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POLICIJA PERSPĖJA
- NUO LAPKRIČIO 10 D.
NERŪPESTINGI VAIRUOTOJAI SULAUKS NE TIK
BAUDŲ, BET IR TECHNINĖS
APŽIŪROS ANULIAVIMO

Nuo lapkričio 10 iki kovo 31 d. Lietuvos keliuose draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones ir
priekabas su vasarinėmis padangomis. Kelių eismo dalyviai
perspėjami, kad nuo penktadienio automobilių su vasarinėmis padangomis vairuotojai rizikuoja ne tik būti nubausti
policijos pareigūnų, bet ir prarasti transporto priemonės
techninės apžiūros taloną.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad lengvųjų automobilių
žieminių padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis
kaip 3 mm (minimalus leidžiamas).
Kad vairuotojas lengviau galėtų nustatyti, ar padangos
atitinka techninius reikalavimus, kai kurie gamintojai
protektoriaus grioveliuose įtaiso juosteles – indikatorius.
Jeigu padangos protektoriaus briauna susilygina su juostele,
vadinasi, padangas laikas keisti.
Jeigu tokių juostelių nėra, galimas ir kitas būdas nustatyti
protektoriaus gylį - reikia įsigyti specialų protektoriaus
gylio matuoklį. Jų būna įvairiausių, o ir kainuoja jie nedaug - pavyzdžiui, net su skaitmeniniu indikatoriumi tik 7€.
Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. leidžiama eksploatuoti ir
žiemines padangas su dygliais. Dygliuotomis žieminėmis
padangomis aprūpinti automobiliai turi būti paženklinti apie
tai informuojančiu „dyglio“ ženklu.
Nepasikeitusiems vasarinių padangų į žiemines ir važiuojantiems keliuose gresia įspėjimas arba bauda nuo 30
iki 40 eurų. Tačiau svarbiausia yra saugumas – sustabdę
transporto priemonę su vasarinėmis padangomis policijos
pareigūnai turi teisę naikinti techninės apžiūros galiojimą
ir nuo panaikinimo akimirkos automobilio nebegalima
eksploatuoti kelyje.
Be to, jeigu eismo įvykį sukelia netinkamomis padangomis
„apautas“ automobilis, jo savininkas draudimo išmokos gali
negauti net ir turėdamas „Kasko“ draudimą.
Jeigu avariją sukelia netinkamomis padangomis „apautas“,
tačiau privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą turinčio
automobilio vairuotojas, nukentėjusiam eismo įvykyje
žmogui žala bus kompensuota. Tačiau draudimo bendrovės
vėliau tą pačią sumą gali išsireikalauti iš kaltininko.
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KOKIŲ VEIKSMŲ IMTIS, JEI ŠĄLA
RANKOS IR KOJOS
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„Rankos ir kojos šaltos it varlės“, – taip
kalbama apie žmones, kurie kenčia dėl šąlančių rankų ar kojų. Ši problema itin paaštrėja rudenį. Dėl to kai kurie žmonės jaučia
tvinkčiojimą rankų ir kojų pirštuose, galūnių
tirpimą, dilgčiojimą, kuris primena skruzdėlių
bėgiojimą, kai kurie jaučia net skausmą. Šiais
nemaloniais pojūčiais dažniau skundžiasi
moterys, rašoma pranešime spaudai.
Priežastys – įvairios. Priežasčių, kodėl
galūnės atvėsta greičiau nei kitos kūno dalys
yra ne viena. Viena jų ta, kad ant rankų ir
kojų yra daugiau jungiamojo sausgyslinio ir
mažiau raumeninio audinio, kurio kraujotaka
intensyvesnė. Be to, beveik nėra šilumą gerai
sulaikančio riebalinio audinio.
Dar viena priežastis – rankos ir kojos yra
blogiau aprūpinamos krauju, kai žmogus
sušąla – tada organizmas pirmiausia rūpinasi
vidaus organais ir smegenimis, be kurių negalėtų išgyventi. Įtakos turi ir tai, kad galūnių
kraujagyslės ir kapiliarai ploni, kurie dar labiau susitraukia, kai šalta. Tačiau dažniausia
šąlančių rankų ir kojų priežastis – sutrikusi

kraujotaka.
Padeda ginkmedis.
Pasak mažų kainų
vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininko
Rimvydo Blyno, šąlančios galūnės gana
paplitęs reiškinys,
kuriuo skundžiasi
ne vienas į vaistinę
atėjęs žmogus. Šiuos
nemalonius pojūčius
gali sukelti įvairios
priežastys: periferinių kraujagyslių aterosklerozė, natūraliai
žemas kraujospūdis,
skydliaukės ligos, mažakraujystė.
Bet kuriuo atveju reikėtų tinkamai rengtis,
mūvėti šiltas kojines ir pirštines, mankštinti ir masažuoti šąlančias galūnes, gerti
karštų vaistažolių arbatų. „Aš visada siūlau
ginkmedžio preparatus. Jie veikia efektyviai ir padeda atsikratyti šąlančių galūnių
problemos“, – sako R. Blynas ir paaiškina,
kad ginkmedžio lapuose gausu flavonoidų,
kurie pasižymi antioksidaciniu poveikiu. Be
to, iš šio augalo pagamintuose preparatuose
yra terpeno laktonų-ginkolidų, kurie atpalaiduoja smulkiąsias kraujagysles ir pagerina
jų kraujotaką bei aprūpinimą deguonimi.
Terpeno laktonai taip pat sumažina kraujo
klampumą, dėl to suaktyvėja kraujotaka pačiose smulkiausiose kraujagyslėse – kapiliaruose.Pasak vaistininko, jei šąlančios rankos
ir kojos yra nuolatinis žmogaus palydovas,
reikėtų išsiaiškinti tikrąją šio sutrikimo
priežastį. Šis reiškinys gali signalizuoti
apie rimtą ligą, kuriai reikalingas specialus
gydymas, o ją išgydžius šąlančių galūnių
problema išnyktų savaime.

NAUDINGA ŽINOTI

EKONOMIŠKI PATARIMAI: KAIP SUNAUDOTI PRIEMONES IKI PASKUTINIO LAŠO
3. Alyvuogių aliejus: darome padažą.
Butelyje liko truputis
alyvuogių aliejaus?
Įpilkite šlakelį acto,
įberkite džiovintų žolelių, pvz., bazilikų,
čiobrelių. Suplakite.
Štai jums universalus
užpilas salotoms.

Dažnai išmetame į šiukšlių dėžę produktus, kosmetines priemones kietose pakuotėse. Ir ne todėl, kad indelis ar pakelis jau
tuščias, o todėl, kad negalime iškrapštyti
likučių. Štai keli patarimai, kaip visą sunaudoti iki paskutinio lašo.
1. Losjonai, kremai ir šampūnai plastmasinėse pakuotėse. Užsuktą flakoną įdėkite į
dubenį su karštu vandeniu. Palaukite pora
minučių. Nuo šilumos likučiai suminkštės,
bus galima juos lengvai išspausti.
2. Žemės riešutų sviesto, džemo ir medaus
likučiai stiklainyje: paverskime juos naudingais pusryčiais. Jei jau iškabinote šaukšteliu visus likučius, bet gardaus turinio dar
likę, palepinkite save skanėstu. Įberkite
į stiklainiuką avižinių dribsnių ar kokių
sausų pusryčių, įpilkite peno (1 : 1), įdėkite
pusę smulkiai pjaustyto banano, užsukite
stiklainiuką ir nakčiai įdėkite į šaldytuvą.
Ryte jūsų lauks skanūs šalti pusryčiai.
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4. Dantų pasta: iškočiokime. Kad išspaustumėte iš tūbelės dantų
pastos likučius, siūlome originalų sprendimą – pakočiokite kočėlu. Porą kartų
pakočiokite nuo savęs – ir dantų pastos
užteks dar keliems kartams.
5. Kečupas: prireiks šiaudelio. Kad nebūtų sunku pagardinti kečupu vakarienę,
įstatykite į indelį plastmasinį šiaudelį. Neilgam – vos šiaudelis palies dugną, iš karto
ištraukite. Pakanka poros sekundžių, kad
susidarytų oro kišenė ir padažas lengvai
bėgtų iš indelio.
6. Blakstienų tušas bus vėl kaip naujas,
įlašinus skysčio lęšiams. Jei blakstienų
tušas padžiūvo, neskubėkite mesti jo į
šiukšlių dėžę. Įlašinkite į tūbelę kelis lašus
skysčio kontaktiniams lęšiams. Tiks ir
lašai akims. Suplakite tūbelę, 5–6 kartus
įkiškite ir ištraukite šepetėlį. Tušas vėl bus
kaip naujas. Beje, tokiu būdu nereanimuokite visiškai pasenusio tušo – vis tik tušą
reikia keisti, higienos sumetimais. Jokiu
būdu nelašinkite į tušą vandens – rizikuojate galutinai sugadinti tušą.

D . G R Y B A U S K A I T Ė : TA U R A G Ė S
PAVYZDYS RODO, KAD EMIGRANTAI
NORI GRĮŽTI Į LIETUVĄ
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė lankėsi
Tauragėje, kur paskelbė
iniciatyvos „Globali Tauragė” pradžią,
kuri yra Lietuvos savivaldybių asociacijos
iniciatyvos „Globalūs
regionai“ dalis, kuriuo
siekiama stiprinti ryšį
tarp išvykusių lietuvių
ir jų gimtojo miesto.
Privačiam verslui ir
savivaldybei sutelkus
jėgas, į regioną sėkmingai pritraukiamos investicijos ir grįžta į užsienį išvykę tautiečiai.
Vizito metu Prezidentė aplankė Tauragės industrinį parką, kuriame dirba daugiau kaip 100
tautiečių, grįžusių iš emigracijos. Tauragės industrinis parkas gali būti pavadintas regiono
sėkmės istorija. Prieš dešimt metų įkurtame privačiame industriniame parke veikia dešimt
užsienio ir lietuviško kapitalo įmonių (Ansell, Trelleborg, Bach, Elka, Egersund, Nofir ir kt.),
kurios įsteigė 800 darbo vietų.
Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis, 53 % tauragiškių, gyvenančių svetur, teigia,
kad jaučia stiprų ryšį su Taurage. 24 % sako, jog grįžtų kurti savo verslo, jei tam būtų sukurtos
palankios sąlygos, 18 % grįžtų gyventi, jei rastų tinkamą darbo vietą.
Projektą „Globalūs regionai” inicijavo Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su Užsienio
reikalų ministerija ir Tauragės rajono savivaldybe. Jeigu ši iniciatyva pasiteisins, tokį projektą
Lietuvos savivaldybių asociacija pakvies vykdyti ir kitas šalies savivaldy- bes. Daugiau apie
projektą „Globali Tauragė“ galite sužinoti adresu Globali.Taurage.lt

JURBARKAS

P. CVIRKOS PAMINKLAS IŠ SOSTINĖS
GALĖTŲ BŪTI PERKELTAS Į JURBARKO
RAJONĄ
Sostinės politikams vis garsiau kalbant apie planus iš Vilniaus centro
iškelti Petro Cvirkos paminklą, apie
galimybę jį priglausti užsimena rašytojo gimtojo krašto gyventojai. Skulptūrą
jie matytų stovinčią šalia P. Cvirkos
memorialinės sodybos Klangiuose
Jurbarko rajone, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. Vilniaus mero Remigijaus
Šimašiaus pažadas rimtai pasvarstyti,
ar sostinės centre reikalingas paminklas rašytojui P. Cvirkai, sukėlė naują
diskusijų bangą. Miesto vadovas, prieš
pustrečių metų nuo Žaliojo tilto nukėlęs
keturias sovietmečio skulptūras, sulaukė padrąsinimų tęsti šią veiklą ir neapsiriboti tik P. Cvirkos paminklu. Jurbarko rajono meras
Skirmantas Mockevičius „Lietuvos žinioms“ svarstė, kad „(...) jei toks sprendimas būtų priimtas
(nukelti paminklą - red.), kaip vienas perkėlimo variantų galėtų būti P. Cvirkos memorialinė
sodyba, iš kur rašytojas kilęs“. Meras teigė neturintis žinių, kad vietos gyventojai kraštiečio
atžvilgiu būtų nusiteikę priešiškai. Panašiai svarstė ir Klangių seniūnaitės Rita Petrauskienė.
P. Cvirkos memorialinės sodybos prižiūrėtoja, rašytojo dukterėčia Kristina Ragaliauskienė
tikino, kad su džiaugsmu priimtų Vilniui nereikalingą dėdės paminklą.

ŠILUTĖ

ŠIMTMEČIO ŠIMTADIENIO RENGINIUOSE - EILĖS TĖVYNEI, KELIONĖ Į PRAEITĮ
AUTOBUSU IR GRILIO VAKARĖLIS
„Šimtadienio grilio“ metu prie vieno
stalo susirinko ir maistą gamino 30
komandų. Nuotraukoje - Šilutės Hugo
Šojaus muziejaus kolektyvas.
Likus 100 dienų iki Vasario 16-osios,
kuomet visa Lietuva minės valstybės
atkūrimo šimtmetį, Šilutė originaliai
paskelbė šimtmečio šimtadienio startą,
nuvilnijusį per visą Lietuvą. Projekto
„Šilutė švenčia šimtmečio šimtadienį“
sumanytojai vėlų antradienio vakarą
kvietė apkabinti Tėvynę žodžiais
naktiniuose poezijos skaitymuose
„Šimtmečio eilės Non-Stop“.
Trečiadienio rytą į išskirtinę kelionę laiku pakvietė „Šimtmečio autobusas“. Kelionės dalyviai
išgirdo unikalių istorijų apie Šilutės krašto žmones ir jų indėlį atkuriant bei išsaugant Lietuvos
valstybingumą.
Šimtmečio šimtadienio renginių ciklą Šilutėje užbaigė „Šimtadienio grilis“, kuriame miestiečiai ir seniūnijų gyventojai kartu kepė grilio patiekalus, dainavo ir šoko, išbandė jėgas įvairiose
rungtyse. Trečiadienį „Šimtmečio autobusu“ važiavo daug garbių svečių.

cm

myk

2017 11 14 Nr. 45

PALANGA

3

SMULKUS VERSLAS

V I E T O J E S E N O S I O S PA L A N G O S
„SPORTO DARBE“ ĮKŪRĖJA: „SPORTU
AUTOBUSŲ STOTIES – DIRBTINIO LEDO NE ŠVAISTOME, O TAUPOME LAIKĄ“
ČIUOŽYKLA
Buvusioje senosios autobusų
stoties teritorijoje Palangos valdžia žada įkurti dirbtinio ledo
čiuožyklą po atviru dangumi,
ketvirtadienį dienraštis „Lietuvos žinios“.
„Ten pat veiktų ir Kalėdų
miestelis, o šiltuoju metų laiku
galėtų glaustis tautodailininkai,
prekiaujantys gintaru, įvairiais
suvenyrais“, – pasakojo kurorto
meras Šarūnas Vaitkus. Rekonstrukcijos projektas įvertintas 730
tūkst. eurų. Nauja autobusų stotis
Palangoje buvo atidaryta prieš
trejus metus.

KLAIPEDA

KLAIPĖDĄ APŠVIETĖ ŽIBINTŲ EISENA
Šeštadienį jau aštuntus
metus klaipėdiečiai turėjo
galimybę išvysti žibintų eiseną, kuri skirta šv.
Martyno dienai paminėti.
Prasto oro nepabūgę vaikai ir jų tėveliai susirinko
Skulptūrų parke. Susirinkusieji su pačiu Martynu
ėjo iki Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios.
Ten šventės dalyvių laukė
inscenizacija, žaidimai ir
vaišės.
Mažvydo alėjoje startavusi eisena prie Herkaus Manto gatvės sulaukė policijos palydos, kuri
dalyvius lydėjo iki pat buvusios šv. Jono bažnyčios aikštelės.
„Renginys organizuojamas tam, kad būtų uždegta šviesa, šiluma, artima meilė ir noras dalintis
mūsų širdyse. Eiseną su žibintais pradėjome organizuoti pirmieji. Tuo labai didžiuojamės. Dabar
šią dieną švenčia ir daug kitų miestų mokyklų bei organizacijų“, – sakė Klaipėdos vokiečių
bendrijos kultūros renginių organizatorė Rasa Miuller.
„Šiais metais mus labai maloniai priėmė Klaipėdos evangelikų liuteronų parapija, kunigas
Moras. Dėl prasto oro pagrindinę renginio dalį perkėlėme į bažnyčią. Kaip daugelis žino,
šventas Martynas perkirpo savo apsiaustą, pasidalijo juo su vargeta, uždegė laužą. O to laužo
liepsneles mes savo žibintuose ir simbolizuojame“, – teigė R. Miuller.
Po žibintų eisenos Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje susirinkę svečiai išvydo Simono
Dacho progimnazijos mokinių, vadovaujamų teatro pedagogo Karolio Makausko, paruoštą
Martyno legendos inscenizaciją.

KAUNAS

Į KAUNĄ GRĮŽTA ŠVIESŲ FESTIVALIS
Rugsėjį šviesų
upėje paskandinęs S.
Daukanto pėsčiųjų
tiltą, Kauno šviesų
festivalis grįžta ir
nepaleis iki pat Naujųjų metų. Jau nuo
penktadienio vakaro įspūdingi šviesos
instaliacijos projektai
iš tamsos gniaužtų
trauks vieną po kito
gražiausius miesto
pastatus.
Kauno šviesų festivalio iniciatorė
Kauno miesto savivaldybė. Įgyvendina – viena iš šviesos instaliacijų pradininkių Lietuvoje „Leggato“ komanda.
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia, dar vadinama Soboru, Kauno pilis, Šv. Pranciškaus
Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia – vis naujas šviesos ir šešėlių spektaklis kiekvieną lapkričio savaitgalį. O seniausias Lietuvoje, Kauno valstybinis muzikinis teatras, šviesose maudysis nuo
gruodžio 1 iki sausio 1 dienos.
Lapkičio 17– 19 d. „Leggato“ prožektoriai bus nukreipti į Kauno pilį. Čia dėmesys skiriamas
ne tik išorei. Šviesos sklęs pilies fasado plokštumomis ir pasakos slėpiningą istoriją iš tvirtovės
vidaus.

ŠIAULIAI

KVIEČIA ŠIAULIŲ KNYGŲ MUGĖ
Lapkričio 18 d., šeštadienį, nuo 10 iki 20 val. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (Aušros al. 62) vėl kviečia miesto gyventojus ir svečius į Šiaulių knygų mugę. Knygų
naujienas pristatys 25 šalies ir miesto leidyklos bei 7 autoriai. Renginio atidarymas vyks 11 val.
Šios mugės ypatingi svečiai – teatro ir kino aktorius Regimantas Adomaitis, fotografijų ir
knygų apie Lietuvos gamtą autorius Marius Čepulis, muzikinio projekto „Tele-bim-bam“
vadovė, vaikų dainų kompozitorė ir knygų autorė Neringa Čereškevičienė, grupės BIX siela ir
lyderis Saulius Urbonavičius-Samas.

Gyvenant pašėlusiu šiuolaikiniu tempu,
labai lengva perdegti. Dabar daugelis turi
polinkį į darboholizmą, kuriuo gali pasidžiaugti nebent darbdavys. Mums patiems
laiko taupymas savo poilsio sąskaita neatneša nieko gera – vien tik stresą ir nuovargį,
be to, žinoma, ir mažėjantį produktyvumą.
Suprasdama tai, iš Alytaus kilusi Vaida Junevičienė (34) rado sprendimą – įkūrė startuolį
„Sportas darbe“.
Nustatė sporto poreikį
V. Junevičienės įsitikinimu, kasdienis
judėjimas – ar tai būtų pasivaikščiojimas,
ar mankšta, ar plaukiojimas baseine – gali
suteikti neįtikėtinų atradimų: „Iš savo patirties suprantu ir labai palaikau kiekvieną,
kuris teikia pirmenybę bet kokiam judėjimui
ir paverčia tai malonia rutinos dalimi, – sako
ji. – Tiesa, šiuolaikiniam žmogui atrasti laiko
savo perpildytoje darbotvarkėje – iššūkis ne
iš lengvųjų. Norint, kad sveiki įpročiai taptų
kiekvieno mūsų kasdienio gyvenimo dalimi,
tenka labai gerai planuoti savo laiką. Mano
galva, į darbotvarkę įtraukti sportą yra net ne
paslauga sau, o greičiau būtinybė.“
Ryžosi mesti stabilų darbą
Vis labiau pabrėžiant sporto svarbą, neatsitiktinai jis šiandien tampa netgi madingas.
Iškristalizuota idėja vesti sporto užsiėmimus, vykstant į klientų darbovietę, pasak
pašnekovės, koreliavo su jos pačios svajone
išbandyti save kaip trenerę. Dar dirbdama samdomą darbą, V. Junevičienė lankė
mokymus trenerės licencijai įgyti. „Kaip
trenerė startavau su nedidele savo kolegų
grupe Kultūros ministerijoje. Pradėjau vesti
treniruotes darbo vietoje pietų pertraukos
metu. Sportuodavome triskart per savaitę.
Širdimi jutau, kad ši veikla yra mano pašaukimas – buvau kupina entuziazmo tęsti tai, ką
pradėjau. Nors mesti stabilų samdomą darbą

buvo nelengva, ryžausi kurti startuolį „Sportas
darbe“. Kurdama šį projektą, labai tikėjau savo
siūlomos paslaugos kuriama verte klientui.
Investavau labai daug savo laiko. Ir štai šiandien „Sportas darbe“ jau, galima sakyti, atrado
savo vietą šalies rinkoje. Mano kelerius metus
brandinta vizija virsta realybe“, – džiugesio
neslepia verslininkė.
Neįprasta verslo koncepcija pasiteisino
Startuolio „Sportas darbe“ koncepcija neįprasta – treneris vyksta pas patį klientą jam
patogiu metu į darbo vietą, kurioje ir organizuojami sporto užsiėmimai. „Idėja pasiteisino,
– tikina V. Junevičienė. – Galiu tik patvirtinti,
ko gero, visiems startuoliams žinomą tiesą, kad
verslo starto metu jutau labai stiprų palaikymą
iš artimos aplinkos. Pirmąsias grupes surinkau
buvusiose savo ar žmonių iš savo socialinio
rato darbovietėse. Po pirmųjų mėnesių veiklos
žinia, kad galima organizuoti sporto užsiėmimus darbo vietoje, iš lūpų į lūpas pradėjo sklisti. Turime ir interneto svetainę bei „Facebook“
paskyrą, kur dalijamės naujienomis.“
Svarbiausia, kad širdis dainuotų
„Sporto darbe“ įkūrėjos manymu, kiekvieno
verslo sėkmės paslaptis yra elementari, bet
labai teisinga – tai entuziazmas. „Svarbiausia
yra ieškoti galimybių dirbti tai, kas tau išties
patinka, užuot ieškojus pasiteisinimų, kodėl
nedirbi to, kas tau artima. Plėtodamas savo
paties verslo idėją, turi neįkainojamas saviraiškos galimybes, o apie nuobodžias dienas
gali tiesiog pamiršti, – sako V. Junevičienė.
– Pradedantiesiems verslininkams to ir palinkėčiau – atrasti tokią veiklą, kuri priverstų
jūsų širdis dainuoti. Tik, žinoma, neperlenkite
lazdos ir nepamirškite atrasti laiko pabėgioti,
pasivaikščioti ar pasportuoti su kolegomis
darbo vietoje.“

RECEPTAS

KEPTI CUKINIJŲ, SŪRIO IR TUNO
UŽKANDŽIAI
Ingredientai:
1 vnt. cukinijos (nedidelės), 50 g ryžių,
1 indelis konservuotų
tunų, 2 šaukštai lydyto
sūrelio, 2 vnt. pomidorų, 50 g fermentinio sūrio, pagal skonį
druskos, pagal skonį
pipirų.
Gaminimas. Cukinijas supjaustykite 1
cm storio griežinėliais.
Pabarstykite druska ir
pipirais. Ryžius išvirkite ir kiek atvėsusius sumaišykite su lydytu sūreliu ir tunu. Lipdykite
nedidelius kotletukus ir dėkite ant kiekvieno cukinijos griežinėlio. Ant viršaus uždėkite po
vieną pomidorų griežinėlį, ant viršaus užbarstykite tarkuoto fermentinio sūrio. Sudėkite paruoštus užkandžius ant kepimo popieriumi ištiestos skardos ir dėkite kepti į iki 200 laipsnių
įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 20 minučių.
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tas, 13 arø sklypas).
Jurbarkas, tel.: 8 628
03 497, 8 626 66 989.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Gedimino g. (I a., 20
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 6 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 631 00 320.
Namà Kalninës g. (2 aukðtø,
árengtas, tvarkingi ûkiniai
pastatai, pirtis, 28 a sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
2 k. butà Erþvilke. Tel. 8 652
45 510.
2 k. butà Jurbarke Lauko g. (IV
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 25 000 Eur, su holu,
yra 2 balkonai, abu ástiklinti).
Jurbarkas, tel. 8 618 69 953.
2 k. butà Kauno g. 36 (36 kv. m,
V a., kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 611 10 136.
2 k. butà Kauno g. 36 (bendrabuèio tipo, 38 kv. m, II a., gera
vieta, sutvarkyta aplinka, ðalia
Nemunas, turgelis, baþnyèia, kaina 10 500 Eur, reikia remonto).
Jurbarkas, tel. 8 616 43 394.
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, 14 600 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 45
(V a., 50 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 16 000 Eur. Plastikiniai
langai ðarvuotos durys, ástiklintas
balkonas, tvarkingas). Jurbarkas,
tel. 8 650 67 728.

2

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 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.
3 k. butà su ûkiniais pastatais
ir 2 a. þemës, 2/2 a. , medinis
namas, kaina 11 500 Eur. Tel. 8
628 52 300.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas,
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 652 05
747.
Dalá namo (yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas
remontas, kaina 15 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 71 529.
Garaþà prie statybiniø medþiagø
parduotuvës, su rûsiu. Jurbarkas,
tel. 8 650 70 420.
Graþià sodybà Pilies I k.,
Jurbarko r. Tel. 8 611 01 244.
Namà (árengtas, 2 aukðtø,
mûrinis, visi patogumai, priþiûrëtas 10 a sklypas). Tel. 8 640 32
441.
Pastatà Klausuèiuose (su erdviu
30 a sklypu, graþioje vietoje ant
Klausuèiø tvenkinio kranto). Tel.
8 640 32 441.
Kolektyviná sodà Kalnënø k.
„Nemuno“ sodø bendrijoje (su
nameliu 32 kv. m, sklypo plotas
0,087 ha). Tel. 8 685 41 405.
3 k. butà (mûriniame name, II
a., 65 kv. m, centrinis ðildymas,
vanduo, kanalizacija, yra pusrûsis, garaþas, þemës, sutvarkyta
aplinka). Tel. 8 603 54 942.
Namà Mechanizatoriø g.
Jurbarkuose, kaina 25 000 Eur.
Tel. 8 628 52 300.
Namà. Árengtas, tvarkingas,
kaina sutartinë. Tel. 8 628 52 300.
Namà (mûrinis, su ûkiniais
pastatais, 15 a þemës sklypas).
Jurbarkas, tel. 8 645 53 404.
Namà Jurbarko r., Girdþiø sen.,
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, mûrinis, 4 800 Eur.
Rami vieta. 3 k., virtuvë, ûkinis
pasta

Namà Raudonëje,
PIGIAI (180 kv. m,
II a., mûrinis, skubiai). Jurbarkas, tel.
8 672 55 910.
Nedidelá mediná
namà (2005 m.
statybos, ant karjero
kranto, 14,5 a þemës,
vasarinë, malkinë,
garaþas, trifazis).
Jurbarkas, tel. 8 679
65 686.
Parduoda arba iðnuomoja garaþà su
rûsiu (39,67 kv. m)
Mokyklos g. 2 A. Jurbarkas, tel.
8 617 66 947.
Parduoda arba iðnuomoja butà
Kauno g. (92,64 kv. m, II a.,
kûrenamas kietuoju kuru, árengta
katilinë, vonia su dideliu langu,
tualetas). Jurbarkas, tel. 8 640
18 865.
Sklypà Dainiø g. 11 (12 a, su
projektu ir leidimu statyti, elektra atvesta á sklypà, kaina 8 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8 600 64 942.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (8 a be namelio,
yra vanduo, domina keitimai).
Garaþà prie ATÁ (ávesta signalizacija, rûsys). Domina keitimas.
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Sodybà Jurbarko r. Erþvilko sen.
Kartupiø k. (tvarkingi mûriniai
pastatai, 29 a þemës). Iðnuomoja
iki 22 ha þemës. Tel. 8 604 51 986.
Sodybà Kiduliuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
19 900 Eur, 40 a þemës, du
sklypai). Jurbarkas, tel. 8 658
85 398.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalis,
38 a). Jurbarkas, tel. 8 679 02 985.

n u o m o j a
+Jurbarko miesto centre, pirmame aukðte, iðnuomoja 150 kv.
m komercinës paskirties patalpas. Yra automatinis ðildymas,
trifazis, automobiliø stovëjimo
aikðtelë. Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
+Privaèioje valdoje iðnuomoja
arba parduoda didelius garaþus.
Yra trifazis, signalizacija, aptverta teritorija. Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.
Iðsinuomotø 2-3 k. geros bûklës
butà Jurbarke (tvarkinga, dirbanti moteris su vaiku). Jurbarkas,
tel. 8 677 94 996.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Remontuotinà 2 aukðtø namà
Kauno r., Eþerëlio mstl. (rûsys,
centrinis ðildymas). Tel. 8 640
32 441.
Þemës sklypà Ginënø k., 7 km
nuo Kauno, link Lapiø gyvenvietës (namø valda, 1 ha, suskirstyta
á tris sklypus po lygiai, galima
pirkti ir atskirai, netoli Nëris,
graþi vieta, prie plento). Tel. 8
652 65 044.

dama su daliniais baldais. Sodyba
graþioje vietoje, 1,50 ha sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
Namà Kiduliuose, prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.
Ràstiná 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.

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 2
a., kaina 15 500 Eur. Tel. 8 628
52 300.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (II a., 32 kv. m, plastikiniai langai, ðarvo durys, maþi
mokesèiai, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 652 66 159.
1 k. butà (II a., su patogumais,
renovuotame name, maþi
mokesèiai, 27 kv. m, uþ renovacijà sumokëta, 17 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 72 725.
1 k. butà (IV a., 21 kv. m, IX
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 9 900
Eur. Yra balkonas. Rakinama
viso aukðto laiptinë. Namas jau
ápusëtas renovuoti). Tauragë, tel.
8 655 66 268.
1 k. butà Eièiø k. Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.
1 k. butà Gedimino g. 41 (III a. ið
penkiø aukðtø, 36,21 kv. m, blokinis). Tauragë, tel. 8 688 10 129.
1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
1 k. butà miesto centre (III a.).
Tauragë, tel. 8 673 47 230.

1 k. butà Tarailiø g. 5/5a, yra
tvarkingas, kaina 18 200 Eur. Tel.
8 628 52 300.
2 k. butà M. Maþvydo g.1/5 a., yra
tvarkingas, kaina 35 000 Eur. Tel.
8 628 52 300.
2 k. butà M. Maþvydo g. 47 (I
a., 32 500 Eur). Tauragë, tel. 8
674 26 375.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
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.
2 k. butà miesto centre Baþnyèiø
g. (II a., namas trijø aukðtø,
uþdaras kiemas, ðalia automobiliø
stovëjimo aikðtelë, yra dujos,
dideli rûsiai kambario dydþio).
Tauragë, tel. 8 635 44 737.
2 k. butà Gedimino g.9/9a, yra
tvarkingas, kaina 19 300 Eur. Tel.
8 628 52 300.

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

p a r d u o d a
Þemës sklypus namø valda po
25 a 11 km iki Klaipëdos, Pipirø
k. (geras privaþiavimas, netoli
elektros linija, kaina sutartinë).
Tel. 8 689 48 739.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Namà Gelgaudiðkyje, Ðakiø r. (2
a., mûrinis, visi patogumai, centrinis ðildymas). Tel. 8 640 32 441.
Jaukià sodybà Lekëèiø sen.,
Ðakiø r. (visi patogumai, parduo

cm
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Sklypà Tauragës r. Maþonø k.
(komunikacijos, 9 500 Eur, ðalia
pagrindinio kelio, elektra, namø
valda). Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Sodo namà Zuikiø takas,
Joniðkës km., 6a. þemës, kaina
11 500 Eur. Tel. 8 628 52 300.
2 k. butà Ðilalës g. 166-4 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, visi patogumai, 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 Vilkiðkiø miestelyje (64
kv. m, yra rûsys, vonia, ûkiniai
pastatai, tinka komercinei veiklai). Tel. 8 684 61 863.
Dalá gyvenamojo namo miesto
centre (yra garaþas, 2,7 aro
þemës sklypas). Tauragë, tel. 8
652 21 229.
Dviejø namø valdà Jurbarko g.
28 ir Jurbarko g. 28 A. Keièia á
3-4 kambariø butà (IV ir V a.
nesiûlyti). Dël kainø skirtumø
tarsimës. Tauragë, tel.: 8 682 41
561, 8 652 97 533.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje
Jaunimo g. 1 (yra duobë T formos, vanduo, iðtinkuotas, apskardintos durys). Tauragë, tel. 8
652 03 551.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas)
ir þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(tvarkingas, rûsys po visu garaþu,
yra sandëliukas, saugomas vaizdo
kameromis). Tauragë, tel. 8 645
84 592.
Garaþà „Rato“ bendrijoje T.
Ivanausko g. (be duobës, 18 kv.
m, aliumininës skardinës durys, 1 500 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel.: 8 673 05 007, 8
671 57 613.
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.
8 699 47 615.
Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Mûriná vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2
garaþai). Arba pusæ namo valdos.
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Namà, kaina sutartinë. Daugiau
info tel.8 628 52 300.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 34 621, 8 699 27 173.
Namà Maþonuose, Antðunijø g.
10 (2008 m., statyba, árengtas, yra
mansarda, 84 arø þemës sklypas,
visi patogumai, komunikacijos).
Tel.: 8 658 33 095, 8 651 13 993.
Pusæ namo prie baþnyèios
(graþioje vietoje, miesto centre,
prie Jûros upës, vëliau bus parduodamas visas namas, patogi
vieta vyresnio amþiaus þmonëms,
kaina sutartinë). Skubiai!
Tauragë, tel. 8 601 51 502.

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.
Sodà Tauragës r. Joniðkës k.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 11
000 Eur, pirtis, þidinys, tualetas
ir poilsio kambarys. Sklypas
ribojasi su tvenkiniu). Tauragë,
tel. 8 641 65 651.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà Norkiðkës gyvenvietës centre Batakiø sen., ant
Anèios upës vingio kranto, labai
graþioje vietoje. Privaþiavimas iki
sklypo iðasfaltuotas, kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 614 72 396.
Þemës sklypà Tauragës r. Jociø k.
(3 800 Eur, þemës ûkio paskirties,
1,68 ha). Tauragë, tel. 8 631
46 206.

p e r k a
1-3 k. butà ar sodybà Jurbarke
arba Tauragëje. Siûlyti ávarius
variantus. Tel. 8 628 52 300.
2 k. butà Tauragës r. (iki 15 000
Eur, nuo 1 iki 3 k., gali bûti be
remonto, be baldø). Tauragë, tel.
8 601 14 427.
3 k. butà (renovuotame name, IIIV a.). Tauragë, tel. 8 631 20 022.

Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina 50
Eur, su pristatymu). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.

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.

Skalbimo maðinà AEG (matmenys 60x60, kaina 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 57 096.

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

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

d o v a n o j a

Geros bûklës metalinæ cisternà
(25 kub. m). Tel. 8 686 08 124.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà (su baldais). Tauragë, tel. 8 601 34 766.
Iðnuomojami kambariai nuosavame name ámonëms ir privatiems asmenims. Yra baldai,
sanitariniai mazgai, atskiri áëjimai. Eþeruonos g. 8 Taurø k.
Tauragës r. Tel. 8 652 70 889.

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.
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.

d o v a n o j a
Gal kas padovanotø 3 durø
spintà? Tauragë, tel. 8 641 11 810.
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VW GOLF (dyz., 1,9 l, 1995
m., TA iki 2019 05, gera bûklë,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 637 04 187.
VW PASSAT (2006 m., 2 l, dyz.,
TA, þieminiø padangø komplektas, juoda sp., daug privalumø).
Tel. 8 678 43 672.
VW PASSAT (1997 11, 1,6 l,
benz., vyðninë sp., universalus,
TA iki 2019 03, reikia remonto,
kaina 550 Eur). Tel. 8 603 20 563.
Trifazá runkeliø tarkà, trifazæ
skiedinio maiðyklæ, þigulio variklá,
motociklo iþdo variklá, visureigio
galiná tiltà, 36 W. transformatoriø,
elektriná dviratá, vyriðkà naujà
dviratá. Tel. 8 624 91 808.

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

p e r k a
d o v a n o j a
Dovanoja sterilizuotà katytæ (labai meili, gera). Jurbarkas, tel. 8
652 76 694.

Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.
5 verðingas telyèias, 750 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Bevilnes Kamerûno veislës avis.
Tel. 8 605 47 826.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.
Kalakutus (mësiniai). Tauragë, tel.
8 643 20 118.
Kalakutus ir þàsis (mësiniai,
ekologiðkai uþauginti). Pagëgiø
sav., tel.: 8 642 09 030, 8 611 01
641.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Miðrûnes ir bevilnes avis. Ðakiø r.,
tel. 8 648 27 276.
Parðelius. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 612 80 728.
Ðuná (rotveileriø veislës, 2 m.,
patelë). Tel. 8 681 19 146.

2

Stambià telyèià ir neseniai atsivedusià verðelá karvæ. Jurbarkas,
tel. 8 685 67 166.
Svogûnus ir maistines bulves.
Tauragë, tel. 8 644 04 656.
Verðingà telyèià (800 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 08 505.
Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8 612 35 073.

CITROEN

p a r d u o d a
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

p a r d u o d a

mechaninë, universalus, sidabrinë,
4/5, 168125 km, TA iki 2019-01,
daug privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 690 26 082.

p a r d u o d a
Dëvëtus rûbus maiðais (striukës,
kelnës, dþemperiai ir t.t., 100 kg
- 25 Eur). ATVEÞU. Jurbarkas,
tel. 8 656 38 610.
Kubilà (80x60 cm), dviratá-treniruoklá. Tauragë, tel. 8 617 34
672.
Metalines talpyklas (10, 3, 8
kub. m) ir ávairius metalinius
vamzdþius. Tel. 8 681 19 146.
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
ðiltesnius batus, ðlapiam orui.
Vyriðkas apatines kelnes (vyresniems þmonëms). Sukneles ir
ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.

Dingo jorkðyrø veislës ðuniukas
Tukas prieð 3 savaites (ðviesiai
rudos sp., maþas, be dantukø, 13
metø, ðone iðlindæs lieþuvëlis).
Radusiems dosniai atsilyginsiu.
Tauragë, tel. 8 636 56 920.
Esu pensininkë, gyvenu viena.
Norëèiau rasti gerà þmogø
pagyventi pas mane, be þalingø
áproèiø moterá ar merginà. Nieko
nereikëtø mokëti ir dirbti, kad
bûtø þmogus ðalia ir nebrangiai,
viena bûèiau. Jurbarkas, tel. 8
651 78 089.

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.

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

FORD

p e r k a

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

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

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1996 m.,
benzinas, dujos, TA iki 2018 m.,
geros bûklës, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 79 854.
RENAULT MEGANE (1999 m.,
benzinas, 1,6 l, 66 kW, TA iki 2019
06 mën., yra draudimas iki 2018
08 mën., kaina 480 Eur). Tel. 8
672 17 585.
RENAULT MEGANE (2001 m.,
dyzelinas, TA iki 2019 m., draudimas, variklio defektas, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 69 055.
RENAULT MEGANE (2007 m.,
1,9 l, DCI, 96 kW, universalas,
juodos sp., TA iki 2018 m., kablys, 2 400 Eur). Tauragë, tel. 8
624 34 116.

SUBARU

p a r d u o d a
SUBARU FORESTER (2001 m.,
2 l, benzinas, 92 kW, automatinë
pavarø dëþë, gráþæs sava eiga ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 630
59 380.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
AUDI A6 (2001 m., 2800 kub. cm,
benzinas, mechaninë pav. dëþë,
sedanas, mëlyna sp., 4/5, 243 km,
TA iki 2019-05, 2 490
Eur, ið Vokietijos, su nauja TA,
stoglangis, kablys). Jurbarkas, tel.
8 639 06 519.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET NUBIRA (2007
m., 2000 cm3, dyzelinas, 89 kW,

p e r k a

Bulviø kombainà (vokieèiø g-bos,
vienvagis), plûgus (trivagiai), 4
vagø rusiðkà bulviø sodinamàjà.
Tel. 8 652 36 270.
Grûdø traiðkytuvà, 5.5kw. Tel. 8
603 36 327.
Grûdø malûnà (trifazis, 7 kW
variklis). Elektros variklá (3000
aps./min., 4 kW). Ûkiðkas svarstykles (sveria iki 200 kg, kompaktiðkos). Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Melþimo aparatus, vienfazius,
vandens talpyklà ant ratø (3 kub.

OPEL

ÐKODA

AUDI

Priekabëlæ lengvajam automobil

p a r d u o d a

RENAULT

Pirks stambø ðakotà àþuolà ið
privaèios valdos. Àþuolo taðus.
Tel. 8 623 45 752.

plûgà (3 korpusø, gera bûklë,
kaina 1800 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 22 514.

HYUNDAI

Krosnis su þidinio durelëmis
ið karðèiui atsparaus liejinio
(sieneliø storis 10 cm). Tel. 8
636 46 008.

Ðiferá (naudotas, dideliais lapais) ir naudotus lietvamzdþius.
Tauragë, tel. 8 630 06 395.

p a r d u o d a

pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.

p a r d u o d a

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

2 vnt. traktorius: MTZ 50 (kaina
2150 Eur, su 80 varikliu, T40AM
(kaina1250 Eur). Vartomàjá

Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima

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.

p a r d u o d a

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a

OPEL VECTRA B (1,8 l, benzinas, 85 kW, heèbekas, sidabrinë
sp., veliûras, yra kablys ir „parkingas“, TA iki 2018 11 10, kaina 650
Eur). Tel. 8 650 59 120.

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

VW POLO (1997 m., 1,4 l.,
benzinas, draudimas, 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 22 795.

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

Juodþemá (maiðytas su smëliu, tinka sklypui pakelti, iðlyginti, supilti
pagrindà prieð pilant juodþemi
vejai sëti, 8 Eur). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.

Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (spalvoti, 80 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.

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). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.

iui be TA, rusiðkà „Fonar“.
Naujà italiðkà vyriðkà dviratá.
Jurbarkas, tel. 8 699 85 415.

Duðo kabinà (nauja). Tauragës
Dvaras 32 A -4, vakare nuo 18 val.

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

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.

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.
Priekabos ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Þiemines padangas su lietais
ratlankiais, tinka TOYOTA
RAV4 (215/60/R16, komplektas).
Tauragë, tel. 8 687 41 556.

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

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW 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.

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
Pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.
Laikraðtyje - 2,00 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.

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

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

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

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

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

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

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

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
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maitina, socialinës garantijos.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
+Reikalingas vairuotojaspadëjëjas, galintis vaþinëti á
turgø. Tauragë, tel. 8 636 93 433.
+Ûkyje reikalingas ðërikas, turintis traktorininko teises. Gali
bûti ðeima. Apgyvendinama,
socialinës garantijos, mokamas
atlyginimas. Tel. 8 674 36 946.
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.

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )

Reikalingas darbininkas, darbui
pas ûkininkà, soc. garantijos,
apgyvendiname, maitiname.
Jurbarkas, tel. 8 699 55 304.

Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Lapkričio 14 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina tik: 269,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
269,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Lapkričio 15 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

Išsamiau dėl mokymų teirautis:
Adresu: Dariaus ir Girėno g. 68-9, Jurbarkas
Tel. Nr.: 8 657 75235
El. paštu: jurbarkas@rigveda.lt

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
LAUKSIME VISŲ NORINČIŲ IŠMOKTI VAIRUOTI!

m), ganyklø gyvuliø girdymo
talpyklà (3 kub. m). Jurbarkas,
tel. 8 615 31 155, skambinti po
darbo.
Mëðlo pakrautuvà, miðkaveþá,
vakuuminá siurblá su ðlangomis,
vienaðæ priekabà. Eelektros
variklius (ávairaus galingumo),
3 cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4
t). Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

Traktoriø T25 (vienaðë priekaba
2x3 m), kultivatoriø ir dvivagá
plûgà (TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.
Vienaðæ traktorinæ priekabà
(650 Eur), traktorinæ traukimo
gervæ (650 Eur). Tauragë, tel. 8
640 29 699.
Vienvagá melioraciná rusiðkà
plûgà. Jurbarkas, tel. 8 655 23
387.

p e r k a
+Perka þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702

Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Ieðko smulkiø statybos darbø.
Tauragë, tel. 8 658 34 755.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius. Tauragë, tel.
8 641 49 737.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.

+Kebabinëje ieðkoma darbuotoja. Patirtis - privalumas. Tauragë,
tel. 8 658 08 913.
+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos.
Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalinga moteris sodybos
prieþiûrai. Tauragë, tel. 8 643
93 090.
+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,

Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Vyras ieðko smulkiø apdailos
darbø. Tauragë, tel. 8 617 34 672.
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Gyvatvoriø ir medþiø formavimas, þolës pjovimas, apleistø
sodybø iðvalymas. Tauragë, tel.
8 654 43 839.

+Atliekame bûsto remonto
darbus: glaistome, daþome,
montuojame gipso kortonà. Tel.
8 600 51 004.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Gipso kartono montavimas
(sienø, lubø), glaistymas, daþymas, tapetavimas, sienø griovimas, laminavimas, parketlenèiø
ir plyteliø klojimas ir kt. Turim
ilgametæ patirtá. Tel. 8 614 51
872.
+Patyrusi stogdengiø brigada
dengia visø tipø stogus, montuoja skardos gaminius, iðlankstome
nemokamai. Konsultuojame ir
padedam geriausioms kainomis
ásigyti stogo dangà. Tel. 8 614
51 872.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Kokybiðki apdailos darbai,
tapetavimas, grindø dëjimas,
gipso sukimas, namø ðiltinimas,
griovimo darbai ir kiti statybos
darbai. Tel. 8 652 06 026
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.

Esu pensininkë, gyvenu viena.
Norëèiau rasti gerà þmogø
pagyventi pas mane, be þalingø
áproèiø moterá ar merginà. Nieko
nereikëtø mokëti ir dirbti, tik,
kad bûtø þmogus ðalia ir ne
viena bûèiau. Jurbarkas, tel. 8
651 78 089.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
LAPKRITIS
16 d. (ketvirtadienis) 18.30 val.
Didžioji salė/Trukmė 3.00 val.
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA.
2 dalių spektaklis. Režisierius Oskaras Koršunovas.
17 d. (penktadienis) 18.30 val.
Mažoji salė /Trukmė 1.30 val.
Ksenija Dragunskaja LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS.
1 dalies spektaklis. Režisierius Darius Rabašauskas.
18 d. (šeštadienis) 18.30 val.
Didžioji salė /Trukmė 2.30 val.
Gintaras Grajauskas MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS.
2 dalių tragikomedija. Režisierius Jonas Vaitkus.
19 d. (sekmadienis) 17.00 val.
Didžioji salė/Trukmė 4.00 val.
Arvydas Juozaitis KARALIENĖ LUIZĖ.
2 dalių istorinė drama. Režisierius Gytis Padegimas.
21 d. (antradienis) 18.30 val. N-14
Didžioji salė /Trukmė 2.30 val.
PASKUTINĮ KARTĄ SCENOJE.
Petr Zelenka PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS. 2 dalių komedija.
Režisierius Darius Rabašauskas.
22 d. (trečiadienis) 18.30 val. N-18
Didžioji salė /Trukmė 2.30 val.
Ivan Vyrypajev GIRTI.
2 dalių komedija. Režisierė Loreta Vaskova.
PREMJERA!
24 d. (penktadienis) 18.30 val. N-16
Didžioji salė /Trukmė 2.40 val.
Andrzej Stasiuk NAKTIS. Režisierius Agnius Jankevičius.
PREMJERA!
29 d. (trečiadienis), 30 d. (ketvirtadienis) 18.30
val. N-16
Kamerinė salė
Milan Marković LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI!
Režisierius Marius Pažereckas.

Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

LAPKRIČIO 15 D. 14 VAL. Literatūrinė popietė „Jurgis Baltrušaitis. Skaitymai“
Skirsnemunės bibliotekoje.
LAPKRIČIO 16 D. 18 VAL. Rašytojai Jurgai Ivanauskaitei atminti – „Knygos teatro“
spektaklis „Pakalnučių metai“ Jurbarko kultūros centre.
LAPKRIČIO 18 D. 15 VAL. Chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, skirta moterų choro „Lelija“ kūrybinės veiklos 35-mečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
Jurbarko kultūros centre.
LAPKRIČIO 20 D. 17 VAL. Profesionalaus meno sklaidos projektas „Susitikimai 2017”
baigiamasis renginys, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai. Susitikimas su aktoriumi
Mykolu Vildžiūnu, „Savanoriai. Konstantinas Boreckis“ Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

LAPKRIČIO 18 D. 16 VAL. Tarptautinė liaudies meno šventė „Vaikščiuo puova po
dvara...“ Dalyvauja folkloro ir liaudiškų šokių kolektyvai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir
Lietuvos. Tauragės kultūros centre.
LAPKRIČIO 20 D. 18 VAL. Spektaklis - komedija ,,Du vyrai geriau“ Tauragės kultūros
centre.
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