrinės
vizijos konkursą. Jam pateikta
11 architektų pasiūlymų, iš kurių
netrukus bus išrinktas laimėtojas.
Eismo srautus nuo miesto centro
nukrausiantį tiltą norima pradėti
statyti po 1,5 metų.
„Svarbiausias pokytis pastačius
tiltą yra susijęs su didžiuliais automobilių srautais, kurie dabar piko metu apgula miesto centrą ir senamiestį. Naujasis tiltas
nukraus šiuos eismo srautus. Ženkliai pagerės Šilainių ir Vilijampolės gyventojų susisiekimas
su kitomis miesto dalimis“, – teigė Kauno savivaldybės administracijos direktorius Gintaras
Petrauskas.
Specialistų nuomone, pastatyti tiltui prireiks maždaug trijų metų, o kaina gali siekti iki 30
mln. eurų.

ŠIAULIAI

V. ADAMKAUS GLOBOJAMA AKCIJA
KVIETĖ PAGELBĖTI VIENIŠIEMS SENELIAMS
Šiaulių maltiečiai pakvietė į jau dvyliktąją „ Maltiečių sriubos “ akciją. Kartu su savanoriais
organizatoriai vaišino susirinkusiuosius puikia sriuba, už paaukotus pinigėlius atsidėkojo
jaukiomis dovanėlėmis. Miesto jaunieji atlikėjai greta esančioje scenoje dovanojo savo pasirodymus. Labdaros akcijos pagalbininkais tapo pats Šiaulių meras, miesto moterų krepšinio
komandos sportininkės, žinomi politikai ir atlikėjai.
Šią akciją globoja labai šviesus žmogus – Prezidentas ir Šiaulių miesto garbės pilietis Valdas
Adamkus, tai tarsi įpareigoja susitelkti ir pasidalinti gerumu.
Prasidėjus „Maltiečių sriubos“ akcijai, Šiaulių miesto meras A. Visockas pirmasis užsirišo
prijuostę. Po didelį samtį karštos sriubos jis pylė akcijos aukotojams ir pro šalį einantiems
vargingai gyvenantiems žmonėms.

Prieš metus pradėjusi nuosavą liofilizuotų
uogų, prieskonių ir daržovių verslą „Supergarden“ ir įkūrusi UAB „Geld Baltic“,
panevėžietė Laura Kaziukonienė (40) pripažįsta, kad nors dabar teoriškai ir atrodytų,
kad viskas sekasi puikiai, sunkiausia yra
apyvartinių lėšų trūkumas. Nuo jausmo, kad
vis nesuduri galo su galu, nepalūžti padeda
visapusiškas šeimos palaikymas.
Skaniausių pusryčių pasekmė
Aukso medaliu baigusi Juozo Miltinio
gimnaziją Panevėžyje, L. Kaziukonienė po
verslo vadybos ir vokiečių filologijos studijų
Vilniaus universitete, inovacijų vadybos –
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete
darbo patirties sukaupė prekybos santechnikos prekėmis srityje, o nuosavo verslo
mintis aplankė tarsi netyčia – jos vaikai mėgo
valgyti sausus pusryčius su liofilizuotomis
uogomis ir visada jas pirmiausia išvalgydavo. Kartą sugalvojo nupirkti jiems atskirai
tokių uogų, tačiau niekur nerado. Tuomet
moteris sako ir supratusi, kad tai gali būti
naujo verslo galimybė.
Dirbdavo iki išnaktų
Pašnekovė atskleidžia, kad verslo pradžia iš
tiesų nebuvo lengva ir nepalūžti padėjo tik visapusiškas šeimos palaikymas: „Ir moralinis,
ir finansinis, ir elementarus fizinis. Pavyzdžiui, buvo laikotarpių, kai nebespėdavome
vykdyti užsakymų. Darbuotojai po darbo
išsiskirstydavo namo, o šeima atvažiuodavo
ir dirbdavo iki išnaktų, kad tik nenuvilčiau
klientų. Esu be galo dėkinga savo šeimai už
visapusišką pagalbą ir palaikymą.“
Šiuo metu L. Kaziukonienei labiausiai
rūpi populiarinti savo sveikus gaminius,
nes, pasak jos, žmonės dar mažai žino apie
liofilizaciją (džiovinimą šalčiu) ir jos pranašumus, nesupranta, kodėl produktas yra
brangus. Daugiausia „Supergarden“ vardas

populiarinamas per muges, parodas ir socialinius tinklus.
Smagu dėl savirealizacijos
Vien sunkumų jauno verslo įkūrėja neišskiria.
Jai šis verslas įdomus, nes suteikia galimybę
įgyvendinti idėją nuo koncepcijos sukūrimo iki
produkto kūrimo bei jo įgyvendinimo.
Šiais metais „Supergarden“ pirmieji rinkoje
pristatė dvi naujoves. „Smagu, kad rinkai galime pasiūlyti naujovių: šiais metais pirmieji
sukūrėme ir pristatėme šaltai džiovintus prieskonius ir advento kalendorių su šaltai džiovintomis uogomis, taip pat pirmieji rinkoje pasiūlėme šaltai džiovintas daržoves kaip užkandį,
– savo pasiekimus vardija L. Kaziukonienė ir
pabrėžia, kad jos verslo išskirtinumas – inovatyvus, sveikas ir skanus produktas. – Noriu
pakeisti užkandžiavimo įpročius, ypač vaikų
ir paauglių. Noriu, kad močiutės, eidamos
pas anūkus į svečius, dovanotų ne „Kinder“
kiaušinį, bet sveikas „Supergarden“ uogas.“
Konkurencija ir paklausa panašios
Per pirmuosius veiklos metus verslininkei
pavyko sukurti ir užpatentuoti prekių ženklą,
išsilaikyti tarptautinį maisto gamybos HACCP
sertifikatą, pradėti eksportą.
„Džiugu, kad mūsų pakuotės buvo įvertintos
ekspertų – Nacionaliniuose pakuotės dizaino
apdovanojimuose užėmėme antrąją vietą. Šiais
metais išsilaikėme tarptautinį HACCP sertifikatą, – pirmųjų veiklos metų laimėjimais jau
gali pasidžiaugti L. Kaziukonienė – Juntame
didelę Lietuvoje užaugintų produktų paklausą.
Deja, turime problemų dėl vietinės žaliavos – ji
turi būti tinkamai užšaldyta. Bet kokiu atveju
siekiame, kad visa produkcija būtų iš ES.“
L. Kaziukonienė pastebi, kad rinkoje konkurencija nėra labai didelė, bet ir paklausa taip
pat galėtų būti didesnė.

RECEPTAS

GAIVIOS PRANCŪZIŠKOS SALOTOS
Ingredientai: didelė šviežia morka, du
vidutinio dydžio rūgštoki obuoliai, 3 vištų
kiaušiniai, 100-150 gramų sūrio, 50 gramų
majonezo, 50 gramų grietinės, vienas svogūnas, sezamas – papuošimui, druska – pagal
skonį.
Gaminimas: Majonezą sumaišyti su
grietine, sudėti į kulinarinį maišelį. Salotų
gaminimui geriausia naudoti naminį majonezą. Paruošti produktus, juos sudėti į atskirus
dubenėlius. Morkas nuskusti, nuplauti ir
stambiai sutarkuoti. Obuolius nuplauti, išimti viduriukus ir sėklas, taip pat stambiai sutarkuoti. Svogūną nuvalyti ir smulkiai supjaustyti. Svogūną galima pakeisti česnaku. Vištų
kiaušinius išvirti sūdytame vandenyje, virti apie 10 minučių, stambiai sutarkuoti. Kietą sūrį
stambiai sutarkuoti. Salotas dedame porcijomis į stiklines salotines, bet galima sudėti ir į
vieną dubenėlį. Dėti sluoksniais. Pirmas sluoksnis – svogūnai. Ant jo – pusę sutarkuotos
morkos. Užpilti padažu iš maišelio. Toliau dėti obuolį, ant jo – pusę sūrio. Užpilti padažu.
Kitas sluoksnis – tarkuotas kiaušinis (0,5 normos), truputį druskos (pagal skonį). Užpilti padažu, sudėti likusią morką. Ant morkos – dar vienas kiaušinių ir sūrio sluoksnis. Vėl užpilti
padažu. Salotas papuošti sezamu.
Svogūno galvutę galima pakeisti laiškais arba naudoti marinuotus svogūnus, kietą sūrį –
lydytu sūreliu (patiekalo skonis bus švelnesnis). Papuošti salotas galima ne sezamais, bet
graikiniais arba kedro riešutais.
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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, 6500 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. 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 Dariaus ir Girëno g.
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 14 000 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 57726.
2 k.butà (bendrabuèio tipo, 38
kv. m, II a.). Jurbarkas, tel. 8
616 43 394.
3 ir 4 k. butà, kaina sutartinë. Tel.
8 628 52 300.
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,
plastikiniai langai, 23 000 Eur.
Þiemos metu ðiltas, yra ðilumos
skaitliklis). Jurbarkas, tel. 8 684
81 134.
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.
Du namø valdos sklypus po
27,26 a Kliðiø k., prie Jurbarko
miesto ribos, atlikti kadastriniai
matavimai, yra elektra. Tel. 8
640 32 441.

Sklypà Kiduliuose
(16 000 Eur, 50 a,
komercinei veiklai, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Smulkuèiuose
mûriná, apðitintà
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.
Sklypà graþioje vietoje ðalia
Vytauto Didþiojo mokyklos
stadiono (44,33 a, namø valda,
yra visos miesto komunikacijos,
kaina sutartinë). Tel. 8 615 85
793.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodybà Kiduliuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
19 900 Eur, 40 a, du sklypai).
Jurbarkas, tel. 8 658 85 398.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalis).
Jurbarko r. , tel. 8 640 32 441.
Tvarkingà sodybà Rutkiðkiø gyv.
Erþvilko sen. (su 1 ha þemës,
kaina 20 000 Eur). Tel. 8 617
42 205.

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

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.

Remontuotinà II a. namà Kauno
r., Eþerëlio mstl. (yra rûsys, centrinis ðildymas). Tel. 8 640 32 441.

1 k. butà Gedimino g. 41 (III a., ið
V a., 36,21 kv. m, blokinis, saulëta
pusë, vidurinis, didelë virtuvë,

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

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.

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.

Ðakiuose ir rajone

Namà ir sodybà, kaina sutartinë.
Tel.8 628 52 300.

Pastatà Kauno g., 300 kv. m.
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Mûriná árengtà 2 a. namà
Jurbarke (visi patogumai,
priþiûrëtas, 10 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.

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.

name. Suremontuota laiptinë,
maþi mokesèiai). Tauragë, tel. 8
611 24 087.

II a. mûriná namà Gelgaudiðkyje,
Ðakiø r., visi patogumai, centrinis
ðildymas. Tel. 8 640 32 441.

Jurbarko r., Klausuèiuose,
pastatà su erdviu 30 a sklypu
graþioje vietoje, ant Klausuèiø
tvenkinio kranto. Tel. 8 640
32 441.

Ðilalëje ir rajone

1 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.

Kaune ir rajone

Graþià sodybà Pilies I k. Jurbarko
r. Tel. 8 611 01 244.

Namà Jurbarke Kalninës g. (2 a.,
tvarkingi ûkiniai pastatai, pirtis,
28 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.

4

Namà Kiduliuose prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.
Ràstinæ sodybà Ðakiø r., Berckiø
k., 9 km iki Jurbarko, geras
privaþiavimas, visi patogumai
(27 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Senovinæ medinæ sodybà vienkiemyje Ðakiø r., Daukantiðkiø k.,
dailiai sutvarkyta aplinka, 57 a
sklypas. Tel. 8 640 32 441.

balkonas, vonia ir tualetas atskirai). Tauragë, tel. 8 688 10 129.
1 k. butà Respublikos g. 7-14 (II
a., bendrabuèio tipo, 20 kv. m).
Tauragë, tel. 8 654 83 128.
2 ir 3 k. butà, kaina sutartinë.
Tel.8 628 52 300.
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.

Dviejø namø valdà Jurbarko g. 28
ir Jurbarko g. 28 A. Keièiu á 3-4
k. 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 Tauruose (35 kv. m,
mûrinis, 1 800 Eur, apðviesta,
saugoma teritorija, gana erdvus.
Yra duobë, galimybë trifaziam).
Gali iðnuomot ilgesniam laikui.
Tauragë, tel. +370 658 81 500.

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.

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.

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.

Gyvenamàjá namà su ûkiniais
pastatais Aukðtupiø k. (prie
pastatø 1,6 ha þemës).

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.
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

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.

cm
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Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Tauruose (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.

kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
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.

Miðkà. Tauragës r., tel. 8 621
01 517.
Namà ir sodybà, kaina sutartinë.
Tel.8 628 52 300.

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

Namà nebaigtos statybos
Stragutës k. Tauragës r., tel. 8
606 75 835.

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.

Þemës sklypà 2.62 ha. prie upës
JÛROS Tauragës raj. su pakrante
prilyginamas komerciniam. Tel.
8 658 57 787.

16-osios g., ðalia PLIUSO redak-

Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir

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.

g. (yra keltuvas). Tauragë, tel. 8
659 12 365.

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

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

+Iðnuomoja patalpas Pramonës

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.

1

n u o m o j a

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

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.

5

+Iðnuomoja patalpas Vasario
cijos (prieðais apskrities centrà).
Tauragë, tel. 8 614 36 539.
Patalpas (600 kv. m, mûrinis
namas, autoserviso patalpos
su autoserviso áranga, ðildymas
kietuoju kuru). Tauragë, tel. 8
655 58 672.

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.

Tauragë, tel. 8 687 12 399.

p a r d u o d a
Sukomplektuotà mini kepyklos
árangà. Tauragë, tel.: 8 648 71
390, 8 600 29 140.
Ðaldytuvà ALASKA (naudotas,
15 Eur). ir dovanoku dvi pakabinamas spinteles virtuvines.
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
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, indaujàvitrinà, sofà-lovà, këdes, stalus
svetainei ir virtuvei, masaþiná
stalà. 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.
Stalà (naujas, graþus, medinëmis
kojomis, 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.

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.

p a r d u o d a
Mobiløjá telefonà HUAWEI P9
lite (auksinis, naudotas 11 mën.,
garantija iki 2018-12-05, pirktas
Telia, bûklë kaip naujo, 125 Eur).

parduoda
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priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Vienaaðæ priekabà, be dokumentø. Tauragë, tel. 8 658 57 647.

p e r k a

+Kvietrugius. Atveþu (1 tona -140
Eur). Tauragë, tel. 8 616 57 645.

Ðtangà (85 kg, 80 Eur). Tauragë,
tel. 8 655 49 362.

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

Telefonà „Xiaomi redmi 4A“
(lietuviø kalba, spalva pilka,
auksinë, 99 Eur). Tauragë, tel. 8
630 14 014.

Avinà (Vokietijos merinosø
grynaveislis, 1 m.) ir ërienà.
Tauragës rajonas, Maþonø seniûnija. Tel. 8 657 86 212.
Avis su ëriukais auginimui ir
ëriukus mësai. Jurbarko r., tel. 8
614 33 842.
Avinukus mësai. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 633 81 176.

CITROEN

p e r k a

p a r d u o d a

Pupas. Tauragë, tel. 8 651 12 816.

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.

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

Mësines verðingas telyèias ið
ekologiðko ûkio. Tauragë, tel. 8
685 75 948.
Ávairûs naminiai paukðèiai ir gaidþiai. Tel. 8 630 32 248.
Kaimiðkus, ekologiðkus kalakutus
svoris nuo 3-6 kg., kaina 1 kg. - 2,25
Eur. Tel. 8 655 71 955.
Karves. Tauragë, tel. 8 654 83 128.
Karvæ, 4 verðiø. Tauragë, tel. 8
636 17 225.
Kvieèiai (graþûs, stambûs, 1 tona
– 160 Eur, galima maiðais). Pilies
2 k., Jurbarkas, tel. 8 638 08 241.
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.
Pieninæ telyèià (verðinga, 750
Eur). Tel. 8 656 24 992.
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Pigiai avis mësai ir veislei. Tauragë,
tel. 8 651 12 816.
Skubiai ðienainá plëvelëje (42
rulonai, pigiai). Tauragë, tel. 8
639 21 622.
Stambià telyèià ir neseniai atsivedusià verðelá karvæ. Jurbarkas,
tel. 8 685 67 166.

m., 2000 cm3, dyzelinas, 89 kW,
mechaninë, universalus, sidabrinë,
4/5, 168125 km, TA iki 2019-01,
daug privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 000 Eur, labai tvarkingas). Tauragë, tel. 8 690 26 082.

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.
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.
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.

Veikiantis verslas – rekonstruotas 3 þvaigþduèiø vieðbutis ant
Mituvos upës tvenkinio kranto,
Girdþiuose, Jurbarko r. Sudarytos
visos galimybës perimti verslui. Parduodama su visa esama
vieðbuèio áranga. Tel. 8 640 32
441.

OPEL

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

HYUNDAI

p a r d u o d a
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.
Galingà el. pjûklà malkoms su apsauga, malkø skalbyklæ, buldozerá,
elektrinæ runkeliø tarkà, kompresoriø. Tauragë, tel. 8 655 99 402.

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.

RENAULT ESPACE (1993 m.,
benzinas, dujos, TA, draudimas,
400 Eur). Tauragë, tel. 8 690 06
561.

Silikatinius sienø blokelius
(25x40x60, yra apie 60 kub. m).
Jurbarkas, tel. +370 655 69 480.

RENAULT LAGUNA (1998 m.,
1,9 l, dyzelinas). Tauragë, tel. 8
616 01 103.

Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

ÐKODA

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 (1997 m., 2,5 l, TDI,
signalizacija, kablys, TA iki 2018
m.). Tauragë, tel. 8 635 18 299.
AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë, sedanas,
mëlyna, 4/5, 243 km, TA iki
2019-05, 2 490 Eur, ið Vokietijos,
su nauja TA, stoglangis, kablys).
Jurbarkas, tel. 8 639 06 519.
AUDI A6 (universalus, 1999 m.,
odinis salonas, kaina 110 Eur).
Tel. 8 640 28 409.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET NUBIRA (2007

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

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
Frontaliná krautuvà MTZ (780
Eur), tràðø barstytuvà (talpa 1
tona, 20 m, 420 Eur). Tel. 8 640
28 409.
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.
Grûdø traiðkytuvà (variklis 5,5
kW, ant virðaus yra grûdø dozatorius, kaina 750 Eur). Tel. 8
603 36 327.

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.

Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir kvadratinius
spalvotus akmenis (80 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.

AUDI A3 (2003 m., 2000 cm3,
benzinas, 110 kW, mechaninë,
heèbekas, pilka sp., 2/3, TA iki
2019-12, Lietuvoje neeksploatuotas, 3 100 Eur, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

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

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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

MERCEDES-BENZ

Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.

AUDI

6

RENAULT

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

p a r d u o d a
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 GOLF II (1996 m., 1,4 l,
benzinas, 300 Eur). Tauragë, tel.
8 690 06 561.
VW GOLF III (1994 m., 1,6 l,
benzinas, geros bûklës, 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 49 362.
VW PASSAT (1997 11, 1,6 l,
benzinas, vyðninë sp., universalas,
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.

Lengvøjø automobiliø
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Kadangg
Kadangi
gii KALĖDOS
KA
S ja
jau
au ne užž ka
kalnų,
alnų, tad kod
kodėl
dėll
nepadarius vairavimo kursamss NUOLAIDOS
OS
O
OS?
Visą
ą GRUODŽIO
O mėnesį renkamoss NAUJOS
JOS
S vairuotojų
v
ų GRUPĖS

B, BE, C, CE, D, DE
E, o kursų kainos tik nuo
uo

269€

M JUMS SIŪLOME:
MES
 Įs
Įsigyti
sigyti vairavimo kursus išsimokėtinai;
E
Erdvią teorijos klasę ir praktinio vairavimo mokymo aikštelę;
ikštelę;
N
Neribotą KET testų sprendimą;
 Išlaikyti vairavimo egzaminus iš pirmo karto.

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
S - TAI RAKTAS JŪSŲ ATEIČIAI.
Kratytuvà (6 tonø), bulviø sodinamàjà (2 vagø, èekø g-bos), plûgus (trivagiai, linginë apsauga).
Tel. 8 652 36 270.

plûgà (TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.

Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t.
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t.), traktoriaus
MTZ - 80 vairo kolonëlæ. Ðilutës
r., tel. 8 678 14 642.

Oro kompresoriø (3 faziø, rusø
g-bos), „forsunkiø“ tikrinimo
stendà (traktoriams). Tauragë,
tel. 8 616 24 547.

p e r k a

Traktoriø MTZ-82. Tauragë, tel.
8 654 83 128.

Reg
Registracija
gistracija
g
j ir info
informacija:
f rm
ma
accij
ija
ja
a::
Tel. 8 657 75235
Dariaus
Dar
riaus
iauss ir Girėno g.
g 68-9,
668
8-9,
9 Jurbarkas
Ju
El. p.
p jurbarkas@rigveda.lt
ju
urbarkas@rigveeda
urbarkas@rigveda.lt
eda lt
l

+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina, maitina,
socialinës garantijos. Pagëgiai, tel.
8 685 02 831.
+Reikalingas vairuotojas-padëjëjas galintis vaþinëti á turgus.
Tauragë, tel. 8 636 93 433.
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.

Traktoriø MTZ-80 (1988 m.,
TA, 2 750 Eur). Tauragë, tel. 8
634 22 577.
Traktoriø T25 (vienaðë priekaba
2x3 m), kultivatoriø ir dvivagá

Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
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
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Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti
pagyvenusá þmogø. Tauragë, tel. 8
639 49 793.
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
paþymëjimus, gali dirbti ir kità
pagalbiná darbà. Tauragë, tel. 8
629 32 699.
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.
+Gipskartonio montavimas
(sienø, lubø), glaistymas, daþymas, tapetavimas, sienø griovimas,
laminavimas, parkentlenèiø 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
padedame geriausiomis 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.
Reikalingas traktorininkas, apgyvendiname, suteikiame soc.
garantijas. Tel. 8 652 45 521.
Statybos ir remonto (lauko ir
vidaus) darbai. Tel. 8 616 85 882.
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 15 D. 10 VAL. Gerumo ir šviesos diena Girdžiuose.
GRUODŽIO 16 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre muzikos grupės „NEMUNO
KRANTAI“ koncertas.
GRUODŽIO 21 D. 11 VAL. Jurbarko kultūros centre kalėdinis spektaklis vaikams
„Paršelis taupyklė“.
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 15 D. 18 VAL. Tauragės kultūros centre spektaklis „Meilės laiškai“.
GRUODŽIO 17 D. 17 VAL. Tauragės kultūros centre Merūnas. Gražiausios dainos.
GRUODŽIO 18 D. 17 VAL. Tauragės kultūros centre renginių ciklo „Kalėdos suartina“
baigiamasis koncertas.
GRUODŽIO 21 D. 18 VAL. Tauragės kultūros centre Arvydas Vilčinskas „MAN – 60“.
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 13 D. 18 VAL. Šilutės kultūros ir pramogų centre „Country“ Kalėdos
Šilutėje.
GRUODŽIO 15 D. 11 VAL. Šilutės kultūros ir pramogų centre šventinė mugė Šilutėje
„Kalėdos kartu“.
GRUODŽIO 16 D. 11 VAL. Šilutės kultūros ir pramogų centre šventinė mugė Šilutėje
„Kalėdos kartu“.
GRUODŽIO 20 D. 18 VAL. Šilutės kultūros ir pramogų centre cirkas „Arktika“.
GRUODŽIO 30 D. 18 VAL. Šilutės kultūros ir pramogų centre šventinis koncertas
RONDO GYVAI.

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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