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EMOCIJOS, KURIOS SKATINA PIRKTI

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

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

TIK DABAR KAINOS NUO
O 40€

Daugumą sprendimų priimame intuityviai, nes tai yra greitesnis būdas, ir žmonės dažniausiai nesuklysta, LRT RADIJUI
sako Vilniaus universiteto docentas psichologas Antanas Kairys. Anot jo, net kai kurie rimti sprendimai, pavyzdžiui, būsto
paskolos ėmimas, tampa racionalinių ir emocinių sprendimų
deriniu, nes žmogaus prašoma priimti sprendimą, susijusį su
tolima ateitimi.
Emocijos, kurios skatina pirkti
– Kas ir kaip lemia vartotojų elgesį? Ką rodo tyrimai? –
Labai platus klausimas. Iš principo, turbūt įtaką daro kainos
užrašymo šriftas, tai, kokia muzika groja prekybos centre (jei
kalbame apie apsipirkimą prekybos centre), nuo nuotaikos,
žmogaus asmenybės, įvairių ekonominių veiksnių ir panašių
dalykų. Daug kas gali būti labai susiję su konkretaus žmogaus
konkrečiu sprendimu konkrečioje situacijoje. Faktorių tikrai
daug. – Ar kažkuris iš jų esminis?
Didžiąją dalį laiko sprendimus priimame gana automatiškai, išskyrus turbūt pačius svarbiausius sprendimus, kuriems
sąmoningai pradedame skirti daug dėmesio, bet, pavyzdžiui,
kasdienis pasirinkimas, kurį pieno pakelį pirkti, yra euristinis
sprendimas. Ką reiškia euristinis? Tai mintinis trumpiausio
kelio suradimas – imsiu tą, kuris man įprastas, nepaisant to,
kad, pavyzdžiui, pasikeitė pieno tūris. Tarkime, pakelis atrodo
labai panašiai, bet pieno tūris pasikeitė nuo 1 l iki 0,9 l, o
kaina išliko ta pati. Ar tai racionalus sprendimas? Turbūt ne.
Tokioje situacijoje racionalus pirkėjas turėtų išanalizuoti visų
pieno pakuočių kainos ir tūrio santykį ir rinktis ne tą, kuris yra
įprastas, o tą, kuris yra jam naudingiausias. [...]
– Kaip verslas reaguoja į tas mūsų emocijas? Kaip kuria
mūsų norą pirkti? – Verslo funkcija kurti norą pirkti. Racionaliam pasaulyje turbūt verslas kurtų geriausius įmanomus
produktus už geriausią įmanomą kainą ir juos pardavinėtų
racionaliai besirenkantiems pirkėjams, bet yra ne taip. Visi
perkame tai, kas nebūtinai naudinga, bet kelia malonias
emocijas. Tai, kas nebūtinai geriausia, bet gražiausia. Tai,
kas nebūtinai yra sveika, bet kelia pozityvius prisiminimus.
Verslas šiuo metu turi daugybę įrankių, kaip paskatinti žmones
pirkti. – Kurie jums daro didžiausią įspūdį?
– Man, kaip mokslininkui, šiuo metu didžiausią įspūdį daro
vadinamieji didieji duomenys. Verslas turi milžiniškus kiekius
duomenų apie vartotojų pirkimo įpročius. Ne tik Lietuvos
prekybos centrai, bet ir bankai, praktiškai visi verslai (ypač
internetiniai verslai) turi informacijos apie kiekvieno vartotojo
kiekvieną nusipirktą prekę. Naudojant analizės, matematinius
metodus galima nustatyti vartotojų kategorijas, vartotojų pirkimo įpročius. Verslai gali pastebėti, kokios prekės pirkėjams
neįtinka, ir bandyti elgtis kitaip.
Pavyzdžiui, perstatyti jas į kitą vietą, apsupti bandelių kvapu
ar kažką panašaus padaryti. – Bet, norint su tais duomenimis
dirbti, ko gero reikia daug žinių. Kitas dalykas – produkto
auros sukūrimas. Geras pavyzdys – „iPhone“ telefonas. Ar
jis toks geras, kaip reklamuojama? Nežinau. Esu ištikimas
„Android“, nes priešinuosi „iPhone“. Tokie triukai skatina
mėgti prekę dėl to, kad ji padeda susikurti vienokį ar kitokį
įvaizdį. Pavyzdžiui, esu išskirtinis žmogus, todėl neperku
masinio produkto, perku nišinį produktą. Nišinio produkto
rinkodaros atstovai ir bando sukurti tokį įvaizdį, kad būtent
paskatintų mano norą pasirodyti išskirtiniu. – Kelkimės prie
didesnių finansinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, būsto paskolų
ar pensijų fondų. Kaip čia, priimant sprendimus, pasverti savo
emocijas ir kiek mes iš tiesų racionalūs? – Man teko girdėti
(nežinau, kiek tai yra pagrįsta), kad labai nemažai žmonių,
imdami, pavyzdžiui, būsto paskolą, pasitaria tik su vienu banku. Automatiškai tai neracionalu, nes bankai turėtų konkuruoti
tarpusavyje, suteikdami geriausias sąlygas.

2017 12 19 Nr. 50

TEMA

TAURAGĖ

GYDOMOSIOS MITYBOS SPECIALISTĖ:
JEI SVEIKAI MAITINTIS NEPAVYKSTA,
LAIKO ATRASKITE BENT VANDENIUI
įtakos elektrolitų pusiausvyrai. Kaip žinoti, ar organizme jų
trūksta? Geriausias
rodiklis – silpnumas,
nereguliarus širdies
plakimas, raumenų
spazmai ar kraujospūdžio pokyčiai.
Visgi būtų gerai, kad
iki tokių simptomų
nereikėtų „prieiti“,
– teigia gydomosios
mitybos specialistė
Deimantė Rapalytė.
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Sveika mityba ir gyvensena – ši mantra
šiandien kartojama taip dažnai, kad, rodos,
pagrindinius sveikos mitybos principus
galėtume išvardyti kone kiekvienas, dar ir
kitiems patarti sugebėtume. Tačiau vakarop
apžvelgęs dieną supranti, kad šiandien vėl
pakeliui į darbą paskubomis sukramsnojai
sumuštinį, išgėrei 2–5 puodelius kavos, vandens – geriausiu atveju stiklinę (na, nes juk
kava – irgi „skystis“), organizmui pradėjus
trūkti energijos užkandai saldumynų, o vakare
– na, vakare jau atsigriebei už visą dieną. Žiūrėdamas į veidrodį ir matydamas suvargusią,
išsausėjusią odą, jausdamas energijos stygių,
nė nesusimąstai, kad organizmas dehidratuoja
ir jam trūksta elektrolitų. Taip, išgirdote teisingai, elektrolitų.
„Kad ir kiek daug kalbėtume apie sveiką
gyvenimo būdą, šių dienų žmogui išlaikyti
subalansuotą mitybą tampa vis sunkiau.
Nuolat esame veikiami didesnio ar mažesnio streso, jaudinamės, graužiame save dėl
padarytų ar nepadarytų darbų. Visa tai turi

Kas tie elektrolitai
ir kur jų gauti?
Elektrolitai – tai organizmo ląstelėms ir
organams funkcionuoti būtini mineralų jonai. „Elektrolitai – magnis, kalcis bei kalis
– ypač reikalingi mūsų širdžiai, raumenims
ir nervų ląstelėms, todėl itin svarbu organizme išlaikyti jų pusiausvyrą. Elektrolitai
taip pat padeda reguliuoti rūgščių bei šarmų
pusiausvyrą, kraujospūdį, nervų funkcijas
ir atkurti audinius, todėl vis svarbiau tampa
papildyti savo mitybą šiais elementais“, –
sako D.Rapalytė.
Vienas iš elektrolitų šaltinių – augaliniai
maisto produktai, ypač raudonos, oranžinės
ir geltonos spalvos vaisiai bei daržovės. Kitas šaltinis – natūralus mineralinis vanduo.
Mitybos specialistė juokauja, kad vaisių ar
daržovių į rankinę gal ir nesikrausime, bet
nuolat skubančio žmogaus palydovas visą
dieną turėtų būti bent jau natūralaus mineralinio vandens buteliukas, kuriame gausu
ištirpusių natūralių elektrolitų.

NAUDINGA ŽINOTI

IŠTYRĖ 48 000 MOTERŲ IR 26 000 VYRŲ:
PAKEITUS VOS VIENĄ PORCIJĄ, MIRTIES
RIZIKA SUMAŽĖJA IKI 17 PROC.

Vos vieną mėsos porciją per dieną pakeitus į saują riešutų, ankstyvos mirtis rizika
sumažėja iki 17 proc., rodo naujas tyrimas.
Mėsos porciją galima pakeisti į saują riešutų arba į šaukštą žemės riešutų sviesto,
praneša dailymail.co.uk.
Tyrimui vadovavusi daktarė Mercedes
Sotos-Prieto iš Ohajo universiteto teigė:
„Norint sveikiau maitintis, nebūtina visiškai keisti mitybos.
Svarbiausi sveikos mitybos elementai –
didesnės porcijos vaisių, daržovių, neskaldytų grūdų gaminių, riešutų ir pupelių,
mažesnės raudonos ir perdirbtų mėsos
gaminių porcijos, mažiau saldžių gėrimų
ir stipriai apdorotų kruopų ir grūdų, kaip
antai, baltųjų ryžių ir baltų miltų.“
Ohajo universiteto tyrėjų tyrime dalyvavo
48 000 moterų (30–55 m. amžiaus) ir 26 000
vyrų (40–75 m. amžiaus).
Tiriamieji iš pradžių ir kas ketverius metus pildydavo klausimyną. Tyrimas truko
iš viso 12 metų. Tyrimo dalyvių prašyta
atsakyti, kiek kartų per pastaruosius metus
valgė vienų ar kitų produktų.
Paskui rezultatus lygino su trimis sveikos
mitybos planais, kuriuos 2015 m. pateikė
sveikatos apsaugos specialistai amerikie-
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čiams.
Vienas iš naudingesnių sveikatai planų – Alternatyvios
sveikos mitybos indeksas,
kuriame – produktai, mažinantys chroninių ligų riziką.
Antroje vietoje – Alternatyvi
Viduržemio jūros dieta, kurios pagrindą sudaro daržovės, žuvis ir alyvuogių aliejus.
Trečioje vietoje – kraujospūdį
mažinanti dieta.
Pagrindiniai tyrimo rezultatai
Paaiškėjo, kad 20 poc. pagerinus mitybą ankstyvos
mirties rizika sumažėja 8–17 proc.
Taip pat paaiškėjo, kad vieną mėsos
porciją pakeitus sauja riešutų ar 1 šaukštu
žemės riešutų sviesto, sveikata pagerėja 22
taškais iš 110 galimų.
Tyrimai parodė, kad tyrimo laikotarpiu
suprastėjus mitybai, ankstyvos mirties
rizika padidėdavo 6–12 proc.
Nė vienas mitybos planas nelaikytas
sveikesniu už kitus, tiesiog Alternatyvios
sveikos mitybos indeksas ir Alternatyvi
Viduržemio jūros dieta 15 proc. sumažindavo ankstyvos mirties nuo širdies ligų ar
širdies smūgio riziką.
Kraujospūdį mažinanti dieta neskatino
valgyti daugiau žuvies ar kitų omega trys
riebalų rūgščių turinčių produktų (chia
sėklų), mažinti alkoholio.
M. Sotos-Prieto teigė: „Nebūtina laikytis
konkrečios dietos, norint sveikiau maitintis. Esminiai sveikos mitybos pagrindai
– didesnis kiekis vaisių, daržovių, neskaldytų grūdų gaminių, riešutų ir pupelių,
mažesnės raudonos ir perdirbtų mėsos
gaminių porcijos, mažiau saldžių gėrimų
ir stipriai apdorotų kruopų ir grūdų, kaip
antai, baltųjų ryžių ir baltų miltų.“

Į G Y V E N D I N A M A S P R O J E K TA S
„TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJAUS MODERNIZAVIMAS“
Tauragės rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Tauragės krašto muziejaus
modernizavimas“. Jau
2018 m. pabaigoje muziejus pakvies lankytojus į atsinaujinusias
gamtos, istorijos ir
etnografijos ekspozicijų erdves, naujai įkurtą virtualią ekspozicinę erdvę vakariniame bokšte
ir naujai įkurtą edukacinę salę, atviros prieigos saugyklos ekspoziciją.
Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys - užtikrinti būtiną Tauragės krašto muziejaus infrastruktūrą. Todėl bus atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato
pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbai, įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui
aptarnavimui skirta kompiuterinė, demonstracinė, skaitmeninė vaizdo-garso įranga, edukacinės
priemonės, baldai.
Projektas įgyvendinamas pagal idėjinį sprendinį – daugiafunkcinis muziejus
Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti
ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga
– 2018 m. gruodžio 31 d.

JURBARKAS

L I E T U V O J E Š E I M O S VA L D O M A S
DEGALINIŲ TINKLAS NERANDA PIRKĖJO
Rimkų šeimos valdomos Jurbarko rajono degalų prekybos
įmonės „Milda“ tinklui toliau
ieškoma pirkėjo – pirmasis
jo pardavimo aukcionas neįvyko, todėl bus skelbiamos
naujos varžytynės. Lietuvoje
šeimos valdomas degalinių tinklas neranda pirkėjo „Pirmasis
aukcionas neįvyko, dabar bus
kreditorių susirinkimas ir bus
skelbiamos naujos varžytynės.
(...) Stengsimės paskelbti šiemet, nes kreditoriai nori kuo
greičiau“, – BNS sakė „Mildos“ bankroto administratorius Dalius Volskis. Pirmajame aukcione
13-kos degalinių tinklas buvo pardavinėjamas už 7,147 mln. eurų pradinę kainą. D. Volskio
teigimu, antrajame aukcione kaina greičiausiai bus mažinama. „Milda“ valdo 12 degalinių
vakarų Lietuvoje ir vieną – Alytaus rajone. Aukcione taip pat parduodama degalinių įranga,
buitinių dujų išpilstymo stotis, administracinės patalpos su sandėliu, transporto priemonės ir
kitas turtas. Susiję straipsniai: Automobilių mokestis – neišvengiamas, bet yra viena problema
(467) Aukso amžius baigiasi: laukia kitokių degalų kainų (204) 2016 metais degalinių tinklo
valdytoja gavo 22,6 mln. eurų pajamų – 38,4 proc. mažiau nei 2015 metais (36,7 mln. eurų)
ir patyrė beveik 210 tūkst. eurų grynųjų nuostolių (76,9 tūkst. eurų grynojo pelno). 2016-ųjų
pabaigoje „Milda“ turėjo sukaupusi 838,6 tūkst. eurų nepaskirstytųjų nuostolių.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖJE ATIDARYTA MAXIMA XXL
Praeitą savaitę Šilutėje,
prie Cintjoniškių ir Geležinkelio gatvių sankirtos atidaryta Maxima, kurią pastatė
uždaroji akcinė bendrovė
„Žibai“. UAB „Žibai“ direktorius Steponas Kazlauskas,
perduodamas simbolinį menišką kalvio nukaldintą raktą
Maximos direktorei Jovitai
Jankauskienei, palinkėjo būti
žiburiu visiems pirkėjams,
nes parduotuvė pastatyta ir
įrengta Žibų kaimo teritorijoje.
Gausiai susirinkusius Maximos atidarymo ceremonijos dalyvius pasveikino Šilutės rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Algis Bekeris, Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Virgilijus Pozingis, Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus, Mero patarėja Inesa Murauskienė.
Nedirbti viršvalandžių ir gausių pirkėjų palinkėjo Mero pavaduotojas A. Bekeris įteikdamas
suvenyrinį autorinį laikrodį iš stiklo, padėkota ir S. Kazlauskui už puikų statinį, kurio bendras
plotas sudaro apie 3170 kv. m, tarp jų prekybos plotas – 1700 kv. m. Parduotuvėje darbuosis
65 žmonės.

PALANGA

VERDIKTAS PALANGOS TUALETAMS:
VASAROTOJAMS TEKS APSIETI BE JŲ
Palangoje ir Šventojoje paplūdimiuose išdygę tualetai turi būti nugriauti. Taip antradienį teisme išspręstas Palangos savivaldybės ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
ginčas. Kurorto vadovas sako, kad šis sprendimas iš esmės liepia griauti visus laikinuosius
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prie statybų įrengiamus tualetus, o poilsiautojus
siunčia atlikti gamtinius reikalus bet kur. Praėjusią vasarą pastatyti konterineriniai tualetai
lankytojams užkliuvo statybų inspektoriams,
o teismas pripažino, kad tokių tualetų pajūrio
zonoje neturi būti. „Aišku, kad skųsim tokį
teismo spendimą, nes taip formuojama praktika,
kad tada kiekvienam prie statybvietės laikinai
pastatytam tokiam koteineriniam tualetui turi
būti atskiras statybų leidimas. Be to, konteinerių
tualetų šio metu ir taip nėra paplūdimyje, tai ką
griauti? Jie šiuo metu nukelti. Bet vis tiek toks sprendimas, manau, yra nepagrįstas, nes ir Kuršių
Nerija, ir Klaipėda turi tokius tualetus“, – DELFI sakė Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus.
Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas Pajūrio juostos Palangos ir Šventosios
ruožuose paplūdimyje numatytose vietose leidžia naujai įrengti tik kilnojamuosius tualetus
neprijungtus prie inžinerinių tinklų.
Jei bus uždrausta vasarą vėl pastatyti tualetus, S. Vaitkus sako, kad žmonės bus priversti vėl
bet kur atlikti gamtinius reikalus, o vietos gyventojų tokia žinia tikrai nenudžiugins. Klaipėdos
apygardos administracinis teismas praneša, kad šis teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs ir per
vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
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SMULKUS VERSLAS

SUKŪRĖ ATVIRUKUS, SKATINANČIUS
VERSLO PARTNERIUS SVEIKINTI SOCIALIAI ATSAKINGAI

KLAIPEDA

BAIGIANTIS KULTŪROS SOSTINĖS METAMS – MENININKŲ PADĖKA
Baigiantis 2017-iesiems, Klaipėdos – Lietuvos kultūros
sostinės metams – Klaipėdos savivaldybę pasiekė kultūrinės
bendruomenės atstovų padėka. Menininkai šiuos metus vadina
neeiliniais ir teigia, jog miestas parodė „iki šiol nematytą savo
meninį veidą, o kultūrinių renginių gausa ir kokybė būtų papuošusi bet kurį Europos didmiestį“. Anot laišką pasirašiusių
kultūros bendruomenės atstovų, to nebūtų įvykę, jei miesto
valdžia nebūtų parėmusi daugelio kultūrinių iniciatyvų.
Klaipėdos miesto merui bei kultūros sritį kuruojančiai komandai taip pat dėkojama už indėlį ir palaikymą siekiant buvusį
Klaipėdos policijos pastatą pritaikyti kultūrinės bendruomenės
poreikiams.
„Nepaisant biurokratinio ir administracinio skepsio, kai kurių pavienių asmenų tendencingo
puolimo, mūsų vienerių metų pastangos nenuėjo veltui ir baigėsi pirmojo etapo sėkme: aukcionas sustabdytas ir miestas turi galimybę perimti pastatą. (...) Esame įsitikinę, kad su tokiu
miesto valdžios palaikymu ir supratimu, mes sugebėsime kartu realizuoti mūsų ambicingus
planus ir padovanosime miestui išskirtinį reiškinį, kuris taps miesto kultūros vizitine kortele“,
– Klaipėdos kultūrinės bendruomenės vardu teigia iniciatyvinės grupės nariai Tomas Kiauka,
Andželika Baroti, Agnija Šeiko, Remigijus Treigys, Goda Giedraitytė, Mindaugas Bačkus,

KAUNAS

KALĖDINE ŠVIESŲ PASAKA VILIOJANTIS SANTAKOS PARKAS STEBINA
KAUNIEČIUS
Šviečiantys elniai, spindinčios žvaigždės,
medžiuose nutūpę paukščiai, iš tolo žibantis
krištolinis lietus ir vilnijančios bangos. Taip
kalėdiniu laikotarpiu atrodo Kauno senamiestyje esantis Santakos parkas, vakarais
priviliojantis šimtus lankytojų.
Centrinės miesto gatvės bei tiltai buvo papuoštos „šerkšno medeliais“, žvaigždėmis,
panašią gamtos tematiką nuspręsta išlaikyti ir
Santakos parke, sukuriant žiemiškos pasakos
įspūdį. Palei pėsčiųjų takus išsirikiavo aštuoni
Kalėdų senelio elniai. Pasvajoti kiekvieną
iš praeivių kviečia dvi didžiulės šiaurinės
žvaigždės, kurių ryškus švytėjimas neabejotinai padės išpildyti sugalvotus norus.
Medžiuose supasi beveik šimtas paukščių ir triskart tiek spindinčių „krištolinio lietaus“
varveklių. Naujus šviestuvų stulpus padabino pusšimtis nuo upės atneštų šarmotų „bangų“,
o čia pat stūksančios Kauno pilies stogelius ir kontūrus išryškino daugiau kaip 3,7 km ilgio
gelsvos šviesos girlianda su tūkstančiais švieselių.
Šviesos instaliacijos įžiebiamos kasdien apie 16 val. kartu su visomis miesto gatvėmis.
Priklausomai nuo oro sąlygų – saulėta, giedra ar apsiniaukus – kartais improvizuota kalėdinė
pasaka čia sužimba ir kiek anksčiau. Kauniečiai ir miesto svečiai ja, kaip ir kitomis šventinėmis
miesto puošmenomis, grožėsis iki sausio 7 dienos..

Iš Kupiškio rajono kilusi trijų vaikų mama,
socialinės iniciatyvos prieš smurtą „Laimingi mūsų namai“ autorė Nida Vildžiūnaitė
(37) jau aštuonerius metus vysto verslą ir
savanoriauja Vilniaus moterų krizių centre.
Socialinę iniciatyvą prieš smurtą pašnekovė
sukūrė norėdama surinkti lėšų paramai ir
išbandyti naują verslo idėją – skaitmeninius
šventinius sveikinimus verslui.
Projektas įsibėgėjo greitai
Mintis apie atvirukų verslą kilo artėjant
Kalėdoms, kai reikėjo rasti sveikinimą verslo
užsakovams. „Žinojau, kad paskutinei savaitei negalima palikti, nes skaitmeniniam sveikinimui el. paštu taip pat reikia skirti deramą
dėmesį ir pakankamai laiko. Mąsčiau, kaip
būtų puiku, jei šventinį sveikinimą galėčiau
įsigyti be didelio vargo ir už priimtiną kainą,
o jei tai būtų paramos projektas, suteikiantis
galimybę pasielgti socialiai atsakingai ir
metams baigiantis padaryti dar vieną gerą
darbą?“ – prisimena pašnekovė.
Jos teigimu, projekto pradžioje buvo labai
nepalankus ir nerimą keliantis laikotarpis,
nes viešojoje erdvėje periodiškai skambėdavo visuomenėje žinomų žmonių raginimai
liautis dirbti smulkius darbus už nedidelius
pinigus ir nesiimti neatlygintinos veiklos.
„Buvo nedrąsu, bet sėdau, parašiau laišką
apie savo idėją, viziją ir konkretų kvietimą
prisijungti. Tokiu laišku kreipiausi per tuo
metu veikusią „Versliukų“ sistemą į iliustratorius, grafikos dizainerius, fotografus ir
dailininkus. Pakviečiau juos neatlygintinai
sukurti atviruką šiam paramos projektui.
Tai tapo savotišku testu“, – atskleidžia N.
Vildžiūnaitė.
Tačiau visas nerimas ir baimė išsisklaidė,
vos tik pašnekovė pradėjo gauti pirmuosius

atsakymus iš grafikos dizainerių, fotografų
bei dailininkų, susidomėjusių dalyvavimu jos
projekte.
„Dauguma jų buvo sveikinimai ir pasisiūlymas prisijungti, kita dalis – palaikymas ir
apgailestavimai dėl laiko trūkumo per švenčių
maratoną. Neatsakiusiųjų neskaičiuoju, nes rezultatas buvo didelė sėkmė, paskatinusi žengti
toliau be jokių abejonių“, – tęsia pašnekovė.
Kurti idėjas padeda ir prisijungusios prie
projekto savanorės. Jau praėjus mėnesiui,
N. Vildžiūnaitė turėjo 50 visiškai paruoštų
atvirukų bei autorių sutikimus juos naudoti
projekte „Laimingi mūsų namai“, susikūrė
paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“ ir
įkūrė e. parduotuvę.
„Šių metų tikslas – patikrinti idėją ir perkamumą, panaudojant komunikaciją bei viešumą.
Taip pat noriu išlaikyti komandą, tinkamai
pasirengti kitiems metams, sėkmingai patobulinti skaitmeninių sveikinimų idėją ir pasiekti
gerų rezultatų pardavimo srityje“, – pasakoja
N. Vildžiūnaitė.
Be atvirukų, projektas „Laimingi mūsų namai“ prekiauja ir skaitmeniniais sveikinimo
failais.
„Vienoje pusėje atvirukas – menininko kūrinys, kitoje – sveikinimo tekstas su logotipu.
Sveikinimo failas, paruoštas siųsti el. paštu ir
sveikinti pirkėjus, klientus, partnerius. Tikrai
patogu, tai patvirtino ne vienas verslo atstovas“, – teigia pašnekovė.
Tolesnis N. Vildžiūnaitės tikslas yra naujas
skaitmeninių sveikinimų formatas, patrauklus
ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, kuris
būtų pritaikytas įvairioms skaitmeninėms
erdvėms bei socialiniams tinklams.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

SILKĖ SU MORKOMIS, RIEŠUTAIS IR
DŽIOVINTOMIS SLYVOMIS

ŠIAULIŲ VARDĄ GARSINA SPORTININKAI IR MUZIKAI 2017-12-15

Ingredientai: 3 silkės juostelių (pakuotėje su aliejumi) 2 vidutinio dydžio
morkų 1 vidutinio dydžio svogūno
saujos kapotų graikinių riešutų saujos
susmulkintų džiovintų slyvų druskos,
pipirų, džiovintų petražolių saulėgrąžų
aliejaus kepimui

Šiaulių meras Artūras Visockas sveikino ir kalėdinius pyragus už miesto garsinimą įteikė
perspektyviam sportininkui ir su aukščiausiais įvertinimais grįžusiam meno kolektyvui.
Savivaldybėje pasveikintas tekvondo sportininkas Aurimas Klemas, kuris neseniai Bulgarijos sostinėje Sofijoje vykusiame tekvondo olimpinių svorio kategorijų Europos čempionate
iškovojo trečiąją vietą. Neseniai gimnaziją baigęs jaunuolis gali didžiuotis ypatingu sportinės
karjeros šuoliu. A. Klemo treneris pasidžiaugė, kad pasibaigus bronzos medalį užtikrinusiai
kovai, užsieniečiai puolė klausinėti, kur yra tą Lietuva, ir kur tie Šiauliai.
Pyragas taip pat atiteko ir puikiam Dainų muzikos mokyklos kolektyvui – jaunių chorui
„Versmė“ (vadovė Eugenija Balvočienė, koncertmeisterė Ona Alejūnienė). XVII tarptautiniame vaikų ir jaunimo kūrybos konkurse-festivalyje „ADVENT“, kuris vyko Taline (Estija)
„Versmė“ pelnė I laipsnio laureato diplomą ir nominaciją „Grand Prix“. Festivalio konkurse
šiauliečiai įveikė net 79 solistus ir kolektyvus iš įvairių šalių.

Gaminimas: Kapotus riešutus ir
susmulkintas slyvas užpilame karštu
vandeniu ir paliekame ~20 min. Morkas
nulupame, sutarkuojame stambia tarka.
Keptuvėje įkaitiname aliejų, sudedame morkas, kepame ~5 min. ant vidutinės ugnies. Svogūną susmulkiname, sudedame į keptuvę kartu su morkomis. Viską sumaišome ir kepiname,
kol svogūnas ir morkos suminkštėja. Tuomet įdedame išimtus iš vandens riešutus ir slyvas,
pagardiname pipirais, druska, džiovintomis petražolėmis ir dar pakepiname vis pamaišydami
~5-7 min. Paliekame atvėsti. Morkų pagardą dedame į serviravimo lėkštę, ant viršaus dedame
silkės gabalėlius. Galima silkės gabalėlius uždėti paprastai supjausčius arba susukti ir sutvirtinti dantų krapštuku ir dar į vidų galima įdėti marinuoto agurkėlio juostelių.

ŠIAULIAI
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raþas, 8 a sklypas,
priþiûrëtas). Tel. 8
640 32 441.

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.
15 a namø valdos sklypà Geguþës
1-osios g. (asfaltuota gatvë, visos
komunikacijos). Tel. 8 640 32
441.
2 k. butà Erþvilke. Tel. 8 652
45 510.
2 k. butà Kauno g. 36 (36 kv. m,
V a., kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 611 10 136.
2 k. butà Kæstuèio g. (I a., vidinis
47 19 kv. m, balkonas) ir garaþà su rûsiu ir duobe remontui
Mokyklos g. prie „Litagros“.
Jurbarkas, tel. 8 677 80 964.
2 k. butà Miðkininkø g. (vietinis
ðildymas, yra þemës). Jurbarkas,
tel. 8 652 57 484.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, ið V a.,
sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8
614 18 345.
2 k. butà V. Kudirkos g. (IV a.,
V aukðtø name, 18 000 Eur, yra
vaikø þaidimo aikðtelë, automobiliø stovëjimo aikðtelë, netoli
parduotuvë). Jurbarkas, tel. 8
652 57 726.

2

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

Kaune ir rajone

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

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 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.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a

2 k. butà (bendrabuèio tipo, 38
kv. m, II a.). Jurbarkas, tel. 8
616 43 394.

Mûriná II a. namà Auðros g. (visi
patogumai, 15 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.

3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.

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

3 k. butà Kæstuèio g. 23-16 (I
a., 60 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 23
000 Eur. Þiemos metu ðiltas, yra
ðilumos skaitliukas). Jurbarkas,
tel. 8 684 81 134.
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 k. Jurbarko
r. Tel. 8 611 01 244.
Sklypà graþioje vietoje ðalia
Vytauto Didþiojo mokyklos
stadiono (44,33 a, namø valda,
yra visos miesto komunikacijos,
kaina sutartinë). Tel. 8 615 85
793.
Pastatà Kauno g. (300 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
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). Tel. 8 650 51 848.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodybà graþioje vietoje prie
Nemuno (aptvertas 30 a sklypas,
geras privaþiavimas). Tel. 8 640
32 441.
Sodybà Kiduliuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
19 900 Eur, 40 a). Jurbarkas, tel.
8 658 85 398.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalis).
Jurbarko r. Skirsnemunë.
Tvarkingà namà M. Valanèiaus
g. (yra ûkiniai pastatai, ga

Nedidelá neárengtà mûriná namà
Iðdaguose, Ðakiø r., 30 a sklypas.
Tel. 8 640 32 441.

versalus vandens ðildytuvas, 15
kv. m, rûsys, malkø 3 sezonams,
vietinis ðildymas, visos miesto
komunikacijos). Tauragë, tel. 8
672 60 522.
2 k. butà Ðilalës g. 166-4 (II
a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 15 000 Eur, visi patarnavimai, didelis erdvus garaþas,
didelis rûsys, yra þemës darþui).
Tauragë, tel. 8 654 17 838.
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). Tel.
8 684 61 863.
3 k. butà Ateities take 10 (V a., 64
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
39 000 Eur, suremontuota laiptinë, maþi mokesèiai). Tauragë,
tel. 8 611 24 087.
Dviejø namø valdà Jurbarko g.
28 ir Jurbarko g. 28 A. Keièiu
á 3-4 kambariø butà (IV ir V a.

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,

Tvarkingà II a. komercinës
paskirties mûriná pastatà Ðakiø
r., Iðdagø k. (centrinis ðildymas,
pirtis, pokyliø salë, asfaltuota
aikðtelë bei privaþiavimas). Tel.
8 640 32 441.
Tvarkingà ràstinæ sodybà su
klëtimi, kluonu ir ûkiniais
pastatais Ðakiø r., Skaistakaimio
k., 9 km iki Jurbarko (42 a, geras
privaþiavimas). 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
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (V a., 30 kv. m, plastikiniai
langai, ðarvo durys, laminatas,
remontas). Tauragë, tel. 8 637
00 035.
1 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.
1 k. butà Gedimino g. 41 (III a., ið
V a., 36,21 kv. m, blokinis, saulëta
pusë, vidurinis, didelë virtuvë,
balkonas, vonia ir tualetas atskirai). Tauragë, tel. 8 688 10 129.
1 k. butà Respublikos g. 7-14 (II
a., bendrabuèio tipo, 20 kv. m).
Tauragë, tel. 8 654 83 128.
2 k. butà (II a., trijø aukðtø name,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
laminatas, remontas, uni

nesiûlyti). Dël kainø skirtumø
tarsimës. Tauragë, tel.: 8 682 41
561, 8 652 97 533.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 606 75
835.
Garaþà (35 kv. m, mûrinis, 1
800 Eur) Tauruose. Apðviesta,
saugoma teritorija. Gana erdvus.
Yra duobë, galimybë trifaziui.
Kaina paderinama. Gali iðnuomot ilgesniam laikui. Tauragë,
tel. +370 658 81 500.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas)
ir þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Garaþà T. Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 2 800 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.
Gyvenamàjá namà su ûkiniais
pastatais Aukðtupiø k. (prie
pastatø 1,6 ha þemës). Miðkà.
Tauragës r., tel. 8 621 01 517.
Individualios ámonës verslà
„Graþi ðventë“. Ádirbis 3 metai.
Tauragë, tel.: 8 682 41 561, 8
687 58 898.
Kioskà nusikëlimui Gedimino g.
prie PC MAXIMA. Tauragë, tel.
8 606 75 835.
Komercines-gamybines patalpas
su sandëliais ir biuru (800 kv. m,

su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Mûriná namà Butkeliø k., Þilvyèiø
g. 1, priemiestyje (bendras plotas
238 kv. m, ûkinis pastatas, 15 arø
þemës sklypas, miesto vandentiekis, 52 000 Eur). Tauragë, tel.
8 687 52 519.
Namà nebaigtos statybos
Stragutës k. Tauragës r., tel. 8
606 75 835.
Sodà Joniðkëje (18 arø sklypas).
Skubiai, nebrangiai. Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Þemës sklypà 2 km uþ Tauragës
(40 arø, prie pagrindinio kelio
Tauragë-Sakalinë, 5 000 Eur).
Tel. 8 685 86 266.
Þemës sklypà (2,62 ha) prie Jûros
upës Tauragës r., su pakrante
prilyginamas komerciniam. Tel.
8 658 57 787.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 606 75 835.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
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 komu
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nikacijos, bendra suma 26 000
Eur). Tauragë, tel. 8 631 96 921.

p e r k a
3 k. butà (mûriniame, renovuotame name, II-IV a.). Tauragë,
tel. 8 631 20 022.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1,5 k. ir 2 k. butus
be patogumø, mediniame name,
miesto centre. Tauragë, tel. 8
655 55 856.
+Iðnuomoja patalpas Pramonës

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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

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.

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

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.
+Skubiai iðsinuomoèiau 1,2 k.
butà ilgam. Tauragë, tel. 8 638
78 770.

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

Patalpas (600 kv. m, mûrinis,

d o v a n o j a

600 kv. m, autoserviso patalpos

Sekcijà ir minkðtàjà dalá.
Jurbarkas, tel. 8 685 16 883.

su autoserviso áranga, ðildymas
kietuoju kuru). Tauragë, tel. 8
655 58 672.

kv. m, su baldais, yra balkonas,
ðalia eþeras). Tel. 8 650 35 586.

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
5 verðingas telyèias, 750 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Avinukus mësai. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 633 81 176.

Karves. Tauragë, tel. 8 654 83
128.
Kvieèius (graþûs, stambûs, 1 tona
160 Eur, galima maiðais). Pilies 2
k., Jurbarkas, tel. 8 638 08 241.
Mësines verðingas telyèias,
ekologiðko ûkio. Tauragë, tel. 8
685 75 948.

p a r d u o d a

Ávairûs naminiai paukðèiai ir
gaidþiai. Tel. 8 630 32 248.

Mobiløjá telefonà HUAWEI P9
lite (auksinë sp., naudotas 11
mën., garantija iki 2018-12-05,
pirktas Telia, bûklë kaip naujo,
125 Eur). Tauragë, tel. 8 687
12 399.

Mësiniø aviø ir ëriukø skerdienà.
Tel.: 8 96 31 654, 8 624 90 324.

Kaimiðkus, ekologiðkus kalakutus (svoris nuo 3-6 kg, kaina 1
kg - 4 Eur). Tel. 8 655 71 955.

Pieninæ telyèià, verðinga, kaina
750 Eur. Tel. 8 656 24 992.

n u o m o j a
rajone, Didlaukio g. (IV a., 50

Naujà, graþø medinëmis kojomis stalà su 6 vnt. këdëmis,
iðskleidþiamas, tamsiai rudos
sp., gobelenas ðviesiai geltonais
raðtais. Tel. 8 699 56 414.

Avis su ëriukais, auginimui ir mësai. Jurbarko r., tel. 8 614 33 842.

Vilniuje ir rajone
Iðnuomoja 2 k. butà Baltupiø

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.

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

Stambià telyèià ir neseniai atsivedusià verðelá karvæ.
Jurbarkas, tel. 8 685 67 166.
Vasarinius kvieèius (1 tona - 140
Eur). Tauragë, tel. 8 699 09 858.

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

p a r d u o d a
Ávairiø ðaliø senovinius paðto
þenklus, senovines muzikos
plokðteles (1968-1973 m.,
33/1/13), senovines monetas,
kaina sutartinë. Tel. 8 672 20 884.
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
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pakuotës), yra praimtø pakuoèiø,
yra likusiø naujø higienos priemoniø. Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 670 28 404.

RENAULT

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.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir kvadratinius
spalvotus akmenis (80 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Silikatinius sienø blokelius
(25x40x60, yra apie 60 kub. m).
Jurbarkas, tel. +370 655 69 480.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

2

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

CHEVROLET

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

CITROEN

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

OPEL

AUDI

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

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

Ðtangà (85 kg, 80 Eur). Tauragë,
tel. 8 655 49 362.
Telefonà „Xiaomi redmi 4 A“ (lietuviø kalba, spalva pilka, auksinë,
99 Eur). Tauragë, tel. 8 630 14 014.
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RENAULT LAGUNA (1998 m.,
1,9 l, dyzelinas). Tauragë, tel. 8
616 01 103.

ÐKODA

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
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.

TOYOTA

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

VOLKSWAGEN

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.
VW PASSAT ( 1998 m., 1,9 dyzelis, TA, 2019.09, kaina 1 100 Eur.).
Tel. 8 651 33 567.

p a r d u o d a

VW BORA (benzinas, 1998 m.,

OPEL CORSA (2000 m., 1 l,
benzinas, nauja TA, kaina 650
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 67 751.

TA iki 2018 10, yra draudimas iki

rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110 kW,
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).

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

Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti pagyvenusá þmogø.
Tauragë, tel. 8 639 49 793.

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.
Traktoriø MTZ-80 (1988 m., TA,
2 750 Eur). Tauragë, tel. 8 634
22 577.
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
Traktoriø MTZ-82. Tauragë, tel.
8 654 83 128.
+ Perkame Þ.Û. technikà ir
transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.

Tauragë, tel. 8 655 49 362.

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.

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

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

+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.

p a r d u o d a
Padangas 205/60 R16 su ratlankiais, tinka TOYOTA 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.

Vyras ieðko darbo, gali dirbti
autoðaltkalviu, gali vaþiuoti
dirbti á uþsiená. Siûlyti variantus.
Tauragë, tel. 8 636 89 519.

Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Ieðko darbo, gali tvarkyti namus,
slaugyti ligoná, priþiûrëti vaikus.
Jurbarkas, tel. 8 654 31 821.

Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës
produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai, skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos
gaminiai (2,00 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt

Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø
dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.
Laikraðèio prenumerata priimama
visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
2,00 Eur.

Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu
paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel. 8-683 51000.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com

ÐILUTËJE, ÐILALËJE

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

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
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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.
50 m. vyras ieðko darbo, turi
traktorininko, B kat. vairuotojo
teises ir kito pagalbinio darbo.
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.
+Gipso kartono montavimas (sienø, lubø),
glaistymas, daþymas, tapetavimas, sienø griovimas,
laminavimas, parketlenèiø
ir plyteliø klojimas ir kt.
Turim ilgametæ patirtá.
Tel. 8 614 51 872.

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

+P a t y r u si st o g d eng i ø
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.

„PILDYK“ VARTOTOJAMS
– NERIBOTAS NARŠYMAS PO
POPULIARIUOSIUS SOCIALINIUS TINKLUS
PR

Artėjant didžiosioms metų šventėms
mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ klientams paruošė dovaną. Išankstinio mokėjimo paslaugos „Pildyk“ vartotojai
interneto svetainėse „Youtube“, „Facebook“, „Instagram“ ir „Snapchat“ gali
naršyti neribotai.
„Šiais socialiniais tinklais bei „Youtube“ mūsų interneto vartotojai naudojasi kiekvieną dieną vis dažniau.
Dalinimasis „Youtube“ video klipais jau
seniai tapo interneto vartojimo kultūros
dalimi, be kurios neįsivaizduojamas
buvimas socialiniuose tinkluose ir internetas apskritai. Tad šventiniu laikotarpiu atrasti dar nematytus įrašus bus
galima negalvojant apie išeikvojamus

gigabaitus“,– teigia Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ ženklo vadovė.
Naujoji „Pildyk“ kampanija leidžia
visą mėnesį neribotai žiūrėti „Youtube“
vaizdo klipus ir naršyti populiariuosiuose socialiniuose tinkluose.
Akcijos teikiama neriboto naršymo galimybe gali pasinaudoti visi planą NARŠYK su 1,5GB, 3GB, 5GB arba 10GB
užsisakę PILDYK vartotojai. Vos tik
nusipirkę planą, į savo telefoną jie gaus
SMS žinutę su pasiūlymu už papildomus
0,99 Eur gauti neribotą kiekį interneto
duomenų socialiniuose tinkluose.
Vartotojams tereikės išsiųsti SMS su
žodžiu TINKLAI numeriu 1556 (žinutės
kaina 0,05 Eur).
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

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 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 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.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

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

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