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NUO SAUSIO 1 D. LIETUVOJE ĮTEISINAMI AUTOMOBILIAI SU VAIRU
DEŠINĖJE: JAU AIŠKU,
KOKIUS TECHNINIUS
REIKALAVIMUS JIE TURĖS
TENKINTI

Diskusijose, saugūs ar ne automobiliai, kuriuose vairas –
dešinėje pusėje, padėtas taškas. Nuo ateinančių metų sausio 1
d. tokie automobiliai taps legalūs Lietuvoje.
Justas Rašomavičius, Valstybinės kelių transporto inspekcijos
(VKTI) viršininko pavaduotojas, patvirtino, kad Saugaus eismo
automobilių keliais įstatyme (SEAKĮ) numatytos pataisos,
apibrėžiančios dešiniavairių automobilių, įprastai pritaikytų
eismui kairiąja kelio puse, naudojimą Lietuvoje.
Šioms pataisoms pritarta ir jos įsigalioja nuo 2018 m. sausio
1 d.
Ko reikės dešiniavairių savininkams
Įstatymo pataisose įrašytos ir Europos Sąjungos (ES) rekomenduotos priemonės, kurių reikėtų imtis norint užtikrinti
saugų eismą dešiniavairiais automobiliais šalyse, kur eismas
vyksta dešine kelio puse.
Pirmiausia, apibrėžiama SEAKĮ, dešiniavairiai automobiliai
turės turėti numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo
įrangą, skirtą vairuotojo priekiniam matomumui pagerinti:
periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, kamerą su monitoriumi, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą tiek šviesiuoju,
tiek tamsiuoju paros metu, taip pat – kai blogas matomumas.
Taip pat dešinėje vairą turintis automobilis privalės turėti
eismui dešine kelio puse pritaikytus žibintus ir šoninius galinio
vaizdo veidrodžius.
Papildomos išlygos numatytos keleivius vežantiems autobusams, mat jų bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys
privalo būti dešinėje pusėje. Krovininiai automobiliai, kurių
didžiausia leisina masė didesnė nei 7 500 kg ir kurie skirti vežti
ne daugiau nei aštuonis keleivius neįskaitant vairuotojo, privalo
tam numatytose vietose turėti įrengtą papildomą netiesioginio
matymo įrangą. Nurodoma, kad pradedantiesiems vairuotojams, kitaip tariant, neturintiems dvejų metų vairavimo stažo,
tokias transporto priemones vairuoti draudžiama.
Verslas jau domisi reikalavimais
Anot J. Rašomavičiaus, nuo ateinančių metų transporto
priemonę su vairu dešinėje turintys ir ją įregistruoti norintys
asmenys turės pasirūpinti, kad automobilyje būtų įrengta visa
reikalaujama ir veikianti įranga.
„Tuomet užteks kreiptis į bet kurią techninės ekspertizės
įmonę, kuri patikrins įrangos veikimą, jos tinkamumą naudoti,
patvirtins, kad esami žibintai yra skirti eismui dešiniąja kelio
puse. Gavus šios įmonės patvirtinimą, kad viskas veikia, automobilis galės būti užregistruotas“, – pasakojo pašnekovas.
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10 PRIEŽASČIŲ PASKANAUTI GRANATŲ
– REZULTATAI JAU PO TRIJŲ DIENŲ

Granatai – vieni iš nedaugelio vaisių, kuriuos
ne tik galima, bet net labai sveika valgyti diabetikams. 10 priežasčių paskanauti granatų
– rezultatai jau po trijų dienų.
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Didina hemoglobino kiekį. Tai bene garsiausia granatų savybė – jie padeda kovoti
su anemija. Esant mažakraujystei, patariama
gerti skiestas granatų sultis: po 0,5 stiklinės
3 kartus per dieną 30 minučių prieš valgį – ir
taip 2 mėnesius iš eilės.
Mažina kraujospūdį. Granatmedžio vaisiaus sėklos itin naudingos hipertenzikams,
nes labai švelniai, palaipsniui mažina arterinį
kraujo spaudimą.
Didina hormonų aktyvumą. Granatų sėklų
kauliukuose esama aliejų, atkuriančių hormonų pusiausvyrą organizme. Todėl valgydami
vaisius niekada jų neišspjaukite, o suvalgykite. Taip gausite iš granatų dar daugiau naudos.
Dezinfekuoja burną ir gerklę. Granato
žievelės vandens nuoviras arba jo sultys labai
tinka skalauti gerklei ir burnos ertmei.
Veikia kaip insulinas. Granatai – vieni iš

nedaugelio vaisių,
kuriuos ne tik galima, bet net labai
sveika valgyti diabetikams.
Šalina iš organizmo radioaktyvias
medžiagas. Būtent
dėl to granatų sultys
rekomenduojamos
dirbantiesiems su
radioaktyviaisiais
izotopais arba gyvenantiems padidinto
radiacinio fono zonose.
Gydo odą. Turite
tokią bėdą, kaip riebi oda, inkštirai ar pūlinga aknė? Jums tiks veido kaukės iš lengvai
paskrudintos ir sutrintos granato žievelės su
sviestu ir alyvuogių aliejumi. Sausi džiovintos granatų žievės milteliai taip pat labai
naudingi – jais, teigiama, itin veiksmingai
gydomi nudegimai, odos įtrūkimai bei
smulkios žaizdelės.
Padeda atsikratyti parazitų. Patariama
40–50 g smulkintos žievelės užmerkti 400
g šalto vandens ir palaikyti 6 valandas. Tada
pakaitinti ant silpnos ugnies, kol pusė skysčio išgaruos. Likusį nuovirą reikia nukošti ir
išgerti per valandą nedidelėmis porcijomis.
Stabdo viduriavimą. Tokia savybe pasižymi tiek granatų sėklos, tiek ir žievelė.
Tačiau jomis gydoma ne tik diarėja, bet ir
kolitas bei enterokolitas. Suaugusiesiems
rekomenduojama išdžiovinti granato žievelę, sutrinti ir vartoti po žiupsnelį 3 kartus per
dieną po valgio.
Slopina uždegimą. Susirgus kokia nors
uždegimine liga (inkstų, kepenų, ausų ar
akių, sąnarių, reprodukcinių organų), padės
granato žievelės nuoviras.

NAUDINGA ŽINOTI

PA P R A S TA N A M I N Ė P R I E M O N Ė
VEIKSMINGAI PAŠALINS APNAŠAS
SKALBYKLĖJE

Skalbimo mašina namuose yra būtinas
daiktas, tačiau kartais ji tampa itin brangiu
malonumu, galinčiu rimtai smogti per šeimos biudžetą. Kad taip neatsitiktų, reikia
pasistengti, kad ji negestų ir tarnautų kuo
ilgiau. Tai pasieksite, jei kartą per tris mėnesius skirsite jai ypatingą dėmesį. Paprasta naminė priemonė veiksmingai pašalins
apnašas skalbyklėje. Skalbyklė ne visada
gali džiuginti ilgu eksploatacijos laiku, nes
daug kas priklauso nuo vandens ir naudojamų skalbimo priemonių. Daugumoje
miestų vandentiekio vanduo būna labai
kietas ir turi daug įvairiausių priemaišų,
kurios susidaro vamzdynuose. Kova su
šiuo reiškiniu yra sudėtinga, o kartais būna
netgi beviltiška. Tačiau egzistuoja visiškai
nekenksmingas būdas išvalyti nuo tokių
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vandens priemaišų užsiteršusią skalbyklę.
Profilaktiškai šią procedūrą pakaks atlikti
kartą per tris mėnesius. Visa paslaptis
susijusi su paprasčiausia citrinų rūgštimi.
Standartinei skalbyklei, skirtai 3,5 kg
skalbinių, pakaks keturių pakelių citrinų
rūgšties po 15 g. Į stalčiuką, skirtą skalbimo milteliams, supilame citrinų rūgštį
ir nustatome visą skalbimo režimo ciklą
su kuo aukštesne vandens temperatūra.
Dažniausiai tai būna medvilnei skirtas režimas su 90 laipsnių temperatūra. Citrinų
rūgštis kuo puikiausiai ištirpdo apnašas
skalbyklės viduje. Jei jus kankina nuojauta, kad citrinų rūgštis nesusidoros su
šia užduotimi, paruoškite stipresnį citrinų
rūgšties tirpalą, kuris įveiks bet kokias
kalkių nuosėdas.

VOKALINIS VYRŲ ANSAMBLIS „THE
QUEEN‘S SIX“ (JUNGTINĖ KARALYSTĖ)
„The Queen’s Six“
– šešių vyrų vokalinė
grupė, dainuojanti a
cappella (be pritarimo).
Ansamblis, kuriame
kartu muzikuoja Daniel
Brittain ir Timothy Carleston (kontratenorai),
Nicholas Madden ir
Dominic Bland (tenorai), Andrew Thompson ir Simon Whiteley
(baritonai–bosai), susibūrė 2008-aisiais.
Ansamblis „The
Queen‘s six“ įsikūręs
Vindzoro pilyje. Čia
jie ne tik kuria, bet ir
gyvena. Kolektyvui nuo pat jo įkūrimo suteikta privilegija koncertuoti privačiuose bei viešuose
karališkosios šeimos renginiuose. Grupės repertuaras aprėpia senosios muzikos žanrus, renesanso epochos polifoniją, pasaulietinius madrigalus, tautines dainas, džiazo ir populiariosios
muzikos kūrinių aranžuotes. Ansamblis dalyvavo prestižiniuose muzikos festivaliuose Jungtinėje Karalystėje ir Ispanijoje, gastroliavo Vokietijoje bei Austrijoje. Kolektyvas dalyvauja
privačiose ir valstybinėse iškilmėse, dažnai karališkosios šeimos akivaizdoje. Ansambliui teko
garbė pasirodyti per privačią ceremoniją Jos Didenybės Karalienės Elžbietos II ir Princo Filipo,
Edinburgo hercogo garbei. Tokios išskirtinės progos kolektyvą įpareigoja siekti aukščiausio
vokalinio meistriškumo.
Koncertas vyks Tauragės kultūros rūmuose, gruodžio 31 d. 17.00 val. Bilietai jau parduodami.

JURBARKAS

K V I E Č I A M E D A LY VA U - T
ŠVENTĖJE „METŲ ŪKIS 2017“

I

Gerbiami žemdirbiai, kviečiame visus į
šventę „Metų ūkis 2017“, kuri vyks 2017
m. lapkričio 25 d., 12.00 val. Jurbarko
kultūros centre. Tradiciškai pagerbsime
šauniausiai ūkininkavusius ir Jurbarko
kraštui nusipelniusius ūkininkus. Šventės
metu koncertuos – Violeta ir Vilius Tarasovai. Laukiame Jūsų!

ŠILUTĖ

„ŠILUTĖS BALDUOSE“ TAIKOMA NAUJA
PAŽANGI ATLYGIO UŽ DARBĄ SISTEMA
Nuo spalio 1 dienos AB „Šilutės
baldai“ įdiegė naują, pažangią keturių
pareigybių sistemą. Ją pritaikius, darbuotojams tapo paprasčiau gauti ne tik
didesnį darbo užmokestį, bet ir siekti
karjeros galimybių. Atsisakius iki tol
veikusio įprasto darbuotojų skirstymo
pagal 7 kategorijas, anot vadovybės,
specialistų vidutinis darbo užmokestis
padidėjo daugiau kaip 10 proc.
Antradienį AB „Šilutės baldai“ direktorė Asta Dijokienė kartu su SBA koncerno
viešųjų ryšių vadove Virgija Dunauskiene vietos žiniasklaidos atstovus supažindino su nauja
atlygio sistema, darbuotojų galimybėmis siekti karjeros, pristatė naujas taikomas technologijas
ir kitas įmonės naujoves.
Po diskusijų su darbuotojais, anot A. Dijokienės, į darbo užmokesčio skaičiavimo sistemą
buvo pažvelgta kitaip. „Situacija darbo rinkoje ir modernūs darbo santykiai reikalauja kitokio
požiūrio į darbo užmokesčio skaičiavimo sistemą – ji turi būti lanksti, lengvai suprantama tiek
vadovams, tiek darbuotojams ir teisinga. Todėl atsisakėme įprasto darbuotojų skirstymo pagal
kategorijas“, – paaiškino AB „Šilutės baldai“ direktorė.
Dabar, kai nustatyti kiekvienos pareigybės trys skirtingi tarifai, aukštesniam tarifui taikyti
pakaks tiesioginio vadovo teikimo, kuris tvirtinamas aukštesnio lygio vadovo įsakymu. Vadinasi, tą patį darbą dirbantys specialistai gali gauti skirtingą atlyginimą.
Tokiu būdu nuo spalio 1 d. „Šilutės balduose“ atsirado šios keturios pareigybės: gamybos
darbininkas, operatorius, vyresnysis operatorius ir vadovaujantis operatorius. „Nuo šiol visiems „Šilutės baldų“ specialistams, atsižvelgdami į jų kvalifikaciją, nustatėme pareigybes, o
darbuotojų atlygis priklausys ir nuo pareigybės valandinio tarifo, kurių kiekvienas turės net tris
skirtingus. Jie nustatomi atsižvelgiant į darbuotojo rezultatus bei tobulėjimą. Bus peržiūrimi
mažiausiai du kartus per metus“, – pasakojo AB „Šilutės baldai“ direktorė. Vidutinis „Šilutės
baldų“ darbuotojų darbo užmokestis šiuo metu yra beveik 800 eurų. Šiuo metu įmonėje dirba
per 750 darbuotojų.
Viktorija SKUTULIENĖ

PALANGA

LAPKRIČIO 24-25 D. PALANGOS KURORTO MUZIEJUJE VYKS TARPTAUTINĖ
MOKSLINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI
ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“
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Į Palangos kurorto muziejų kviečia archeologai.
Šis renginys - tai ilgametis,
daugiau nei 40 metų vykstantis tęstinis projektas.
Konferencijoje archeologams ir plačiajai visuomenei bus pristatyti naujausi
archeologiniai atradimai,
aptarti jų rezultatai bei
ateities perspektyvos. Bus
galima sužinoti apie naujų
tyrinėjimų metodų taikymą
bei archeologijos mokslo ir paveldo apsaugos
pasiekimus Lietuvoje ir
kaimyninėse šalyse.
Archeologus ir besidominčius archeologija bei norinčius išklausyti pranešimų, prašome
registruotis el. paštu archeologijosdraugija@yahoo.com iki lapkričio 22 d. (trečiadienis).
Registracija būtina. Vietų kiekis ribotas. Laiške prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei
atstovaujamą instituciją, jei tokia yra.
Konferencijos programa skelbiama Palangos kurorto muziejaus internetinėje svetainėje ir
„Facebook“ paskyroje.
Renginio organizatoriai: Lietuvos archeologijos draugija, Palangos kurorto muziejus. Projektą
dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
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SMULKUS VERSLAS

SUKŪRĖ FUNKCIONALIŲ LIETPALČIŲ
LINIJĄ

KLAIPEDA

VARPUS DALIJA BENDRUOMENĖMS
Klaipėdos savivaldybė
ketina atiduoti dar vieną
senojo kariliono varpą.
Šįkart jis turėtų iškeliauti
į Šilalės rajoną. Prašymą
perimti vieną iš senųjų
kariliono varpų Klaipėdos
savivaldybei pateikė Šilalės rajono Bijotų kaimo
bendruomenė.
Rugpjūtį bendruomenė
pateikė prašymą perimti
varpą panaudos pagrindais. Prašyme nurodoma,
kad varpas patenkintų keletą bendruomenės poreikių: būtų svarbiausias iš akmenų pastatyto
paminklo Lietuvos šimtmečiui paminėti atributas, vietos kraštovaizdžio puošmena, varpo garsas
skatintų bendruomenės narius susitelkti ir būtų seniūnijos organizuojamų švenčių simbolis.
Pasak Turto skyriaus vedėjo Edvardo Simokaičio, varinis senasis kariliono varpas yra nenaudojamas ir, kaip ir kiti senieji varpai, saugomas Klaipėdos universiteto sandėlyje.
Pernai pavasarį miesto Taryba vieną senųjų varpų jau perdavė Šilutės rajono Katyčių miesteliui.

KAUNAS

KAUNO VICEMERĖ APIE DARŽELIŲ
PRODUKTŲ PIRKIMĄ: TAI DIDELIŲ
POKYČIŲ PRADŽIA
Pokyčiai Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose diegiant
skaidrią ir vieningą produktų
pirkimo sistemą taps atspirties
tašku tolesnėms permainoms.
Lygiagrečiai numatoma tobulinti
valgiaraščius, paskirti už tai atsakingus aukštos kvalifikacijos
specialistus, o ilgainiui visose
įstaigose įdiegti kompiuterinę
maisto apskaitos sistemą.
„Bet kuri organizacija turi veikti
efektyviai ir sąžiningai. Darželių
atveju tai ypač svarbu, nes čia
kalbame apie vaikus. Šios įstaigos turėtų labiau koncentruoti
dėmesį į savo pagrindinę savo misiją – visapusišką ir pilnavertį vaikų ugdymą. Todėl mes
esame pasirengę nuimti dalį rūpesčių dėl maitinimo ir kitų administracinių reikalų. Tai yra
elementari sinergija, kuri šiuolaikiniuose procesuose tiesiog neišvengiama“, – sakė Kauno
mero pavaduotoja R. Šnapštienė.
Kitų metų Kauno biudžete bus numatytos lėšų darželių virtuvėms ir jų įrangai atnaujinti.

ŠIAULIAI

2018 M. ŠIAULIEČIAMSATNEŠ MAŽESNIUS
VERSLO LIUDIJIMŲ MOKESČIUS
Šiemet Šiaulių miesto valdžia ėmėsi ryžtingos verslo liudijimų įkainių mažinimo politikos.
Šiuo žingsniu siekiama tiek kovoti su šešėliu, tiek praplėsti miestiečių galimybes padidinti savo
pajamas. Taip pat prisidėti prie socialinės atskirties problemų sprendimo, nes pigesni verslo
liudijimai gali padėti mažinti nedarbo lygį mieste. Verslo liudijimai korepetitoriams atpigs
daugiau nei penkis kartus. Nemokami verslo liudijimai mokiniams, studentams, neįgaliesiems,
pensininkams. Mažinami paklausiausių verslo liudijimų įkainiai.
Greta jau minėtų gyventojų grupių, bus atpiginami ir paklausiausių verslo liudijimų įkainiai.
Pavyzdžiui, į šią grupę patenka verslo liudijimai kirpimo paslaugoms, prekybai, statybai. Nuo
510 eurų iki 500 eurų atpigsiančių verslo liudijimų kodai yra 003, 004, 031, 050, 051, 101,
102, 048, 104. Ženkliai mažinami ir siuvimo (014) bei betono apdirbimo paslaugų (020) verslo
liudijimų įkainiai. Jų kaina mažės nuo 510 eurų iki 300 eurų.

Beveik bendravardės, branginusios draugystę ir svajones užrašinėjusios ant popieriaus, vilnietės Virginija Gildutė (28) ir Vigita
Garbuzaitė (28) šiandien jau gali pasigirti
bendro startuolio „Ducktail Raincoats“
dviejų sezonų sėkme.
Idėja gimė lyjant lietui
„Mūsų svajonė buvo kartu sukurti verslą
ir reikėjo tik idėjos, ką daryti, nors jų buvo
įvairiausių, tačiau būtent ši mums pasirodė
atnešianti sėkmę“, – apie verslo idėjos atsiradimą pasakoja viena iš verslo įkūrėjų V.
Gildutė ir staiga prisimena, kaip iš kelionės
po karštąjį Las Vegasą grįžusi į Lietuvą bendramintė Vigita aikčiojo dėl nesiliaujančio
lietaus ir to stingdančio šalčio, kuris tęsiasi
dienų dienomis, o lietpalčiai būtų būtinybė
ir išeitis mūsų šalyje esant tokiam klimatui.
Modelį kūrė ilgai
Abi startuolio „Ducktail Raincoats“ autorės
draugystę puoselėja ir versle: piešdamos
eskizus, diskutuodamos ir pagaliau kurdamos modelius išskirtiniam lietpalčiui.
Pareigomis ar funkcijomis jos pasiskirsto
pagal tai, kiek tai atitinka kiekvienos jų
asmenybę: Vigita, ekonomistė ir atliekanti
skaičiavimus, Virginija, informologė, rašanti
tekstus. Prireikė nemažai laiko, kad „Ducktail Raincoats“ bendraautorės surastų audinį
lietpalčiui. Joms teko ieškoti medžiagos visoje Europoje, nes Lietuvoje nieko panašaus
negaminama.
Išskirtinumas uodegoje
Anot pašnekovės, „Ducktail Raincoats“
lietpalčių pagrindinis išskirtinumas yra jų
funkcijos. Pirmasis moterims skirtas modelis turi itin didelį gobtuvą ir uodegą, kurie

puikiai saugo nuo lietaus. Pagalvota ir apie
tai, kad prireikus, esant blogoms oro sąlygoms,
lietpaltis visada būtų šalia – rankinėje ar krepšyje, tad sugalvota jį gaminti tokį, kad būtų
galima sulankstyti ir tokia forma jis tilptų bet
kur. Antrasis universalus lietpalčių modelis turi
atšvaito tipo uodegą ir galima pasirinkti, kuria
puse jį dėvėti – atšvaito ar lietpalčio spalvos,
atsižvelgiant į tai, kokią paskirtį tuo metu
lietpaltis turėtų atlikti, pavyzdžiui, apsauginę,
keliaujant tamsiuoju paros metu.
Džiugina teigiami atsiliepimai
Nors startuolis „Ducktail Raincoats“ lietpalčius gamina dar tik du sezonus, tačiau jau gali
papasakoti daug istorijų. „Šio verslo tikslinė
auditorija yra miestietės moterys ir vyrai nuo
25 metų Lietuvoje ir užsienyje. Visada suteikiame galimybę klientui įsitikinti pasimatuojant
lietpaltį parodų metu, individualiu prašymu,
ar dydis, dizainas, audinys tinka būtent jam.
Lietuvoje jau turime tokių lojalių klientų, kurie įsigyja lietpalčių ne tik sau, bet ir kitiems
šeimos nariams.
Klientus suvilioja lietpalčių dizainas ir patrauklus vizualinis pateikimas e. parduotuvėje.
Vis daugiau atsiranda tokių, kurie patiki bičiulių rekomendacijomis ar būna pasimatavę jų
lietpaltį, todėl skuba įsigyti patys“, – džiugiai
sako V. Gildutė.
Užmegzti verslo santykiai užsienyje
„Europos rinka siūlo keletą panašių gaminių,
bet dizainas ir audinys skiriasi nuo mūsų pasirinkto, tad konkurencija nejuntama. Pernai pradėjome lankyti ne tik Lietuvos didžiuosiuose
miestuose vykstančias parodas, bet ir užsienio
šalyse, tokiose kaip Japonija, Vokietija, Suomija, Estija ir Latvija. Be galo džiaugiamės
užsimezgusiais verslo santykiais su japonais“
-.džiaugiasi V. Gildutė.

RECEPTAS

VIŠTIENA ĮDARYTI KEPTI OBUOLIAI
Ingredientai:
6 vnt. obuolių (didelių),
200 g vištienos,
3 šaukštai sviesto,
0,5 stiklinės graikinių riešutų,
0,5 stiklinės džiovintų slyvų,
1 vnt. svogūnų,
1,5 šaukštelio kmynų, pagal skonį druskos, pagal skonį pipirų.
Gaminimas
Nupjaukite obuolių
viršūnes su koteliu. Išskobkite vidų (palikite apie 1,5 cm storio sieneles). Vištieną išvirkite
pasūdytame vandenyje. Smulkiai supjaustykite, sumaišykite su minkštu sviestu, prieskoniais,
smulkintomis džiovintomis slyvomis, smulkintais riešutais ir aliejuje iki tamsaus geltonumo
apkeptais, smulkiai pjaustytais svogūnais. Gerai išmaišykite ir įdarą sudėkite į obuolius.
Obuolius sustatykite į sviestu išteptą kepimo indą. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-40 minučių.

1
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ktra atvesta á sklypà,
kaina 8 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 600
64 942.

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.
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 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 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 Kauno g. (I a., II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, reikalingas remontas, be patogumø). Jurbarkas, tel.
8 614 40 595.

2

2 k. butà V. Kudirkos g. (IV a.,
V aukðtø name, 18 000 Eur, yra
vaikø þaidimo aikðtelë, automobiliø stovëjimo aikðtelë, netoli
parduotuvë). Jurbarkas, tel. 8
652 57726.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
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, garaþas su rûsiu.
Jurbarkas, tel. 8 650 70 420.
Graþià sodybà Pilies I k.,
Jurbarko r. Tel. 8 611 01 244.
Graþioje vietoje mûriná naujos
statybos neárengtà namà (aptvertas, 30 a sklypas, geras privaþiavimas). Tel. 8 640 32 441.
Sodà Kalnënø k. „Nemuno“ sodø
bendrijoje (su nameliu 32 kv. m,
sklypo plotas 0,087 ha). Tel. 8
685 41 405.
Mediná namà M.Valanèiaus g.
(pakeisti langai, vandentiekis ir
kanalizacija, 8 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.
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.
Sodybà Greièiø k. (naujas medinis namas, 60 a þemës, graþi vieta, matosi Sudargo piliakalniai,
atskirai nuo sodø, 70 000 Eur).
Tel. 8 614 33 842.
Parduoda arba iðnuomoja 92,64
kv. m butà Kauno g. (butas II a.,
ðildomas 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, ele

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
transporto, 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, du
sklypai). Jurbarkas, tel. 8 658
85 398.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalies).
Jurbarko r., tel. 8 618 28 295.

p e r k a
Ieðko namo Jurbarke arba ðalia
Jurbarko. Tel. 8 606 81 284.

n u o m o j a
+Jurbarko miesto centre iðnuomoja 150 kv. m komercinës
paskirties patalpas. (I a., yra
automatinis ðildymas, trifazis,
automobiliø stovëjimo aikðtelë).
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.
+Privaèioje valdoje iðnuomoja
arba parduoda didelius garaþus
(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.
Privaèioje valdoje iðnuomoja
arba parduoda didelius garaþus
(yra trifazis, signalizacija, aptverta teritorija). Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.

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.

Nedidelá neárengtà mûriná namà
Iðdaguose, Ðakiø r. (30 a sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
Ràstinæ sodybà Ðakiø r., Berckiø
k., 9 km iki Jurbarko. Geras
privaþiavimas, visi patogumai
(27 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Tvarkingà 2 a. komercinës
paskirties mûriná pastatà Ðakiø
r., Iðdagø k. (ðildymas centrinis,
yra 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.

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. 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 72 723.
1 k. butà (IV a., 21.00 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.

erdvus garaþas, didelis rûsys, yra
þemës darþui). Tauragë, tel. 8
654 17 838.
2 k. butà Ateities take (II a., 50 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 29 000 Eur. Butas parduodamas su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 615 48 393.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
126-410 (IV a., 35 kv. m, V aukðtø
name, bendrabutis, 15 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 96 638.
2 k. butà Vilkyðkiø miestelyje (64
kv. m, yra rûsys, vonia, ûkiniai
pastatai, tinka komercinei veiklai). Tel. 8 684 61 863.
Butà (2 kambariø, bendrabuèio
tipo, 14 000 Eur). Tauragë, tel. 8
699 96 638.

1 k. butà Gedimino g. 41 (III a. ið
penkiø aukðtø, 36,21 kv. m, blo-

Dviejø namø valdà Jurbarko g. 28
ir Jurbarko g. 28 A. Keièia á 3-4
k. butà (IV ir V a. nesiûlyti). Dël
kainø skirtumø tarsimës. Tauragë,

kinis). Tauragë, tel. 8 688 10 129.

tel.: 8 682 41 561, 8 652 97 533.

1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.

Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.

Klaipëdoje ir rajone

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

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Jaukià sodybà Lekëèiø sen.,
Ðakiø r. (visi patogumai, parduodama su daliniais baldais,
graþioje vietoje, 1,50 ha sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
Namà Auðros g. (mûrinis, 2 a.,
visi patogumai, 15 a 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.
Nebrangiai sodybà su ràstiniu
namu Turèinø k., Ðakiø r. (29
a sklypas, netoli Ðeðupë, asfaltuotas privaþiavimas). Tel. 8 640
32 441.

1 k. butà miesto centre (III a.).
Tauragë, tel. 8 673 47 230.
1 k. butà Respublikos g. 7-14 (II
a., bendrabuèio tipo, 20 kv. m).
Tauragë, tel. 8 654 83 128.
2 k. butà M. Maþvydo g. 47 (I a.
ið penkiø, 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 Ðilalës g. 166-4 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, visi patogumai,
didelis

Garaþà „Auðros“ bendrijoje
Jaunimo g. 1 (yra duobë T formos, vanduo, iðtinkuotas, apskardintos durys). Tauragë, tel. 8
652 03 551.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (tvarkingas, rûsys po visu garaþu, yra
sandëliukas, saugomas vaizdo
kameromis). Tauragë, tel. 8 645
84 592.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas) ir
þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.

cm
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1

Eur, nuo 1 iki 3 kambariu.
Gali buti be remonto, be baldø.
Tauragë, tel. 8 601 14 427.
3 k. butà renovuotame name (IIIV a.). Tauragë, tel. 8 631 20 022.

n u o m o j a
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 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.

+Iðnuomoja 1 k. butà Miðko
g. 4-20 (II a., prieðais „Èia“
parduotuvæ, su baldais ir buitine
technika). Tauragë, tel. 8 655
23 010.

Pusæ namo prie baþnyèios
(graþioje vietoje, miesto centre,
prie Jûros upës, vëliau bus parduodamas visas namas, patogi
vieta vyresnio amþiaus þmonëms,
su daliniais patogumais, kaina
sutartinë). Skubiai! Tauragë, tel.
8 601 51 502.

Iðnuomojami kambariai nuosavame name ámonëms ir privatiems asmenims. Yra baldai, sanitariniai mazgai, atskiri áëjimai.
Eþeruonos g. 8 Taurai, Tauragës
r., tel. 8 652 70 889.

Sklypà Tauragëje (komunikacijos, 9 500 Eur). Þemës sklypà
Maþonuose, ðalia pagrindinio
kelio (elektra, namø valda).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
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
2 k. butà Tauragës r. iki 15 000

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.
Geros bûklës metalinæ cisternà
(25 kub. m). Tel. 8 686 08 124.
Kirvá FISKAR/17, motoriná
pjûklà MS-180. Tauragë, tel. 8
699 61 422.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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

Mobiliuosius telefonas

d o v a n o j a

2018-12-05, pirktas Telia, kaip

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

naujas, 125 Eur). Tauragë, tel. 8

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.

HUAWEI P9 lite (auksinis,
naudotas 11 mën., garantija iki

687 12 399.

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

Informuoju, kad 2017 m. gruodžio 8 d. 15:00 val. bus
vykdomi kadastriniai matavimai žemės sklype, esančiame
Putokšlių k., Žygaičių sen., Tauragės r.sav. (kadastrinis
Nr.: 7748/0008:0037). Gretimo žemės sklypo savininkus,
paveldėtojus ar įgaliotus asmenis kviečiu dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribą.
Matavimus atlieka matininkė Sonata Daduraitė (MB
„Tauragės matininkas“).
Detalėsnė informacija: Tel Nr.: 8 685 55242, El.paštu:
sdgeodezija@gmail.com.
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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.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei. Masaþiná stalà. Jurbarkas,
tel.: 8 624 24 477, 8 627 89 361.

Tinka ðiltnamiams. Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.

p a r d u o d a

Minkðtuosius baldus: sofa-lova
ir du foteliai. Sekcijà NERIS (su
spinta, 4 daliø). Tauragë, tel. 8
612 10 609.

Dëvëtus rûbus maiðais (striukës,
kelnës, dþemperiai ir t.t., 100 kg
-25 Eur). ATVEÞU. Jurbarkas,
tel. 8 656 38 610.

Avinukus (mësai). Tauragë, tel. 8
633 81 176.

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

Bevilnes Kamerûno veislës avis
(kaina 100 Eur). Tel. 8 605 47 826.

Svetainës kampiná komplektà (su
miegamojo mechanizmu, maþai
naudotas, rusvos sp. gobelenas,
apie 380 Eur). Tauragë, tel. 8 699
63 070.

Kalakutus (mësiniai). Tauragë,
tel. 8 643 20 118.

Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.
Ávairûs naminiai paukðèiai ir gaidþiai. Tel. 8 630 32 248.

Kalakutus ir þàsis (mësiniai,
ekologiðkai uþauginti). Pagëgiø
sav., tel.: 8 642 09 030, 8 611 01
641.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.

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

Miðrûnes ir bevilnes avis. Ðakiø r.,
tel. 8 648 27 276.
Parðelius. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 612 80 728.
Parðelius (5 sav.). Tel. 8 646 93
899.
Ðuná (rotveileriø veislës, 2 metø,
patelë). Tel. 8 681 19 146.

p a r d u o d a
2

Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.
5 verðingas telyèias, 750 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Avinà (Vokietijos merinosø
grynaveislis, 1 m.) ir ërienà.
Tauragës rajonas, Maþonø sen.,
tel. 8 657 86 212.

Metalines talpyklas (10 kub.
m, 3 kub. m, 8 kub. m), ávairiø
diametrø 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 ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms). Sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Trifazæ runkeliø tarkà, trifazæ
skiedinio maiðyklæ. VAZ variklá.
Motociklo IÞ variklá. Visureigio
galiná tiltà. 36 W transformatoriø.
Elektriná dviratá, vyriðkà naujà
dviratá. Tel. 8 624 91 808.

Telyèià (stambi) ir neseniai atsivedusià verðelá karvæ. Jurbarkas,
tel. 8 685 67 166.

Sausus ðiaudus arba ðienà.
Tauragë, tel. 8 618 32 525.
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

RENAULT MEGANE (2007 m.,
1,9 l, DCi, 96 kW, universalus ,
juodos sp., TA iki 2018 m., kablys, 2 400 Eur). Tauragë, tel. 8
624 34 116.

ÐKODA
AUDI

p a r d u o d a

p a r d u o d a

+SKODA FABIA (2003 m.,
1400 cm3, benzinas, 49 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna sp., 4/5, TA iki 201907, 1 400 Eur, naujos þieminës
padangos). Tauragë, tel. 8 653
13 179.

AUDI A4 (1997 m., 1,6 l, benzinas, dujos, sedanas, kablys, þieminës padangos, TA, DR, kaina 600
Eur). Tel. 8 685 49 155.
AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, mëlyna sp., 4/5, 243 km,
TA iki 2019-05, 2 490 Eur, tvarkingas, ið Vokietijos, nauja TA,
stoglangis, kablys). Jurbarkas, tel.
8 639 06 519.

CHEVROLET

p a r d u o d a

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

CHEVROLET NUBIRA (2007
m., 2000 cm3, dyzelinas, 89 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, sidabrinë sp., 4/5, 168
125 km, TA iki 2019-01, daug
privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 000 Eur, labai tvarkingas).
Tauragë, tel. 8 690 26 082.

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, tik
kad bûtø þmogus ðalia ir neviena
bûèiau. Jurbarkas, tel. 8 651 78
089.

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 (40 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (spalvoti, 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.
Storasienius vamzdþius (diametras iðorë 63 mm, sienelë 7 mm).
Tauragë, tel. 8 633 63 564.

d o v a n o j a
Dovanoja 4 mm storio stiklà.

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, variklio defektas,
kaina 550 Eur). Tel. 8 603 20 563.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 66 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, geltona sp.,
4/5, 349 000 km, TA iki 201811, cinkuotas këbulas, odinis
salonas). Jurbarkas, tel. +370
673 05 479.
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 POLO (1997 m., 1,4 l,
benzinas, draudimas, 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 22 795.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Parduodu priekabëlæ lengvajam
automobiliui be TA, rusiðkà

p a r d u o d a

CITROEN XM (1993 m., benzinas, 89 kW, þalia sp., vaþiuojantis,
naujos atsarginës detalës, gera
bûklë). Tel. 8 609 88 491.
CITROEN XSARA (2000 m., 2 l.,
HDá, daug privalumø, sidabro sp.,
TA iki 2019 m., 720 Eur). Tauragë,
tel. 8 601 43 532, skambinti po
18 val.

FORD

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

HYUNDAI

p a r d u o d a

þieminës padangos, kaina 1 200
Eur, galima derëtis). Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.

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

Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8 612 35 073.

p e r k a

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.
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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.

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

MERCEDES-BENZ

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

OPEL

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.

RENAULT

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.
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.
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„Fonar“. Naujà italiðkà vyriðkà
dviratá. Jurbarkas, tel. 8 699
85 415.

p e r k a
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8

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

p e r k a
Pikèiau rusiðkà motociklà. Tel. 8
676 63 922.

638 65 628.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

p a r d u o d a
Padangas 205/60 R16 su ratlankiais, tinka TYOTA AVENSIS
VERSO. Tauragë, tel. 8 612
43 922.
Padangas GAZ 66 (2 vnt.), ZIL
(4 vnt., su diskais). Ðilutës r., tel.
8 678 14 642.
Priekabos ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

p a r d u o d a
2 traktorius: MTZ50 (kaina 2150
Eur, su 80 varikliu) ir T40AM
(kaina1250 Eur). Vartomàjá
plûgà 3 korpusø (gera bûklë,
kaina 1800 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 22 514.
Grûdø traiðkytuvà (5,5 kW). Tel.
8 603 36 327.
Grûdø malûnà (trifazis 7 kW
variklis). Elektros variklá (3000
aps./min., 4 kW). Ûkiðkas svarstykles (sveria iki 200 kg, kompaktiðkos). Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Melþimo aparatus, vienfazius,
vandens talpyklà ant ratø (3 kub.
m), ganyklø gyvuliø girdymo
talpyklà (3 kub. m). Jurbarkas,
tel. 8 615 31 155, skambinti po
darbo.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
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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) ir 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
+Perkame Þ.Û. technikà ir
transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55 702.

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

gyvendiname, suteikiame soc.
garantijas. Tel. 8 652 45 521.
Reikalingi mûrininkai statyti 2 aukðtø kotedþus. Darbas
Vokietijoje, nuveþame, apgyvendiname, soc. garantijos. Tel.
8 676 63 922.
Reikalingas prancûzø kalbos
mokytojas (-a). Mokymo vieta
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 698
16 779.
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.

+Reikalingas vairuotojaspadëjëjas, galintis vaþinëti á
turgus. Tauragë, tel. 8 636 93 433.
+Reikalingi daþytojai. Tauragë,
tel. 8 657 64 054.
Reikalingas traktorininkai, ap

KATARAKTA – LIGA, KURIOS NEGALIMA IGNORUOTI

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.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius. Tauragë, tel.
8 641 49 737.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.

1

Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų kontūrų, vaizdai tapo išplaukę, matomi
tarsi pro rūką – reiktų nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Visi šie požymiai būdingi vienai
pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai.
Kas yra katarakta ir kodėl ji išsivysto?
Katarakta – akių liga, pasireiškianti lęšiuko padrumzlėjimu, kuris būdingas vyresniojo
amžiaus žmonėms. Akies lęšiukas susidrumsti gali kiekvienam, tačiau pradinė katarakta progresuoja ne būtinai visiems. Ligos pasireiškimui daugiausiai įtakos turi amžius, tačiau ją nulemti
gali ir tam tikrų vaistų vartojimas, akių traumos, uždegimai ir kt. Pastebėta, jog katarakta yra
dažna diabeto komplikacija.
Ligos eiga.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, gali
atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis matymas. Kartais pacientai daiktus mato
dvigubus ar gelsvame fone. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Kataraktai progresuojant rūkas akyse didėja, darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį. Lęšiukui visai
sudrumstėjus regėjimas išnyksta. Kai lęšiuko drumstis pradeda trukdyti pilnaverčiam gyvenimui,
darbinei veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis į specialistą.
Šiuolaikiškas kataraktos gydymas.
Sergant katarakta padėti gali tik akies lęšiuko pakeitimo operacija. Vaistų nuo šios ligos
nėra. Dabar taikomos šiuolaikinės technologijos leidžia operaciją atlikti nedarant didelio pjūvio.
Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų yra fakoemulsifikacija. Naudojant fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs
lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija – neskausminga procedūra,
dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka apie 30 minučių.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruošiantis kataraktos operacijai ir kokių rezultatų galima tikėtis?
Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: naudojamos mikrochirurginės įrangos, pasirinkto lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo.
Jeigu nėra kitų akies, sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus regėjimo pagerėjimas
pastebimas pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir
keleto savaičių. Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų dėmesį į pirminius ligos požymius, neleistų
kataraktai progresuoti iki aklumo.
Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas ir
gyd. Algirdas Šidlauskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo
žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys
kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas.
Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

+Atliekame bûsto remonto
darbus: glaistome, daþome,
montuojame gipso kartonà ir kt.
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.
Gyvatvoriø ir medþiø formavimas, þolës pjovimas, apleistø
sodybø iðvalymas. Tauragë, tel.
8 654 43 839.
Kokybiðki apdailos darbai,
tapetavimas, grindø dëjimas,
gipso sukimas, namø ðiltinimas,
griovimo darbai ir kiti statybos
darbai. Tel. 8 652 06 026.
Kokybiðkai ir su garantija atliekame vidaus apdailos darbus.
Daþymas, gipso montavimas,
grindø árengimas, durø montavimas ir pan. Tauragë, tel. 8
677 10 244.
Statybos ir remonto (lauko ir
vidaus) darbai. Tel. 8 616 85 882.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
LAPKRITIS
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 22 D. 18 VAL. Kino filmas „Trys milijonai eurų“ Jurbarko kultūros centre.
LAPKRIČIO 24 D. 18 VAL. Koncertinis turas Žemaitiška enciklopedija ŽILVINAS ŽVAGULIS su gyvo garso grupe Jurbarko kultūros centre.
LAPKRIČIO 25 D. 18 VAL. Vitalijos Katunskytės koncertas Jurbarko kultūros centre.
LAPKRIČIO 29 D. 18 VAL. Grupės „Ambrozija“ ir „Sadūnų“ muzikos ir humoro šou Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE
LAPKRIČIO 23 D. 18 VAL. Koncertas „4 istorijos“ pagal A. Bocelli ir S. Brightman Dalyvauja: solistai O. Kolobovaitė, E. Bavykinas, baleto artistai J. Vitkutė, G. Visockis, pianistės
A. Juozauskaitė, B. Vingraitė Tauragės kultūros centre.
LAPKRIČIO 24 D. 18 VAL. Kino filmas „Trys milijonai eurų“ Tauragės kultūros centre.
LAPKRIČIO 28 D. 18 VAL. Grupės „Ambrozija“ koncertas Tauragės kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
LAPKRIČIO 27 D. 18 VAL. Kino filmas „Trys milijonai eurų“ Šilutės kultūros ir pramogų
centre.
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