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KURIŲ REGIONŲ
GYVENTOJAI
TURĖTŲ
SUSIRŪPINTI
GERIAMO VANDENS
SAUGUMU?
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Maisto
skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Galdikienė atsako į dažnai
vartotojų užduodamų klausimų.
Žmonėms vis dažniau kyla klausimų apie Lietuvos vandens
kokybę
Kokia geriamojo vandens situacija Lietuvoje?
Valstybinės geriamojo vandens kontrolės duomenys rodo,
kad padėtis viešai tiekiamo geriamojo vandens sektoriuje yra
gera, tačiau išlieka kai kurios saugos ir kokybės problemos:
padidintas fluoridų, boro kiekis šiaurės vakarinėje Lietuvos
dalyje, padidintas geležies, kitų indikatorinių rodiklių (mangano, sulfatų, chlorido) kiekis ar drumstumas mažų vandenviečių
tiekiamame geriamajame vandenyje.
O kaip šios problemos sprendžiamos?
Surinkta informacija apie šias problemas pateikta Kretingos,
Skuodo, Kelmės, Klaipėdos, Šiaulių, Mažeikių, Raseinių rajonų
savivaldybėms, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių
asociacijai. Šių įstaigų paprašyta imtis priemonių ir užtikrinti
Geriamojo vandens įstatymo nuostatų vykdymą savivaldybių
administruojamose teritorijose.
Ar pastebima teigiamų poslinkių?
Galima teigti, kad su kiekvienais metais daugėja atsakingai
besitvarkančių vandens tiekėjų. 2016 m. atlikus 1 045 patikrinimus, daugiau kaip 60 % nebuvo nustatyta pažeidimų, kai 2014
jų buvo 50, 2015 – 54 %. Be to, VMVT duomenimis, gyventojų,
vartojančių geriamąjį vandenį su padidintu fluoridų kiekiu,
skaičius sumažėjo daugiau kaip 4 kartus. Fluoridų problema
viešai tiekiamame geriamajame vandenyje sprendžiama Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Šiaulių, Kelmės r. savivaldybėse,
tačiau Skuodo r. savivaldybė nesiima jokių konkrečių veiksmų
vandens kokybei gerinti.
Kaip vykdoma vandens kontrolė?
Kontrolė vykdoma planingai, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo subjektų priskyrimą rizikos grupei. Vertinama, ar
geriamasis vanduo saugus ir sveikas vartoti, imami mėginiai ir
atliekami tyrimai. Mėginiai imami įvairiose vietose – vandenvietėse, vandentiekio tinkluose, iš vartotojų vidaus vandentiekio
čiaupų ir kt.
Kiek Lietuvoje vandenviečių ir kaip jos skirstomos?
VMVT kontroliuoja 233 viešai tiekiamo geriamojo vandens
tiekėjus, kurie aptarnauja 1 985 šio vandens tiekimo subjektus
(vandenvietes), iš jų – 62 (3 %) didieji (kurie tiekia daugiau
kaip 1 tūkst. m3 vandens per dieną ar aprūpina vandeniu daugiau
kaip 5 tūkst. gyventojų) ir 1 923 – mažieji (97 %), kurie tiekia
geriamojo vandens iki 1 tūkst. m3 per dieną.
Ar pačios vandenvietės privalo tirti savo tiekiamą vandenį
ir kam jos atsiskaito?
Geriamojo vandens tiekėjai, viešai tiekiantys geriamąjį
vandenį vartotojams, atlieka vandens programinę priežiūrą,
nustatytu dažnumu vandens mėginiuose tiria reikalaujamus
rodiklius (daugiau kaip 50 rodiklių). Vandenvietės duomenis
teikia VMVT.
Tikrinama šachtinių šulinių vandens kokybė ir koks
procentas
Lietuvos žmonių dar jais naudojasi?
Lietuvoje geriamuoju vandeniu individualiai apsirūpina
(dažniausiai iš šachtinių šulinių, negilių gręžinių) apie 30 %
gyventojų. Gyventojai patys turi rūpintis savo šulinių vandeniu,
tinkamai juos prižiūrėti. 2016 valstybinės kontrolės metu buvo
ištirti 154 geriamojo vandens mėginiai iš 77 šulinių. Daugelyje
jų cheminiai ir mikrobiologiniai rodikliai neatitiko reikalavimų.
Ar Lietuvoje vandenį galima gerti tiesiai iš čiaupo?
Lietuvoje gyventojams tiekiamas požeminis, giliųjų vandeningųjų horizontų vanduo, kuriam aplinkos tarša didelės įtakos
neturi. Viešai tiekiamo geriamojo vandens mikrobiologinės
savybės paprastai yra geros. Geriant vandenį tiesiai iš čiaupo,
o ne fasuotą, taupomi gamtos ištekliai, saugoma aplinka, tačiau
reikia atkreipti dėmesį, ar vanduo priimtino skonio, kvapo, spalvos, skaidrus. Kokybiškas vanduo turi būti skaidrus, bespalvis,
neturintis specifinio skonio bei kvapo.
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EKSPERTAS: LIETUVIAI NIEKO NESUPRASDAMI MAUKIA TOKIAS ARBATAS,
KURIOS RYTŲ KULTŪROJE BŪTŲ PAVADINTOS NUSIKALTIMAIS
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Kiniškos arbatos žinovas
Darius Pavolis pasakoja,
kad paprastai taip „paskaninamos“ seno derliaus
arba prastos kokybės arbatos, kurios savyje jau
nebeturi nieko vertingo.
„Tokio produkto parduoti rinkoje praktiškai
neįmanoma, todėl į ją reikia
kažko pridėti, kad tai būtų
patrauklu vartotojui – taip
ir dedami įvairūs aromatizatoriai, vaisių gabaliukai
ar pan.
Rytų kultūroje tai atrodytų kaip nusikaltimas prieš
tokį taurų gėrimą, bet mūsų
kultūroje tai normalu“, –
kalba D. Pavolis.
D. Pavolis nesistebi, kad lietuviai geria
aromatizuotas arbatas, – sako, kad Lietuvoje paprasčiausiai mažai informacijos
apie tikrą arbatą. Geriausia ir tikrąja
arbata D. Pavolis vadina kinišką arbatą.
„Dėl milžiniškos arbatos paklausos kinai
turi ir labai daug nekokybiškos, patys
daug tokios gamina ir eksportuoja. Be to,
kokybiškos arbatos, visų pirma, yra labai
mažai, o ir jos kaina yra didelė, palyginti su
masinio vartojimo produktais, todėl galbūt
neprieinama visiems vartotojams“, – dėsto
D. Pavolis.
Kiniška arbata – vienintelė tikra
Pašnekovas gėrimu susidomėjo skaitydamas arbatos ekspertų straipsnius ir arbatų
apžvalgas. Dabar jis juokauja, kad pasisekė
iškart, mat jau nuo pirmo gurkšnio suprato
atradęs savo arbatą – puerą, tai viena įdomiausių kiniškos arbatos rūšių. Pašnekovas
paaiškina, kad puero arbatos skoniai gali
stipriai skirtis.
Arbatos entuziasto teigimu, Kinijoje suskaičiuojama apie 3000 arbatų rūšių, tačiau
daug kas nežino, kad visa arbata gaminama
iš to paties augalo, kuris lotyniškai vadinamas Camellia Sinensis.
„Žmonės net nėra girdėję, kad arbatos
medis gali užaugti iki 20–30 metrų aukščio,
kad arbatmedis iš tikro ir yra medis, tik
kadaise sukultūrintas į krūmus, kad pato-

SVARSTOMA NAUJA KOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ SURINKIMO RINKLIAVA
Iki liepos 1-osios savivaldybų tarybos pagal
galiojančius teisės aktus
privalo patvirtinti naują
rinkliavą už atliekų išvežimą.
Ta u r a g ė s r e g i o n o
atliekų tvarkymo centras (TRATC) siūlo, kad
dvinario mokesčio 40
proc. sudarytų pastovioji dalis, privaloma
visiems gyventojams
ir nekilnojamojo turto
savininkams, ir 60 proc. – kintamoji, kuri priklausytų nuo išvežtų atliekų konteinerių kiekio.
Vietos politikai sako, kad pastovioji mokesčio dalis turėtų būti tik 20 proc. viso mokesčio.
Planuojama, kad miesto gyventojams mokestis už atliekų surinkimą neaugs, o kaimo gyventojams didės. Privačių namų gyventojai ir mieste, ir kaime pagal naująją metodiką mokėtų po
lygiai – 0,77 Eur už kv. m (dabartinis mokestis miesto gyventojams – 0,85 Eur, kaimo – 0,52
Eur). Butuose gyvenantieji mokėtų 0,83 Eur. Pagal naują rinkliavos modelį būtų apmokesti ir
garažų bei sodų paskirties objektai, ūkininkų tvartai ir kiti įvairių paskirčių pastatai.

JURBARKAS
giau būtų skinti lapelius“, – pasakoja jis.
Kodėl skiriasi skoniai
Norint atskirti, ar arbata yra gera, reikia
ne tik apie ją nusimanyti, bet ir pamatyti
„gyvai“, moko D. Pavolis. Geros arbatos
lapeliai turi būti sveiki, nesulūžę, be jokių
priemaišų, šapelių ar pan. Sausos arbatos
lapelių aromatas neturi kelti abejonių, jis
turi būti lengvai pajuntamas. Itin svarbu,
ar arbata laikoma tinkamai. Arbatos žinovas akcentuoja, kad ji būtinai turi būti
izoliuota nuo aplinkos poveikio.
Kalbėdamas apie arbatai užpilti tinkamiausią vandenį jis paneigia plačiai
paplitusį mitą, neva jokiu būdu negalima
visų arbatų užplikyti verdančiu vandeniu.
„Šviesiosios arbatos, t. y. baltoji ir žalioji, išties yra jautrios temperatūrai, todėl
ruošiant jas vanduo turi būti atvėsintas.
Užpylę verdančiu vandeniu šias arbatas
tiesiog sugadintumėte. Yra tam tikrų
arbatos rūšių, tokių kaip ulongai, kurias
rekomenduojama užpilti beveik verdančiu vandeniu – tuomet arbata geriausiai
atskleidžia savo aromatą. Labai karšto
vandens „nebijo“ ir puerai“, – atskleidžia
D. Pavolis.
Priklausomai nuo arbatos rūšies, ją
pakartotinai galima užplikyti iki 8–10
kartų, o tokios arbatos kaip puerai gali
būti užpilamos net iki 20 kartų.
Šaltinis: Delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

TAI ŽINOTI VERTA - KĄ REIŠKIA
ANT ĮVAIRIŲ GAMINIŲ KLIJUOJAMI
ŽENKLAI?
Pirkdami buitinę techniką ant dėžutės matome įvairių piktogramų ir logotipų. Žinoti, ką
reiškia šie logotipai, verta - būtinai atkreipkite
dėmesį ir Kinijos eksportą žymintį logotipą
Cheminė sauga - REACH
REACH ženklas ant prietaiso dėžutės sako,
kad produkto gamyboje laikomasi atitinkamų
cheminių medžiagų naudojimo taisyklių.
Pagal REACH reikalavimus, gamintojai ir
importuotojai privalo užregistruoti gamyboje
naudojamas chemines medžiagas ir atsako už
jų saugų naudojimą. Atsitiktinai pasirinktus
tokių gaminių pavyzdžius nuolat tikrina atitinkamos institucijos.
REACH ženklas yra susijęs su tarptautiniais
cheminės saugos reikalavimais.
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – tai Europos Sąjungos direktyva, kuri
nuo 2006 metų vidurio, gamybos metu ir
gatavuose produktuose riboja švino, kadmio,
gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, PBB ir
RVDE bromido junginių kiekį.
PFOA FREE
Dar 2006 m. perfluoroktano rūgštis (PFOA),
kuri naudojama indų ir daiktų su teflonine
danga gamyboje, buvo pripažinta kancerogenu, ir buvo pradėta pasaulinė kampanija dėl
jos pašalinimo iš visų technologinių procesų.
CE: atitiktis Europos Sąjungos direktyvoms?
Iš tiesų šis ženklas pasako tik tai, kad gamin-
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TEATRO NOMINACIJOS „VANDUO“
LAUREATŲ APDOVANOJIMŲ VAKARAS
Jurbarko Konstantino Glinskio teatras kiekvienais metais
teatro dienos proga rengia
nominacijų vakarą-koncertą
„Vanduo“, kurio metu išrenka ir apdovanoja geriausius,
kūrybingiausius aktorius,
teatro partnerius. Teatralai
labai džiaugiasi, kad rengiant
premjerą ar renginį, reklamos
srityje talkina jurbarkiškiai
studentai, studijuojantys dizainą, sukurdami spektaklių
ar renginių reklamas. Taip
jauni žmonės neatitruksta nuo
savo miesto prisidėdami savo
kūrybiniu darbu. Metų eigoje buvo vykdoma plakatų vertinimo apklausa ir daugiuasiai „laikų“
surinkęs reklaminio plakato aktorius bus nominuotas. O nominacijos pavadinimas „Vanduo“
gimė iš spalvos skaidrumo, kaip gyvybės, sveikatos, grožio žiede ir žmoguje, simbolis.

PALANGA

GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ ŠŪKIS „IŠSIRINK,
KĄ MYLI“ TAPS NAUJOSIOS ALĖJOS SKIRIAMASIS ŽENKLAS
Miesto savivaldybei paskelbus, jog netrukus palangiškiai ir miesto svečiai
galės išvysti rekonstruotą
naująją Tiškevičių alėją ties
Koncertų sale ir Kurhauzu,
nemaža visuomenės dalis
ėmė ją aptarinėti. Ne išimti
ir daugelio širdis pavergęs,
vienas pagrindinių alėjos
akcentų – Grafų Tiškevičių
skulptūros bei jų pasakojama istorija.
Minėtasis akcentas – ne šiaip sau sukurtos skulptūros. Norima, jog kūriniai kuo tiksliau
atspindėtų Palangai reikšmingas istorines asmenybes, veido bruožus, ūgį, to meto aprangą.
Rekonstruojama Grafų Tiškevičių alėja – tai per 300 metrų promenadoms skirta vieta. Ši
tvarkoma kurorto dalis apima per 5 tūkst. kvadratinių metrų plotą.

MARIAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖS POLICIJA OPERATYVIAI SULAIKĖ „MEDIKES“
tojas prisiėmė atsakomybę dėl kokybės ir
atitikimo standartams, tačiau jokia nepriklausoma organizacija, kuri yra akredituota atlikti
tokius bandymus, šių teiginių netikrino.
Šis ženklas informuoja, kad gaminyje nėra
perfluoroktano rūgšties. GS: išbandyta sauga
GS ženklinimas informuoja apie atliktus
saugumo bandymus

Jau kuris laikas įvairaus plauko apsimetėlės
„socialinės darbuotojos“, „medikės“ ir „pensijų
specialistės“ apgaudinėja skirtingų Lietuvos
vietovių žmones, ypač vyresnio amžiaus
gyventojus. Dvi tokios „specialistės“ kovo
17 d. užėjo į namą, esantį Vilkaviškio r. sav.
Keturvalakių sen., kuriame gyvena moteris
(g. 1935 m.).
Šįsyk šeimininkei jos prisistatė medicinos
darbuotojomis ir pasisiūlė atlikti keletą procedūrų: stetoskopu „paklausė širdelę“, turėjo
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ir kraujo spaudimo matavimo aparatą. Jos informavo moterį, kad „iš fondo“ jai priklauso 180
eurų, bet šios turinčios 500 eurų (kaip paaiškėjo - taip pat padirbtus), tad reikia, kad senolė
duotų grąžos. Be abejo, moteris nepastebėjo, jog pinigai padirbti, ji nuskubėjo ieškoti grąžos, o
apgavikės stebėjo, iš kur moteris ima pinigus. Po to „medikės“ liepė moteriai nueiti ir iš pašto
dėžutės pasiimti jau atsiųstą raštą. Moteris grįžo nieko neradusi pašto dėžutėje, o „medikės“
skubiai pasišalino. Po keliolikos minučių ji apsižiūrėjo, kad nebėra jos santaupų - apie 11 000
JAV dolerių ir apie 7 000 eurų ir pranešė policijai.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai po pusvalandžio Marijampolėje Vytauto g. sustabdė automobilį su „medikėmis“. Dalį galimai iš nukentėjusios pavogtų
pinigų pareigūnai rado pas įtariamąsias romų tautybės moteris. Pareigūnai turi informacijos,
kad tokio pobūdžio nusikalstamas veiklas jos vykdė Lazdijų, Alytaus, Kelmės, Trakų, Prienų,
Raseinių, Vilkaviškio rajonuose bei kituose Lietuvos miestuose.

KLAIPĖDA

XXV-OJI TARPTAUTINĖ STATYBŲ VERSLO PARODA

Vieta: ŠVYTURIO ARENA, Dubysos g. 10, Klaipėda
Jubiliejinė paroda „STATYBA 2017“ skirta industrijos specialistams, mokslo įstaigoms
bei galutiniams vartotojams, kurie domisi statybų naujovėmis, stato, atnaujina savo būstą ar
ruošiasi tai daryti, nori įnešti į savo namus naujų spalvų, ieško inovatyvių, aplinką tausojančių
sprendimų, kokybės bei komforto.
Parodos misija - pristatyti verslui ir visuomenei naujausias statybų sektoriaus tendencijas bei
ugdyti atsakingą požiūrį į būsto statybą.
Parodos dalyviai - Lietuvos, Latvijos gamintojai, tiekėjai, platintojai, Lenkijos įmonės.

KAUNAS

PRADĖJO KURSUOTI UNIKALUS ELEKTRINIS AUTOBUSAS
Pirmadienį kauniečiai galėjo apžiūrėti
naujausios kartos elektrinį autobusą „Solaris
Urbino Electric 12“,
pagamintą Lenkijoje.
Tai autobusas, patobulintas pagal anksčiau
vykusių bandymų ir
testavimų rezultatus
ir skirtas išbandyti
Baltijos šalių vežėjams. Naujasis autobusas mieste reguliariu
maršrutu važinės visą
darbo savaitę, tad kauniečiai turės galimybę jį įvertinti: autobusas ne tik ekologiškai švarus, bet
ir važiuoja tyliai, beveik be garso, erdvus, puikiai vėdinamas ir šildomas. Autobusas važiuos
3-iuoju maršrutu Kauno klinikinė ligoninė–Onkologijos ligoninė. Į pirmąjį reguliarų reisą
autobusas išvyks šiandien 15.54 val. iš stotelės „Kauno klinikinė ligoninė“.

ŠIAULIAI

NEBLAIVUS UŽ AUTOMOBILIO VAIRO
LAISVALAIKĮ LEIDĘS PAREIGŪNAS BUS
ATLEISTAS IŠ TARNYBOS
Kovo 24 d. Šiaulių apskrities
policijos viršininko pavaduotojas, šiuo metu atliekantis
viršininko funkcijas Ramūnas
Sarapas už šiurkštų tarnybinį nusižengimą nuo pareigų
nušalino 41 metų Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyresnįjį tyrėją
M. U. Rengiami dokumentai
jo atleidimui iš darbo ir artimiausiu metu tai bus padaryta.
Po 23 metų tarnybos policijoje pareigūnas karjerą sužlugdė savo neatsakingu elgesiu - kovo 23 d. 17.22 val. jis kolegų
buvo sulaikytas Šiaulių rajone, Bubių k., neblaivus vairuojantis automobilį. Tai jis padarė savo
laisvalaikiu, ši diena jam buvo išeiginė.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybė dėkinga pilietiškam ir atsakingam vaikinui, bendruoju pagalbos telefonu pranešusiam apie įtartinai važiuojamąja dalimi
vinguriuojantį automobilį BMW 523, sukėlusį pagrįstą įtarimą, kad už jo vairo sėdi neblaivus
vairuotojas. Kol atvyko patruliai, pranešėjas, mobiliuoju telefonu palaikydamas ryšį su Šiaulių
apskrities policijos budėtojais, važiavo paskui įtarimą sukėlusį automobilį, informuodamas apie
jo važiavimo kryptį. Automobilį sustabdžiusiems pareigūnams nemaloni staigmena buvo prie
vairo išvysti neblaivų savo kolegą. Alkoholio matuokliu jam buvo nustatytas sunkus - 2,81
prom., girtumas.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam, kaip ir kitiems vairuotojams, kuriems
nustatytas girtumas, viršijantis 1,5 prom., dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vidaus tyrimų poskyris dėl šio fakto pradėjo tarnybinį patikrinimą. Kovo 24 d. pareigūnas
nušalintas nuo pareigų ir artimiausiu metu už pareigūno vardo pažeminimą iš jų bus atleistas.
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SMULKUS VERSLAS

„DRAMA BURGER“ PIRMIEJI METAI JAV
RINKOJE
Pirmuosius metus
Floridoje išgyvenęs
lietuviškas mėsainių
restoranas „Drama
Burger“ jau apšilo
kojas ir pelnė vietinių
gyventojų palankumą. „Drama Burger“
vadovas Simas Slabačiauskas (29) pasakoja, kad pirmieji metai
pateikė išbandymų
ir naujos patirties,
tačiau akivaizdu, kad
įmonė pasuko teisinga kryptimi.
Trumpa priešistorė
2013 m. Vilniuje duris atvėrė pirmasis
mėsainių restoranas „Drama Burger“, kurio
tikslas buvo perkelti mėsainių suvokimo lygį
iš greitojo maisto užkandinių į gurmaniško
lygio restoranus, kuriuose maistas ruošiamas
šviežas, kokybiškas ir skanus. Po trejų metų
supratę, kad laikas imtis naujų iššūkių ir
restorano plėtros, įmonės įkūrėjai pasirinko
JAV rinką ir eksportavo savo mėsainius į šalį,
kurioje jų valgymo kultūra išplėtota, o klientai puikiai žino, ko nori, ir nebijo to pasakyti.
Šiandien restoranas Floridoje esančiame
Tampos mieste gyvuoja jau visus metus.
Suprato taisykles
Anot pašnekovo, metai ir pasirinktas miestas startui leido suprasti žaidimo taisykles
Amerikos rinkoje, todėl dabar tampa vis
lengviau prisitaikyti ir konkuruoti.
„Kitaip nei Lietuvoje, Amerikoje žmonės
mėgsta išsakyti kritiką ne anonimiškai, o dar
prie stalo“, - sako S. Slabačiauskas.
„Pirmieji metai mums leido iki galo pažinti
vietinę rinką ir prie jos prisitaikyti. Per metus
valgiaraštį modifikavome keletą kartų, taip
pat išmokome prisitaikyti prie sezoniškumo“, – pasakoja pašnekovas. - Kitaip nei
Lietuvoje, Amerikoje žmonės mėgsta išsakyti kritiką ne anonimiškai, o dar prie stalo.
Išmokome bendrauti su savo lankytojais. Net
jei ne visuomet patenkintas, bet pakalbintas
ir išklausytas lankytojas beveik visuomet
sugrįš į restoraną.“
Sulaukė palaikymo
Pašnekovas teigia, kad „Drama Burger“
anaiptol nėra vieninteliai ir pirmieji pasiūlę
Amerikai kitokį požiūrį į mėsainius. „Nebuvome pirmieji į Ameriką atvežę naminio,
iš šviežių produktų pagaminto mėsainio,
idėją, bet, žinoma, vis dar dažnai pasitaiko
užklydėlių, kuriems reikia paaiškinti, kuo
kečupas skiriasi nuo rankomis ruošto pomidorų padažo ar vietoje, restorane, devynias
dienas ruošta mėsa nuo šaldyto pusgaminio.
Labai džiaugiamės, kad mums pavyko tapti
nuolatine vietinių „foodies“ ir „instagrame-

rių“ lankoma vieta, taip pat tuo, kad tapome
mažųjų alaus daryklų, kurios itin populiarios
Floridoje, bendruomenės dalimi“, – dalijasi jis.
Negana to, „Drama Burger“ pavyko patekti
į geriausių maitinimo įstaigų sąrašus Tampoje
ir net pelnyti garbingą trečią vietą. „Vietinėje
spaudoje sulaukėme tik gerų recenzijų, o praėjusių metų pabaigoje pagrindiniame Tampos
leidinyje buvome išrinkti į geriausių miesto,
kuriame gyvena beveik 3 mln. žmonių ir
knibždėte knibžda įvairiausio plauko maisto
įstaigų, „burgerinių“ trejetuką. Tai yra nerealus
pasiekimas per tokį trumpą laiką. Žodžiu, kol
kas abejonių, kad kažką darome ne taip, nėra“,
– džiaugiasi S. Slabačiauskas.
Susidomėjimo ir palaikymo „Drama Burger“
sulaukia ir iš Tampą aplankančių tautiečių.
Mielai pavaišiname juos naminiu tinginio
pyragu“, – teigia pašnekovas.
Ieško naujų galimybių
Regis, stovėjimas vietoje tikrai nesuderinamas su „Drama Burger“ komandos užsidegimu
ir ryžtu judėti pirmyn. Praėjus vos metams
Amerikoje, lietuvių restoranas jau galvoja apie
vietos keitimą ir tolesnę plėtrą.
„Kol kas ieškome naujos vietos pirmam
restoranui – vietos su patogesne automobilių
aikštele. Amerikoje žmonės visur juda automobiliais ir šiuo metu truputį kenčiame, nes
ne visuomet pavyksta sutalpinti visus norinčiuosius paragauti mūsų mėsainių. Šiuo metu
konkrečių planų dar nėra, bet nuolat keliaujame
po kitus miestus ir atsargiai bandome rinktis
vietą, kurioje patikėtume kitu savo tašku. Juk
Tampą irgi aptikome beveik netikėtai. Žinoma,
plėstis norime“, – atskleidžia pašnekovas.
Ateities planai nuolat kirba „Drama Burger“
komandos galvose, todėl, veikdami Amerikoje,
jie nepamiršo ir Lietuvos. Čia planuojama restoranų tinklo plėtra už sostinės ribų. „Pagaliau
paruošėme franšizės modelį ir planuojame
plėstis Lietuvos rinkoje, už Vilniaus ribų.
Amerikoje aktyviai ieškome naujos, patogesnės vietos savo pirmajam restoranui. Ilgainiui,
tikime, augsime ir ten“, – optimistinėmis
ateities prognozėmis dalijasi S. Slabačiauskas.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

SPAGEČIAI SU AVOKADU, DŽIOVINTAIS
POMIDORAIS IR PUPELĖMIS
Ingredientai: 250 g spagečių, 100
g saulėje džiovintų pomidorų, 2 vnt.
daugiagalvių svogūnų, 1 skiltelė česnako, 0,5 indelio raudonųjų pupelių
BONDUELLE, 1 vnt. avokadų, pagal
skonį druskos, pagal skonį pipirų, 1
vnt. aitriosios paprikos.
Gaminimas: 1. Išvirkite spagetti
makaronus pasūdytame vandenyje.
2. Susmulkinkite daugiagalvius svogūnus, saulėje džiovintus pomidorus.
3. Pakepinkite pomidorus ir svogūnus įkaitintoje be aliejaus keptuvėje, suberkite susmulkintus česnakus ir čili pipirus, o vėliau
pupeles. 4. Nulupkit avokadą, sutrinkite minkštimą šakute tiek, kad dalis pasidarytų kremo
konsistencijos, o kita dalis liktų su nedideliais gabalėliais. 5. Perkoškit spagetti per koštuvą,
iš karto sumaišykit su pakepintais pomidorais, svogūnais ir avokadais, pabarstykit druska ir
pipirais pagal skonį. Rekomendacijos: Prieš gaminant, rekomenduojama saulėje džiovintus
pomidorus užmerkti šiltame virintame vandenyje 30-40 minučių.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (14 k. m, yra 2,5 a dirbamos
þemës centre, þemæ galiu parduoti
atskirai). Jurbarkas, tel. 8 618 58 046.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (37 kv. m,
IV a., V a. mûriname name, ðiltas, su
dideliu balkonu, butui reikalingas remontas). Jurbarkas, tel. 8 620 47 242.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv. m,
ne bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104, skambinti
po 18 val.
1 k. butà Lauko g. 17 (I a., 32 kv. m, IV
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, reikalingas remontas). Jurbarkas,
tel. 8 691 47 627.
2 k. butà (be patogumø, miesto centre,
reikalingas remontas, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 620 95 902.
2 k. butà (daliniai patogumai, vonia,
tualetas, kaina 16 000 Eur). Mediná
namukà prie Nemuno (2 a þemës,
kaina 25 000 Eur, galima derëtis).
Siûlyti keitimo variantus. Jurbarkas,
tel. 8 689 31 858.
2 k. butà Jurbarko r. Vieðvilës mstl.
Klaipëdos g. (I a., 45 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, 7
000 Eur. Krosninis ðildymas, duðo
kabina, el. boileris, ðarvo durys).
Jurbarkas, tel. 8 611 56 990.
2 k. butà Jurbarko r. Vieðvilës mstl.
Mokyklos g. (I a., 45 kv. m, III aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, 9
000 Eur. Atskiras áëjimas ið lauko, el.
boileris, ðarvo durys). Jurbarkas, tel.
8 687 13 628.
2 k. butà Smalininkuose (kaina 10
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 638 87 997.
2 k. butà su holu Naujamiestyje (IV a.,
54 kv. m, plastikiniai langai, 2 ástiklinti
balkonai, parketas). Jurbarkas, tel. 8
618 69 953.
2 k. butà su holu (I a., 50 kv. m, yra
balkonas) Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39 (II
a., 43 kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, ðarvo durys, gera
vieta). Jurbarkas, tel. 8 656 49 915.
2 k. butà su holu (63 kv. m, III a.,
kaina 27 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
616 83 065.
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3 k. butà S. Daukanto g. 25, ðalia
Naujamiesèio m-klos, (67,70 kv. m,
atliktas kapitalinis remontas, yra
baldø). Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà (atskiras áëjimas, tinkamas
komercinei veiklai, 25 kv. m, rûsys
neiðëjus ið buto, galima iðsimokëtinai,
kaina 12 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 80 092.
3 k. butà (II a., 2 balkonai, vidinis,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
640 21 940.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà (IV a., 61 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, 25 000 Eur) arba
keièia á 2 k. butà renovuotame name
(II-III a.). Jurbarkas, tel. 8 672 27 298.
3 k. butà su holu (suremontuotas)
arba keièiu á 2 k. butà. Perku 2 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 638 57 096.

4

Namà Kauno g. 59 (172
kv. m, II a., medinis,
tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai
langai, suremontuotas,
graþi vieta, 29 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 682
42 008.
Sklypà Jurbarke (11
000 Eur, 12,6 arø, namø
valda, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 610
15 222.
Sklypà Jurbarke (15
200 Eur, komercinës
paskirties, 50 a) Kiduliø
miestelyje, geroje vietoje prie kelio JurbarkasÐakiai. Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, 14 999 Eur,
15 a, namø valda, ramioje vietoje,
prie miðko, kam reikia labai ramios,
privaèios vietos). Jurbarkas, tel. 8
656 88 332.
Skubiai 2 k. butà Lauko g. Sklypà
Vasaros g. (yra pamatai, kanalizacija,
trifazis, elektra, projektas 240 kv. m
namui). Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Skubiai 4 k. butà ir sklypà graþioje
vietoje Girdþiuose. Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
Sodà be namelio Greièiuose
„Serbentos“ bendrijoje (þemës sklypas 8 a, geroje, saugioje vietoje, ðalia
gyvenamasis namas, kaina 1 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Sodà Greièiuose „Vieversio“ bendrijoje, sklypo Nr. 254 (medinis II a.
namelis su baldais, garaþas mûrinis,
tvarkingas ðulinys, sklypas aptvertas).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
Sodà Smukuèiuose (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 9 000
Eur, 9 a þemës, su mûriniu nameliu,
ðalia parduotuvë, su lauko ir vidaus
baldais. Yra pristatyta terasa, pavësinë). Jurbarkas, tel. 8 620 86 542.
Sodà Smukuèiuose (6 a). Jurbarkas,
tel. 8 640 21 940.
Namà sodø bendrijoje „Serbenta“
(mûrinis, gyvenamasis, II a., yra
ûkinis pastatas, garaþas ir 12 a þemës,
kaina 18 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
659 87 617.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Þemës sklypà (1,62 ha) prie Ðakiø.
Jurbarkas, tel. 8 621 43 693.
Þemës sklypà (12 a, namo statybai,1
a - 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
71 452.
Þemës sklypà Dainiø k. Jurbarko r. (1
000 Eur, apie 10 arø, be komunikacijø, ramioje vietoje, netoli Dainiø
uþtvankos). Jurbarkas, tel. 8 625
22 558.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 3 300
Eur, 12 a, namø valda) Kalnënuose
Þiobrinës g. Jurbarkas, tel. 8 615
57 711.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio g. 13-2 (I a., 48 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, 17 500 Eur. Kambariai
nepereinami, plastikiniai langai,
didelis ástiklintas balkonas, ðildymas
elektra). Ðakiai, tel. 8 650 67 728.

Þemës sklypà Smukuèiø k. (0,7 ha,
pieva) prie karjero. Jurbarkas, tel. 8
618 39 323.
Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.

Tauragëje ir rajone

4 k. butà Dariaus ir Girëno g. (II a.,
79 kv. m, plastikiniai langai, durys
ðarvuotos, kambariai nepereinami,
geras suplanavimas). Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.

p e r k a

p a r d u o d a

Þemës sklypà Jurbarko r. Iðsinuomotø
apie 1 ha þemës sklypà þemës dirbimui
Jurbarko rajone. Jurbarkas, tel. 8
640 40 644.

1 k. butà Dainavos g. (V a. geros
bûklës, plastikiniai langai, ðarvuotos
durys, ástiklintas balkonas, kaina 13
500 Eur). Tauragë, tel. 8 673 35 614.

4 k. butà Pagramantyje, Gramanèios g.
8-4. arba keièiu á 1 k. butà Ðiauliuose.
Tauragës r., tel. 8 652 17 822.

Þemës sklypà Tauragës r. (3 000 Eur)
Batakiø, Skaudvilës sen. Jurbarkas,
tel. 8 682 36 319.

1 k. butà Gedimino g. (V a., kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 683 35 000.

Dalá namo centre (2 k., yra virtuvë,
duðas, miesto ðildymas, 1 a þemës,
galima pirkti ir antrà namo dalá).
Jurbarkas, tel. 8 610 78 547.

n u o m o j a

Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Garaþà Vydûno g. (67 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, 5 100
Eur). Parduoda tris sujungtus garaþus
(trifazis, signalizacija, iðbetonuotas
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 626 15 196.
Þemæ Girdþiø sen. Gudeliø k. (3
ha, ûkio paskirties, þemës sklypas,
naðumo balas 58.1). Tel. 8 685 35 327.
Gyvenamàjá namà Skirsnemunëje
(pastatai mûriniai, 15 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 20 014.
Sodybà Jurbarko r. Kartupiø k. (su
22 ha þemës). Jurbarkas, tel. 8 604
51 986.
Butà (II a., 2 balkonai, vidinis, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 640 21
940.
Kavinës patalpas su gyvenamomis
patalpomis (600 kv. m, teritorija aptverta, kaina 98 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.

Iðnuomoja Greièiø soduose sodà su
nameliu nemokamai. Jurbarkas, tel.
8 447 54 899.

1 k. butà Gedimino g. 32-31 (I a.).
Tauragë, tel. 8 603 04 284.
1 k. butà Gedimino g. 45 (I a., 18
000 Eur). Tauragë, tel. 8 641 74 224.
1 k. butà Prezidento g. (II a., medinis

Iðsinuomotø 1 k. butà. Jurbarkas, tel.
8 690 73 500.
Mergina iðsinuomotø 1-1,5 k. butà.
Dël mokesèiø ir nuomos garantuoja.
Jurbarkas, tel. 8 652 04 715.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Kauno r. Kuro k. „Ova“
sodø bendrijoje (6 a, 3 300 Eur). Tel.
8 682 54 633.

Këdainiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Labûnavoje (namas keturbutis, atskiras áëjimas, II a., ðildomas
kietuoju kuru, yra rûsys, garaþas,
ûkinis pastatas, þemës, nuo Këdainiø
9 km, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 628 37 918.

Namà ( gali gyventi 2 ðeimos, 2 áëjimai, yra 6 a. þemës, garaþas, ûkinis
pastatas, miesto ðildymas). Jurbarkas,
tel. 8 611 48 443.

Kituose miestuose ir
rajonuose

Namà Birutës g. 17 (bendro ploto
202 kv. m, 119 kv. m naudojamo
ploto, 12,5 a, namas II a., visos komunikacijos, ûkiniai pastatai, 2 garaþai,
rûsys po visu namu). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8 651
39 039.

Namà Gedimino g. (yra þemës, 8,3 kv.
m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai
pastatai, kaina 33 999 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

3 k. butai Jakuose, Klaipëdos r.
(naujos statybos name, 64 kv. m, individualus dujinis ðildymas, nuotekos
miesto, pilna dalinë apdaila, kaina 54
500 iki 62 500 Eur). Tel. 8 671 01 488.

p e r k a

BRANGIAI MOKAME! Perkame
miðkà iðsikirtimui arba su þeme.
Atsiskaitome ið karto. Tel. 8 647
42 210.

Mediná namà (5x10 m, ið lauko apkaltas storomis lentomis, apðiltintas,
plastikiniai langai, tik iðardymui, su
baldais, 1 200 Eur). Klaipëda, tel. 8
612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10 m, ið
lauko apkaltas lentomis, ið vidaus dailylentës, nudaþytos, plastikiniai
langai, vieno aukðto, su palëpe, galima
árengti du kambarius, 2 000 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Þemës sklypus (namø valda po 25 a, 1
aras - 1 000 Eur) 11 km iki Klaipëdos,
Pipirø k., geras privaþiavimas, netoli
elektros linija. Tel. 8 689 48 739.

Raseiniuose ir rajone

p e r k a
Þemës sklypà Raseiniø r. (3 000
Eur). Perka þeme Nemakðèiø sen.
Raseiniai, tel. 8 682 36 319.

namas, atskiras áëjimas, daliniai
patogumai, sandëliukas, þemës).
Tauragë, tel. 8 687 46 802.
1 k. butà Gedimo g. 45 (V a., 39 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, 12 000
Eur, yra balkonas neástiklintas).
Tauragë, tel. 8 686 41 010.
1 kambará nuosavoje valdoje J.
Tumo-Vaiþganto g. 94 (yra miesto
vandentiekis, kanalizacija, yra þemës,
kûrenama malkomis). Tauragë, tel. 8
603 05 263.
1 k. butà Ateities take g. 18 (I a.).
Tauragë, tel. 8 616 13 373.
2 a. mûriná namà Jovaruose (9 a,
ðiltnamis, ûkinis pastatas, garaþas).
Tauragë, tel. 8 640 88 773.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
(IV a., mûrinis namas, 54 kv. m,
ástiklintas balkonas). Tauragë, tel.
8 699 87 907.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 124
(III a., plastikiniai langai, ðarvo durys, tvarkingas, 14 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 614 42 303.
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2 k. butà D. Poðkos g. 47 (III a., 50
kv. m). Tauragë, tel.: 8 612 17 978, 8
682 16 709.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. (netoli
LIDL, su daliniais patogumais, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 690 56 254.
2 k. butà Tarailiø mikrorajone (V a.,
ástiklintas balkonas, ðarvo durys, plastikiniai langai, netoli PC MAXIMA,
ðalia vaikø lopðelis-darþelis, progimnazija, graþioje vietoje, netoli Jûros
upës). Tauragë, tel. 8 652 14 640.
2 k. butà Tauragës r. Tarailiø k. (I a.,
47 kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 34 000 Eur, su 25,34 kv. m
rûsiu). Tauragë, tel. +370 657 60 904.
2 k. butà Tauragës Dvare 15 (I a., 18
000 Eur), galima derëtis. Tauragë, tel.
8 641 74 224.
2 k. butà Vytenio g. (3 arai þemës, 16
000 Eur). Tauragë, tel. 8 638 30 407.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64A (IV
a., 50 kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
26 500 Eur, ðalia prekybos centro

Butus: 1 butas Dauglaukio k. Baþnyèiø
g. 2-1 (235,04 kv. m, su 11,44 a þeme),
2 butas Dauglaukio k. Baþnyèiø g.
2-2 (205,80 kv. m, su 7,14 a þeme).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.
Buvusià grûdø saugyklà Pagramantyje,
Naujininkø g. Tauragës r., tel. 8 698
84 020.
Dviejø namø valdà Jurbarko g. 28 ir
Jurbarko g. 28 A (67 000 Eur). Galimi
keitimo variantai. Tauragë, tel.: 8 682
41 561, 8 652 97 533.
Gaminame ir parduodame ràstinius
namus, pirteles ir t.t. pagal individualius uþsakymus, dengiame stogus.
Tauragë, tel. 8 656 27 196.
Garaþà prie „Regitros“, Tarailiuose
(mûrinis, duobë, rûsys). Tel. 8 675 51
288. Garaþà „Rato“ bendrijoje, kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 671 57 613.
Garaþà T. Ivanausko g. 94 (3 200
Eur). GEB „Jovaras“ parduodami
trys garaþai Nr. 197, 199, 200. Tauragë,
tel. 8 655 57 444.
Garaþus Stoties g. 6 A (18 vnt., su
þeme). Tauragë, tel. 8 652 14 912.

Dalá namo (privaèioje valdoje, yra
þemës, vandentiekis, kanalizacija).
Tauragë, tel. 8 652 95 060.

Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje
(18 arø þemës). Tauragë, tel. 8 652
41 218.

Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36 (17,25
aro þemës, yra 2 garaþai, lauko rûsys,
ðiltnamis, vietinës komunikacijos).
Tauragë, tel.: 8 699 27 173, 8 699
34 621.

Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje
(12,5 arø þemës, laikinas namelis, 2
stikliniai ðiltnamiai, suaugæ medþiai,
trifazis elektros skaitiklis, padaryti
geodeziniai matavimai, graþi vieta).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel.: 8 647
04 724, 8 446 70 224.

Namà (1,5 aukðto, mûrinis garaþas, 8
arai þemës, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 658 35 232.
Namà (grybo tipo, miesto komunikacijos, tvarkingas, galima gyventi,
6,037 aro þemës, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis) arba keièiu á 1 k.
butà (iki III a., su priemoka). Tauragë,
tel. 8 611 14 025.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø k.
(reikalingas remontas, 28 arai sodybinis sklypas). Tauragës r., tel. +370
630 44 832.
Namà Skaudvilëje (12 arø þemës,
ramioje, graþioje vietoje, 25 500 Eur).
Tel. 8 699 96 556.
Sklypà Minties g. (namo statybai,
galima rinktis ið dviejø, plotas 13,23
a ir kito 11 a). Platesnës informacijos
kreiptis telefonu. Tauragë, tel. 8 610
03 457.
Sodà Bernotiðkëje (9,09 aro, namas
„grybas“, galima gyventi, vanduo,
kanalizacija, plastikiniai langai, didelis ðiltnamis, rami vieta). Tauragë, tel.
8 618 23 807

,,Norfa“, „Maxima“, „Iki“).
Tauragë, tel. 8 675 72 820.
3 k. butà Dainavos g. (III a.). Tauragë,
tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Gedimino g. (IV a.). Tauragë,
tel. 8 607 10 774.
3 k. butà Vytauto g. 77 (III a., 68 kv. m,
miesto centre 2 balkonai, netoli poliklinika, ligoninë, parduotuvë). Namas
átrauktas renovacijai. Tauragë, tel. 8
699 46 551.
3 k. butà Gedimino g. 29A (IX a.,
64 kv. m, IX aukðtø name, 20 000
Eur. Bendrija, tvarkingi kaimynai,
laukinëse duryse telefonspynë, tvarkingas stogas, ðarvo durys, dalinai
plastikiniai langai). Tauragë, tel. 8
652 46 218.

Gyvenamàjá namà pigiai Gaurës g.
(be patogumø, 6 arai þemës, ûkinis
pastatas, 22 000 Eur). Tauragë, tel.
8 654 49 012.
Gyvenamojo namo dalá Ðilalës g. (I
a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës, atskiras
áëjimas, kiemas, garaþas, kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8 651 77 763.
Juodalksnio taðus (7 cm, dþiovinti 4
metus). Tauragë, tel. 8 655 46 880.
Komercines patalpas Pramonës g. 30
(290 kv. m). Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Metaliná garaþà (geros bûklës, kaina
500 Eur). Tauragë, tel. 8 609 81 419.
Mûriná namà Ðikðniø k. (67,78 kv.
m, yra ûkinis pastatas, viralinë, 15
arø þemës sklypas). Tauragës r., tel.
8 651 52 958.

Sodà Bernotiðkëje „Atþalyno“ bendrijoje (pradëtas statyti namelis, yra
dalis statybiniø medþiagø) ir garaþà
„Auðros“ bendrijoje (prailgintas,
prie senojo stadiono). Tauragë, tel.
8 670 66 125.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje
(6 arai, mûrinis namelis, ðiltas, netoli miðkas, prieðais sklypà tvenkinys,
þemë puri, minkðta). Tauragë, tel. 8
650 30 874.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje
(mûrinis namas su garaþu bendras
plotas 70 kv. m, galima gyventi, yra
ûkinis, ðulinys, 6,5 aro þemës, netoli
miesto, geroje ir ramioje vietoje, 16
500 Eur). Tauragë, tel. 8 651 17 377.
Sodà Joniðkëje „Dobilio“ bendrijoje
(7 arø sklypas, ribojasi su tvenkiniu,
atlikti geodeziniai matavimai, yra
trifazë elektra, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 671 57 613.

Sodà Tauragëje (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 13 500 Eur). Sodà Juodpetriø
k., buvusioje Bernotiðkëje Ðilo g.
(dviejø aukðtø mûrinis namas su
balkonu, plastikiniai langai, durys,
didelis stiklinis ðiltnamis). Tauragë,
tel. 8 657 50 573.
Sodybà 10 km nuo Tauragës (namas
apmûrytas, yra garaþas, vasarinë
virtuvë, rûsys, ðulinys, ûkinis pastatas,
trifazë elektra, kaina sutartinë). Tel.:
8 633 94 411, 8 446 42 384.
Sodybà Burkënø k. (ðalia miðkas, su
3 ha þeme, apsodintas jaunas miðkas.
Galima nuoma, pirkimas iðsimokëtinai). Kaina sutartinë.. Tauragë, tel. 8
614 74 309.
Sodybà graþioje vietoje prie Jûros.
Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Sodybà Mineikiðkiø k. Maþonø sen.
(namas ràstinis, nebaigta statyba. Du
ûkiniai pastatai, rûsys, 10 ha. Graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
57 000 Eur). Labai graþi vieta Jûros
kilpoje. Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Sodybà Stiegvilø k. prie Paðaltuonio
(graþi aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 4 500 Eur, reikalingas remontas, namas po gaisro). Tauragë, tel. 8
685 42 675.
Sodo sklypà Joniðkës k. (graþi aplinka,
komunikacijos, 8 000 Eur, priþiûrëtas sodas, 8,6 a, kuriame yra mobilus namelis, árengta kanalizacija).
Tauragë, tel. 8 614 55 621.
Þemæ Gaurës sen. (þemës ûkio
paskirties, 16 ha, ið jø 4,5 ha jaunas
miðkas 10 metø). Tauragës r., tel. 8
699 94 157.
Þemës sklypà (prie buvusios
„Ginaros“ kolonëlës, 7 arai) ir garaþà „Auðros“ bendrijoje (duobë).
Tauragë, tel. 8 657 96 555.
Þemës sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 500 Eur, 0,12
ha, graþioje vietoje, ðalia tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 698 02 670.

Þemës sklypà Laukø g. 15 Dauglaukio
k. (paèiame miestelyje, 10 km nuo
Tauragës, gyvenamosios paskirties,
25,87 a, namo statybai, gera vieta,
privaþiavimas, komunikacijos, elektra, vanduo). Tauragë, tel. 8 655
20 182.
Þemës sklypà Linø g. 11, MSV, prie
PC „Maxima“ (namo statybai, 10 arø).
Tauragë, tel. 8 690 27 945.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà namø valdos, 13 km nuo
Tauragës Puþiðkës k., Batakiø sen. (20
arø, su mediniu ûkio pastatu, asfaltuotas privaþiavimas, elektra, vanduo,
miðkas). Tauragës r., tel. 8 687 46 802.

1 k. butà. Nuo balandþio mën. tvarkinga, dirbanti pora iðsinuomotø
butà, namo dalá ar namà Tauragëje.
Bûtø gerai, kad bûtø ðiek tiek baldø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.
Iðsinuomotø butà, namo dalá (namà)
Tauragëje ar aplink jà. Norëtøsi, kad
bûtø ðiek tiek baldø. Tauragë, tel. 8
699 79 382.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Upynos k. centre (30 000 Eur,
213 kv. m, namas ið geltonø plytø,
tinka gyventi ir verslui). Vilnius, tel.
8 687 67 756.

Þemës sklypà Pagëgiø sav., tarp
Vidguriø ir Lumpënø k. (3,1 ha, 1
ha - 3 900 Eur). Tel. 8 608 31 971.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Lauksargiø mstl.
centre (23 ir 24 arø, vienas ðalia
kito, asfaltuotas privaþiavimas, ðalia
pagrindinës magistralës, kadastriniai
matavimai, vasarnamis, sandëlys,
vaismedþiai, elektra, vanduo). Tel.: 8
619 84 626, 8 682 03 733.

n u o m o j a
+Iðnuomoja patalpas (600 kv. m, tinka servisui, gamybai, sandëliavimui.
Yra automobiliø stovëjimo aikðtelë).
Tauragë, tel. 8 684 61 318.

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.
Dujø balionà, aliuminá bidonà (38 l),
aliuminæ vonià (160 x 76 x 50 cm).
Tauragë, tel. 8 614 08 381.

p e r k a
Perku gerà juodþemá Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 688 88 562.

+Iðnuomoja Veterinarijos g. 40 kv. m
patalpà, tinka garaþui, servisui. Yra
duobë, yra montavimo balansavimo
staklës, vanduo, ðildymas, tualetas.
Palankiomis sàlygomis. Tauragë, tel.
8 699 12 014.
+Iðnuomoja þemæ Àþuolynës k.
(þemës ûkio paskirties, 2,9 ha).
Tauragës r., tel. 8 699 67 032.
+Tauragës mieste prekyvietëje
„Ramunë“, Vytauto g. 62 (miesto
centre, yra laisva vieta, galima prekiauti pagal verslo liudijimà). Tel. 8
612 75 232.

p a r d u o d a
YAMAHA PSR-S550 (380 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 12 055.
Siuvamàjà maðinà (su stalu). Tauragë,
tel. 8 634 34 682.
Skubiai pianinà „Belarus“ (tvarkingas, priþiûrëtas, juodos spalvos, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 657 48 458.
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lovà ir ðaldytuvà? Jurbarkas, tel. 8
616 24 962.
Priimu gyventi tvarkingà be þalingø
áproèiø pagyvenusio amþiaus moterá
arba vyrà, gali bûti ðeima, arba 2 moterys, 2 vyrai Pagramanèio miestelyje,
Akmenos g. 12 Tauragës r., tel. 8
656 24 052.
Puðines smulkias malkas. Jurbarkas,
tel. 8 643 72 789.
Reikalingas þmogus ar ðeima, galintis
gyventi ir priþiûrëti sodà. Tauragë, tel.
8 689 76 899.
Spausdintuvà CANON MG 5550,
kaina 50 Eur. Jurbarkas, tel.: 8 614 59
361, 8 610 66 391.

d o v a n o j a
3 daliø ðviesià sekcijà. Jurbarkas, tel.
8 617 34 899.

Spausdintuvà CANON MITSUBISHI
GALANT 5550, kaina 50 Eur.
Jurbarkas, tel.: 8 614 59 361, 8 610
66 391.
Vienà iðskleidþiamà stalà, vienà apvalø
iðskleidþiamà stalà, ðeðias këdes, dujø
balionà, dujinæ, bidonà, malûnà (elektrinis), el. pjûklà malkoms, 2 veþimo
ratus (nekaustyti). Tel. 8 679 02 985.

p a r d u o d a

Viðèiukø auginimui: 11 vnt. tinkliniø
gardø su visa ðildymo, girdymo ir
maitinimo áranga. Tel. 8 640 29 505.

Vaikiðkà veþimëlá SILVER CROS
(naudotas, juodos sp., universalus).
Tauragë, tel. 8 650 28 497.

p e r k a
+Senus laikraðèius nuo 1970 iki 1990
m. „Valstietá“, „Leninieèiø balsà“.
Tauragë, tel. 8 641 46 356.

p e r k a
Perku kasetes su áraðais ir be jø, magnetofono juostas, vinilines plokðteles,
atsiskaitymas pagal susitarimà.
Jurbarkas, tel. 8 675 72 739.

Funkcinæ slaugymo lovà. Tauragë, tel.
8 620 50 269.

p a r d u o d a
+Belukðtes aviþas sëklai (1 tona - 180
Eur). Tauragë, tel. 8 699 12 013.

p a r d u o d a
Didelæ naujà komodà (rudos sp.) ir
maþesnæ komodà su knygø lentynomis. Galima pirkti kartu arba atskirai.
Tauragë, tel. 8 634 34 682.
Prekybines lentynas, prekystalius, virtuviná stalà (120 x 80), 6 këdes, èekiðkà
knygø spintà (156 x 118 x 36, 18 Eur),
spinteles (195 x 50 x 38), spintà (195
x 80 x 38). Tauragë, tel. 8 614 08 381.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas
(dvigulë, viengulë), tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofà-lovà, këdes,
stalus svetainei ir virtuvei. Jurbarkas,
tel.: 8 624 24 477, 8 627 89 361.
Naudotus baldus: lenkiðkà virtuvës
komplektà, rumuniðkà salono kietàjà
dalá. Jurbarkas, tel. 8 615 85 793.
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Naudotus: gartrauká (20 Eur),
minkðtàjà dalá-kampà (10 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 95 386.
Vokiðkà miegamojo komplektà: dvigulë
lova (210x190 cm, 95 Eur), 4 durø
spinta su veidrodþiais (190x180x60 cm,
90 Eur), baldai geros bûklës. Jurbarkas,
tel. 8 685 31 383.

Ëriukus (galima su ëravedëmis) ir
ërienà (ekologiðkai auginami Nemuno
lankose). Jurbarko r., tel. 8 614 33 842.

Gal kas galite padovanoti neágaliam
þmogui automatinæ skalbimo maðinà,

2 verðingas telyèias, ðvieþiapienæ karvæ
ir verðingà karvæ. Tel. 8 652 65 997.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius
ir bulves. Jurbarkas, tel. 8 610 91 792.

Statybiniai sausi juodalksnio taðai, lentos, 100 Eur. Tauragë, tel. 8 655 46 880.

Dviejø parðiukø kiaulæ seklinimui arba
skerdimui 1kg. - 1.30 Eur. Skaudvilë,
tel. 8 641 87 481.

Ðienainá (baltuose rulonuose). Tauragë,
tel. 8 687 55 632.

Kiaulæ (ekologiðkai uþauginta, 160 kg,
kaina sutartinë), avinà (mësai arba
veislei). Tauragë, tel. 8 655 58 797.
Kiaulæ (pasipjovimui, ekologiðkai
uþauginta). Porelæ kaimiðkø kalakutø.
Tauragë, tel. 8 623 69 174.
Kiaulæ skerdimui (apie 150 kg).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.
Karvæ (labai gera, verðinga, 11 metø)
Ðilalës r. Kreiptis nurodytu telefonu
Vilnius, tel. +370 678 76 779.
Karvæ 2 verðiø. Tel. 8 679 28 440.
Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8 698
57 698.
Sausà ðienà rulonuose. Tauragë, tel.
8 669 92 610.
Sauso ðieno rulonus. Kaina sutartinë.
Pagëgiai, tel. 8 686 27 262.

Ðienainá rulonuose (aptraukti plëvele,
100 vnt.). Tauragë, tel. 8 620 19 570.
Ðienainá rulonuose. Tauragë, tel. 8 606
09 278.
Ðienainá rulonuose. Tel. 8 641 11 947.
Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel. +370
684 88 206.
Ðuniukus (Lietuvos kiemsargiai, nedideli, 3 mën.). Tauragë, tel. 8 631 82 118.
Valgomàsias morkas ir vasarinius
kvieèius. Tauragë, tel. 8 652 30 960.
Verðingà telyèià. Tauragës r., tel. 8 603
10 646.

d o v a n o j a
Dovanoja kaèiukà (buvo iðmestas, 3
mën., labai graþus, 3 spalvø, ramus,
prieraiðus, paskiepytas, daro á dëþutæ).
Jurbarkas, tel. 8 690 06 033.

p a r d u o d a
1000 ir 600 litrø talpos plastmasinius
konteinerius. Tel. 8 620 51 489.
El. talæ (1 t, 1 vnt. - 200 Eur), metalo
pjovimo stakles (1 vnt. - 300 Eur),
posûkiø cilindro ekskavatoriø JUMZ (1
vnt. - 30 Eur), tekinimo stakliø grëbtuvà
(diametras 200, 1 vnt. - 50 Eur). Tel. 8
676 97 485.
Funkcinæ lovà (maþai naudotas grikiø
lukðtø èiuþinys, originalus medicininis
èiuþinys, medicininë spintelë, speciali
ligonio maudymo vonia). Tauragë, tel.
8 670 28 404.
MTZ 80 (1989 m.), gyvuliø priekabà,
kultivatoriø su akëèiomis, ryðuliná
presà „New Holland“, malûnà, vandens
siurblá, benzininá gràþtà, padangas. Tel.
8 623 13 698.
Nebrangiai elektriná trifazá skersiná
pjûklà, cinkuotos vielos gardelius þvëreliams, bièiø avilius ir bièiø ðeimas, cisternà, motociklà „IÞ“. Tel. 8 676 69 669.
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.
Presà „Welger ap 41“ (kaina 1 200 Eur)
ir el. variklá „ASEA“ (5,5 kW, 1430 rm,
kaina 120 Eur). Tel. 8 685 74 400.

PR

4 mm, 15 vienetø, vieneto kaina 3
Eur, naudotas 120x62, 4 mm, 3 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 38 879.
Lenktà tiltelá (3,5 x 1,2 m). Plauðo
plokðtes (170 x 280 x 0,04 cm., kv. m 0,80 Eur). Tauragë, tel. 8 686 42 884.
Pakabinamas stumdomas duri garaþams, sandëliams (matmenys
280x340, izoterminës, apkaustytos
metalu, galimas matmenø keitimas).
Tvirtinimui cinkuotus bëgius, 170
Eur). Jurbarkas, tel. +370 687 87 093.
Statybinæ medienà: dailylentes, grindines, terasines lentas, medienos atraiþas. Galimas pristatymas. Jurbarko
mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 657 58 140.
Stiklà (4 mm, ðiltnamiui, 130 x 50, 130
x 55, 130 x 60, 130 x 90 cm), pigiai.
Tauragë, tel. 8 656 24 052.

p a r d u o d a

p e r k a

Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos parinkimo savybëmis,
tinka aikðteliø, fasadø, patalpas, kur
daug tranzito, garaþø daþymui, baltos
sp. 40 kg ir geltonos sp. 40 ir 25 kg).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.

Priimu statybines atliekas. Tel. 8 647
42 210.

El. variklius: 15 kW - 1500 aps./min.,
1,5 kW - 1500 aps./min., 1,5 kW - 3000
aps./min. 2,2 kW - 3000 aps./min. 1,1
kW - 1400 aps./min. Tauragë, tel.: 8
686 75 75 365, 8 686 38 041
YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO VARTAI.
VIDAUS IR LAUKO DURYS:
MEDINËS, METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS. ÁVAIRÛS
MUZIKINIAI INSTRUMENTAI.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas, dyzelinas). Dyzelinæ
20 kW elektros stotá. Tauragë, tel. 8
685 69 805.

+Mieþius, kvieèius, kvietrugius, maistines bulves. Tel. 8 674 92 465.
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Naujà STIKLÀ (120x50, 4 mm, 52
vienetø, vieneto kaina 3 Eur, 125x50,

Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8 699
56 117.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI A8 QUATTRO (1998 m.,
2,5 l, dyzelinas, TA iki 2018 m., lieti
ratlankiai, geros bûklës, 1 900 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 41 212.

BMW

p a r d u o d a
BMW D3 (juoda sp., benzinas, 2005
m.). Jurbarkas, tel. 8 621 43 693.

„TELE2“ – TECHNOLOGIJŲ SEKTORIAUS LYDERĖ

Didžiausia Lietuvos mobiliojo ryšio
bendrovė „Tele2“ pelnė „Verslo žinių“
skiriamą Technologijų sektoriaus lyderės
apdovanojimą.
„Tai – visos mūsų komandos darbo įvertinimas. Šis apdovanojimas yra įrodymas,
kad mūsų pastangos kurti inovatyvias ir
patrauklias paslaugas klientams neliko
nepastebėtos, - kalbėjo Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.
Nuo praėjusių metų pradžios „Tele2“
pristatė ypač daug novatoriškų sprendimų
tiek verslui, tiek ir privatiems vartotojams.
Bene svarbiausia technologinė naujiena
„Tele2“ verslo klientams šįmet – pasaulyje ir Lietuvoje analogų dar neturinti
naujovė: „Mobili stotelė“ išmaniam
verslo skambučių valdymui. Ši paslauga
pakeis brangią ir aplinkos netausojančią
IP telefoniją. Ją pasirinkę verslo klientai
sutaupys – sprendimas mėnesiui kainuos
net du kartus pigiau.
Inovacijos, palengvinančios buitį
Privatūs klientai praėjusiais metais
galėjo patys išmėginti net kelias bendrovės pasiūlytas, mažesnį poveikį gamtai
keliančias ir laiką taupančias paslaugas.
Pavyzdžiui, dar rugsėjį „Tele2“ pirmoji
Lietuvoje su privačiais klientais ėmė sudaryti vien tik elektronines sutartis. Operatoriaus salonuose paslaugų sutartis klientai
skaito ir pasirašo planšetinio kompiuterio
ekrane, o kopijas gauna elektroniniu paštu
arba savitarnos svetainėje.
Dar rugpjūtį klientams buvo pasiūlytas
pirmasis Lietuvoje neribotas mobilusis
internetas namams. Jo greitis ir kokybė

prilygsta tradiciniam internetui, tačiau
naudotis galima nepriklausomai nuo vietos,
kurioje esi.
Taip pat drauge su „Nokia“ pristatė 5G
ryšio galimybes ir pasiekė bevielio duomenų persiuntimo rekordą – 4,5 gigabitų per
sekundę – Baltijos šalyse.
Technologiniai sprendimai paslaugų
kokybei
Vis daugiau vartotojų įvertina ne tik
naršymo greitį, bet ir internetinių paslaugų kokybę. Siekdama klientams suteikti
kuo platesnį galimybių spektrą, praėjusią
liepą bendrovė savo klientams pasiūlė už
pirkinius interneto parduotuvėje „Google
PlayTM“ atsiskaityti paprasčiau ir patogiau – pirkinio kainą įtraukiant į mėnesio
mobiliojo ryšio sąskaitą.
Maža to, bendrovės klientai gali žiūrėti filmus ir sporto transliacijas greituoju 4G internetu naudodamiesi paslauga „Viaplay“.
„Tele2“ pirmoji tarp Lietuvos operatorių
gavo el. pinigų įstaigos licenciją. Nauja
licencija leidžia operatoriui organizuoti
daugiau nei iki šiol elektroninių mokėjimų rūšių, įskaitant ir elektroninių pinigų
išleidimą.
Apie „Tele2“
„Tele2“ yra vienas pirmaujančių Europos
operatorių. Bendrovė siekia nuolatos teikti
geriausius pasiūlymus ir siūlyti mažiausias
rinkoje kainas. „Tele2“ jungia 14 mln.
telekomunikacijų paslaugų vartotojų 9 šalyse. Bendrovė teikia mobiliojo ir fiksuoto
ryšio, duomenų perdavimo, kabelinės televizijos ir turinio paslaugas. Nuo 1993 m.,
kai Jan Stenbeck įkūrė bendrovę, ji tapo
rimtu konkurentu buvusioms valstybinėms
monopolijoms ir kitiems ryšio tiekėjams.
Nuo 1996 m. „Tele2“ įtraukta į NASDAQ
OMX Stokholmo vertybinių popierių biržos
sąrašus. Lietuvoje „Tele2“ pradėjo veiklą
2000 metais. Aplankykite mus www.tele2.lt
Nuotr. Ryčio Galadausko (VŽ).

Prikabinamus juostinius volus (4 m
ploèio, savadarbiai, 120 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 80 930.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24 pakuotës), „Seni“ (M dydis, 12 pakuoèiø),
yra praimtø pakuoèiø, yra likusiø naujø
higienos priemoniø. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 670 28 404.
Senoviniø monetø maþà kolekcijà,
patefono plokðteles (1968-1973 m.,
áraðai 33/1/13 lietuviðki ir uþsienietiðki.
Skambinkit tie, kurie gerai þino, ávertina
ir gali pirkti pagal susitarimà). Tel.:
8 672 56 993, 8 672 20 884, skambinti
nuo 18-20 val.
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CITROEN

benzinas, TA iki 2019 m., 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 33 219.

p a r d u o d a

OPEL

CITROEN XANTIA (1995 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë pavarø
dëþë, heèbekas, þalia sp., 4/5, TA iki
2018-04, 500 Eur). Tauragë, tel. 8
614 84 390.

FORD

p a r d u o d a
Automobilius FORD FIESTA (1999
m.) ir FORD FOCUS (2000 m.)
dalimis. Jurbarkas, tel. 8 611 49 485.
FORD GALAXY (2004 m., 2,3 l
, tiesioginës dujos, TA iki 2018 03
08, tvarkingas, priþiûrëtas, servisas
padarytas, vaþiuoklë sutvarkyta, kaina
2 500 Eur). Tel. 8 643 11 767.

HONDA

p a r d u o d a
HONDA CONCERTO (1993 m.,
benzinas, sidabro sp., TA iki 2017 m.,
draudimas, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 641 87 274.

KIA

p a r d u o d a
KIA SORENTO (2002 m., 2,5 l,
dyzelinas, 103 kW, nesurûdijæs, juodos sp., naujos padangos S+M, TA
iki 2018 m., 2 400 Eur). Tauragë, tel.
8 620 19 570.

NISSAN

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2002 m., heèbekas,
1,6 l, benzinas, senas variklis, 6,2 kw.,
sidabrinës sp., centrinis uþraktas,
el. langai ir veidrodþiai, kondicionierius, rida 200 000, kaina 1 450 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 611 49 485.
OPEL CORSA (1999 m., 1,2 l, benzinas, TA, iki 2019 m., visapusiðkai
tvarkinga, 590 Eur). Tauragë, tel. 8
638 61 299.
OPEL VECTRA (2007 m., dyzelinas,
88 kW, mechaninë pavarø dëþë, universalus, juoda sp., 4/5, TA iki 2018-09,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3 300 Eur,
1,9, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.
OPEL ZAFIRA (2005 m., 2 l, dyzelinas, kondicionierius, el. paketas, 10
oro pagalviø, juodos sp.). Tauragë, tel.
8 614 84 685.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 307 (2003 m., dyz., karavanas, gera ðeimyninë maðina, iki 7
vietø, TA iki 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350 Eur). Tel.
8 604 79 756.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1998 m., 1,6 l,
benzinas, automatinë pavarø dëþë).
Tauragë, tel. 8 616 89 289.

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m., 1,6 l,

RENAULT MEGANE (2003 m., 1800
cm3, dyzelinas, 88 kW,

mechaninë pavarø dëþë, heèbekas,
pilka sp., 4/5, TA iki 2018-09, 1 700
Eur, labai tvarkinga, be defektø).
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
RENAULT MEGANE SCENIC
(2002 m., TA iki 2019 m., 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 33 500.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2007 m.,
dyzelinas, 2231 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, juoda sp.,
4/5, 245 800 km, TA iki 2018-09,
daug privalumø, draudimas, 4 500
Eur, visi varomieji ratai, naujos
þieminës padangos). Jurbarkas, tel.
8 615 22 009.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 2/3, 214
000 km, TA iki 2019-02, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 100 Eur, 1,9
TDI, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.
VW PASSAT (sedanas, 1997 12
mën., 1,6 l, benzinas, 74 kW, automatinë pavarø dëþë, rida 180 000,
serviso knygos, centrinis, vairo
stiprintuvas, el. langai ir veidrodþiai,
kaina 1 350 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
VW TOURAN (2008 09 mën.,
dyz., 1,9 l, 77 kW, TA iki 2018 09
29, draudimas, geros bûklës). Tel.
8 640 29 505.

p e r k a
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bûti be TA iki 300 Eur. Tauragë, tel.
8 653 11 297.
Automobilius superkame aukðèiausia kaina (ávairiø markiø).
Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome ið karto, pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.
Superkame vaþiuojanèius, nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimame
patys, atsiskaitome ið karto. Tel. 8
690 40 701.

p a r d u o d a
Automobilinæ dujø árangà (netiesioginæ), dujø balionà á atsarginio
rato vietà statomà. Tel. 8 643 11 767.
Automobilinæ priekabà (savos gamybos, geros bûklës, TA iki 2018 08 30).
Jurbarkai, tel. 8 615 23 306.
El. generatoriø (maþai naudotas, 3
kW, HONDA keturtaktis, 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 27 319.
Originalius skardinius SUBARU
ratlankius R16 (4 vnt.), R15 (2 vnt.).
Tel. 8 699 10 715.
Priekabas ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Visureigio padangø komplektà
R15 (9 vnt.), R13 MAZDA 323.
Jurbarkas, tel. 8 650 34 670.

p e r k a
Perku priekabà automobiliui veþti.
Tel. 8 621 92 868.

+Vaþiuojanèius automobilius, gali

SERGANT KATARAKTA DELSTI NEGALIMA
Matote neryškiai, vaizdai
tapo išplaukę, matomi tarsi
žiūrint pro rūką ar matinį
stiklą – tai gali būti pirmieji
kataraktos ženklai. Kas tai
per liga? Kaip ji gydoma?
Kada reiktų kreiptis į specialistą?
Katarakta (lęšiuko sudrumstėjimas) – viena pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje,
kurią šiuolaikiniai oftalmologijos pasiekimai leidžia
sėkmingai gydyti.
Priežastys įvairios, tačiau pagrindinė – amžius.
Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą, gali būti įgimta ar įgyta po traumos ar ligos, tačiau
dažniausia ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Su metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai,
formuojasi drumstys, kurios ryškėja, plečiasi, pamažu susilieja, todėl žmogus pradeda blogai
matyti. Nors pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti rimtų regėjimo problemų, tačiau ligai
progresuojant silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu.
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.
Gydymo metodai: trumpa ir saugi operacija.
Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu.
Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – 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, regėjimas dažniausiai pagerėja iškart po operacijos ar praėjus keletui dienų.
Svarbu nedelsti.
Pastebėjus pamažu silpstantį regėjimą reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.
Kataraktos operacijos sėkmė priklauso ne tik nuo gydytojo meistriškumo, naudojamos įrangos,
bet ir nuo ligos stadijos. Kuo labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga,
padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios
apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Modernios ir saugios operacijos.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą
bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai
aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir
ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. „Akių chirurgijos
centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis
priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo
metodu – fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą
galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja.
Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų, tačiau svarbu pernelyg ilgai nelaukti.
Prisiminkite, kuo ankstyvesnėje ligos stadijoje kreipiamasi į gydytojus, tuo geresnių rezultatų
galima tikėtis, o komplikuotų ir uždelstų atvejų operacijos eiga visada ilgesnė ir sudėtingesnė.
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

p a r d u o d a
Frontaliná krautuvo kauðà (plotis 1,8
m, naujos, gamybinës ir europinës
uþkal., 200 Eur), el. reduktoriø (2,2
kW variklis, 80 Eur), dalginæ ðienapjovæ (rusiðka, 2,1 m ploèio, 150
Eur), T-40 oro kompresoriø (50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 12 80 930.
Javø kombainà „Dronningborg
D3000“ (1988 m., techniðkai tvarkingas, darbinis plotis 2,80 m). Tauragë,
tel. 8 635 45 207.
Kauptukus (3 vagø, 100 Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio, C
formos nagai, yra lyginimo lenta, 300
Eur), ventiliatoriø grûdø dþiovinimui
(7,5 kW, 150 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 80 930.
Kombainà „Volvo 830“ (yra smulkintuvas, be kabinos, padangos priekinës
naujos, kederio plotis 2.8 m, variklis
„Perkins“, 2 000 Eur). Tauragë, tel.
8 670 99 119.
Melþimo aparatus. Naujus ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame
remontà. Suteikiame garantijà.
Atsarginës dalys. Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio
plieno kibirëliai. Tauragës r., tel.: 8
685 26 204, 8 639 07 345.
Motoblokà MTZ-06DM (su inventoriumi), vartytuvà GV, cisternà
(ant ratø, aliuminë), el. koloriferá (16
kW), el. plytà (10,5 kW, pramoninë),
kompresoriø ðaldytuvui). Tauragë,
tel.: 8 687 75 365, 8 686 38 041.
Mëðlo kratytuvà (6 tonø, rusø g-bos),
kultivatoriø (4 m, su akëtëlëmis),
bulviø sodinamàjà (pakabinama, 4
vagø), tràðø barstomàjà (prie T-25,
apvali), plûgà (3 korpusø). Tauragë,
tel. 8 656 79 815.
Mini traktoriø MITSUBISHI MT
1601D (kaina 3 200 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 682 19 217.
MTZ 1221 (pirma registracija 2016
m., kaina 14 085 Eur). Kaunas, tel.
8 614 94 411.
Naudotà kuro talpyklà (ilgis 3 m,
skersmuo 1 m, 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 38 879.
Naudotà þ.û. technikà ið Ðvedijos,
techniðkai tvarkinga. Tel. 8 601
60 880.
Plûgà „Overum“ (3 korpusø, su hidrauline apsauga, 1 000 Eur), lëkðtes
(4 m, 1 500 Eur, ið Ðvedijos). Tel. 8
602 86 206.
Plûgus: WIRAH, PLN-3 ir
jø atsargines dalis plûgui
KVERNELAND. Kultivatorius (2,6
ir 3,4 m). Traktorines sëdynes. Tràðø
barstomàjà. Grûdø sëjamàjà SZ-3,6.
Grûdø malûnà. Akëèias. Arkliná
veþimà. Traktoriø BELARUS 820.
Tauragë, tel. 8 601 75 010.
„Wedholm“ atviro tipo pieno ðaldytuvà (900 l talpos, kalibruotas, 800
Eur). Tauragë, tel. 8 671 01 640.
Ðienà rulonais (galiu atveþti), ðieno
presà „John Deere 550“, melþimo
aparatà, MTZ tarpiná korpusà.
Jurbarkas, tel. 8 615 31 155.
Ðieno pûstuvà. Tauragë, tel. 8 688
95 587.
Traktoriaus MTZ starterá (24 W),
traktorinæ priekabà (4 t, ant þiedo,
didþioji), traktoriaus MTZ galiná
tiltà. Tel. 8 690 61 290.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë),
priekinës aðies þiedà (4 t priekabai), p
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adangas (traktoriniø priekabø, 4-12
t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus
priekabø, 2-4 t). Ðilutës r., tel. 8 678
14 642.
Traktoriø DT-20 (600 Eur, arba
dalimis), traktoriø T-25 (2 000 Eur),
traktoriø T-16 (su hidrauliniu vairu
1988 m., 1 600 Eur), traktoriaus priekabà (padaryta ið kratytuvo, 400 Eur),
traktorius dalimis: JUMZ, T-40AM,
T-25, MTZ. Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø MTZ-82. Tauragë, tel. 8
639 27 102.
Traktoriø RENAULT (4,4, 2001
m., 110 arklio galiø, su turbina,
automatinë pavarø dëþë, 6100 motoval., variklis, dëþë, tiltai, visi kiti
mazgai JOHN DEERE, tik kabina
RENAULT (beveik naujos padangos,
geros bûklës, 9 600 Eur). Tauragë, tel.
8 653 12 934.
Traktoriø RENAULT (4x4, 1994 m.,
75 arklio galiø, mechaninë pavarø
dëþë, 7100 motoval., variklis dëþë,
tiltai ir kiti mazgai PERKINS (apynaujës galinës padangos, 5 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 12 934.
Traktoriø (savos g-bos, su priekaba ir
padargais, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 685 43 033.
Traktoriø T-16 MG (1986 m., 1 500
Eur). Tauragë, tel. 8 634 34 586.
Traktoriø T-25 (1984 m., kartu su
plûgu ir kultivatoriumi, kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8 653 40 030.
Tràðø barstytuvà, T-150 greièio
dëþæ, vairo kolonëlæ, MTZ- priekiná
varomàjá tiltà, MTZ dalimis. Tel. 8
612 17 959.
Trijø korpusø plûgà (300 Eur, naujas,
naudotas sezonà). Ðieno rinktuvà (aliumininis korpusas, techniðkai tvarkingas, kaina sutartinë). Sëjamàjà (3
metrø ploèio, 300 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 646 02 978.
Kultivatoriø su akëèiomis (tvarkingas,
4 m plo
io, 500 Eur). Tauragë, tel. 8 686
92 217.

p e r k a
+ Þ.Û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus,
automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55 702.
Mëðlo kratytuvà (11 tonø, gali bûti
neveikiantis), trifazá oro kompresoriø (rusø g-bos), verstuves rusiðkam
plûgui, hidrofikuotà plûgo korpusà ir
verstuves. Tauragë, tel. 8 641 46 356.
Paleèiø pakrovimo letenas prie
„Metal fach“ (pirmos laidos).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.
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per savaitæ kartà, per mënesá kartà ar
panaðiai. Turiu patirties. Tauragë, tel.
8 600 18 562.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti
senelius. Tauragë, tel. 8 689 20 326.
+Reikalinga kirpëja miesto centre
Baþnyèiø g. esanèioje kirpykloje.
Tauragë, tel. 8 652 73 453.
+Reikalingas þmogus, galintis dirbti
ûkyje. Apgyvendina. Tauragë, tel. 8
650 67 563.
+Reikalingas vyriðkis dirbti statybose,
bûtina darbo patirtis. Tauragë, tel. 8
636 71 551.
+Reikalingas vairuotas-ekspeditorius
maisto prekybos srityje. Tauragë, tel. 8
682 64 252.
Apkalam namus dailylentëms, statom
pastoges ir karkasinius pastatus.
Liejam pamatus tvoroms. Tel. 8 641
54 401.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë, tel.
8 655 44 919.

Mûrininkas, stogdengys, vidaus apdailos meistras ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas vidaus ir
lauko remonto, tvorø statymo, bendrø
laiptiniø remonto. Dirbame su patentu. Esame su patirtimi. Jurbarkas,
tel. 8 637 25 870.
Vyras ieðko darbo, atlieka vidaus
apdailos darbus. Tauragë, tel. 8 630
94 532.
Vyras ieðko darbo, gali kapoti, pjauti
malkas ir atlikti kitus ûkio darbus.
Tauragë, tel. 8 658 37 410.
Su savo áranga pjauna gyvatvores,
medþius, krûmus, malkas (ir kapoja).
Iðvalo ir projektuoja sodus. Tauragë,
tel. 8 654 43 839.

Darbas pieno ûkyje pagalbiniam darbininkui Tauragës r. Apgyvendinimas
ir maistas nemokami, 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 618 10 349.
Darbas Ðvedijoje! Reikalingi mësininkai mësos perdirbimo ámonëje.
Atlyginimas nuo 2 000 Eur á rankas
(10-12 Eur per valandà). Kelionës ir
gyvenimo iðlaidas apmoka darbdavys.
Tel. 8 652 82 030.
Ieðkau moters gyventi kartu ir padëtø
namø ruoðoje. Tel. 8 645 86 526.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø
darbui Lietuva - Suomija - Lietuva.
Vairuotojai gali bûti ið Jurbarko,
Kauno, Birþø, Pasvalio, Panevëþio.
Savaitgaliai namie. Tel. 8 615 44 567.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø.
Darbas ratais ir Europoje. Jurbarkas,
tel. 8 652 21 115.
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.
Reikalinga vieniða moteris be þalingø
áproèiø padëti buities darbuose ir gyventi kaime. Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingas autoservisui automobiliø
remontui darbuotojas. Jurbarkas, tel.:
8 682 10 021, 8 612 67 824.
Reikalingas pagalbinis darbininkas statybose, turintis B kat. teises.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Reikalingas þmogus, galintis atlikti
mûro darbus. Tauragë, tel. 8 637
72 718.
Reikalingi darbuotojai ûkyje.
Jurbarkas, tel. 8 619 39 533.
Reikalingi tolimøjø reisø vairuotojai turintys C, CE kategorijas.
Darbas ratais ir uþsienyje - Europoje.
Jurbarkas, tel. 8 650 80 526.
Ieðkoma medienos lenteliø krovëjapaketuotoja. Tauragë, tel. 8 652 55 588.
Medienos apdirbimo ámonë ieðko sargo-kûriko. Tauragë, tel. 8 652 55 588.
Reikalinga padavëja, darbas savaitgaliais kaimo turizmo sodyboje. Labai
geros darbo ir atlyginimo sàlygos.
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Reikalingas darbuotojas nedideliame
ûkyje. Apgyvendiname. Jurbarkas, tel.
8 643 17 814.

42 m. vyras sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus Jurbarko rajone. Tel.
8 628 84 878.
Ieðkau buhalterës darbo. Jurbarkas,
tel. 8 690 83 046.

+Atlieku visus santechninius darbus.
Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas.
Medienos ir malkø ruoðimas. Tauragë,
tel. 8 637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.

+PIRÈIØ STATYBA, SAUNØ
ÁRENGIMAS, KARKASINIAI
NAMUKAI, NAMAI.
PAVËSINËS, TERASOS,
SANDËLIUKAI, PRIESTATAI,
GARAÞAI. GARANTIJOS.
KLAIPËDA, KRETINGOS
G. 161, tel. 867796000,
www.karkasinespirtys.lt/
+Pjauna medienà mobiliaisiais juostiniais gateriais (elektra, benzinas,
dyzelinas) kliento namuose. Tauragë,
tel. 8 685 69 805.
+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.
Dengiame stogus, karkasiniø ûkiniø
pastatø ir prietaisø statymas. Tel.: 8
628 52 537, 8 614 29 530.
Dengiame stogus. Atliekame visus
stogø skardinimo darbus. Mûrijame
surenkamus kaminus. Didelë patirtis,
geros kainos. Sudarome sutartis.
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
Kokybiðkai klojame trinkeles, kaina
sutartinë. Darbo patirtis 10 metø.
Priimami uþsakymai tel. 8 641 19
189. Neatsiliepus raðykite SMS, tada
perskambinsiu.
Profesionalus statybininkas atlieka
pamatø, mûro ir stogo darbus. Tel. 8
650 89 806.
Tinkuoju, kalkinu, skiedinu, daþau,
glaistau. Jurbarkas, tel. 8 638 82 807.
Valome medþiais ir krûmais apþëlusius laukus, pievas, griovius, pakeles
ir pamiðkes. Susidariusias kirtimo
atliekas susmulkiname. Parduodame
biokurà, mulèà. Tauragë, tel. 8 602
62 640.

Kaime gyvenantis, ûkininkaujantis
vyrukas susipaþintø su 25-42 metø,
be þalingø áproèiø mergina rimtai
draugystei. Ðilalë.

Ieðkau darbo - ðaltkalvio arba sargo.
Jurbarkas, tel. 8 690 73 500.

Vieniðas, nevedæs, be þalingø áproèiø,
gyvenantis kaime, materialiai apsirûpinæs vyras ieðko gyvenimo draugës
rimtai draugystei. Gali turëti vaikà.
Tauragë.

Ieðkau patalpø valymo darbo gyventojø namuose ir butuose pagal kliento
pageidaujamà periodiðkumà:

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono
numerá turi skambinti redakcijai tel. 8
446 72121.

Ieðkau buhalterës darbo. Jurbarkas,
tel. 8 698 13 906.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

KOVO 29 D. 18 VAL. Kocertas 25 metai su Nerija Jurbarko kultūros centre.
KOVO 31 D. 18 VAL. TEATRO DIENA - 2017 Teatro
nominacijos „VANDUO“ laureatų apdovanojimų vakaras
Jurbarko kultūros centre.
BALANDŽIO 2 D. 14 VAL. 24 - oji humoro šventė „JUOKIS - 2017“ Jurbarko kultūros centre.
BALANDŽIO 4 D. 18 VAL. Kino filmas „ZERO III“ Mes
valdžia! Jurbarko kultūros centre.
BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Ekstremalus klasikos
pliūpsnis MARTYNAS LEVICKIS ir styginių kvartetas
Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

KOVO 28 D. 18 VAL. Kocertas 25 metai su Nerija Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 29 D. 18 VAL. Cirko šou Anos ir Elzos nuotykiai
pasakų karalystėje Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 3 D. 16.45 VAL. Modelių atranka (foje)
Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 4 D. 18 VAL. Spektaklis „Buvusių moterų
reikalai“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 8 D. 12 VAL. Tradicinė teatro šventė
Skaudvilės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 8 D. 17 VAL. ILIUZIONISTAS EMMAGIC Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

KOVO 30 D. 18 VAL. KITAVA Teatralizuotas gyvo
garso koncertas BALSAS VANDENY Šilutės kultūros ir
pramogų centre.
KOVO 31 D. 18 VAL. Cirko šou Anos ir Elzos nuotykiai
pasakų karalystėje Šilutės kultūros ir pramogų centre.
BALANDŽIO 4 D. 15.30 VAL. Modelių agentūros „Image group“ modelių atranka Šilutės kultūros ir pramogų
centre.
BALANDŽIO 7 D. 18 VAL. Vidas Bareikis. Auksinis turas
Šilutės kultūros ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

BALANDŽIO 1 D. 11 VAL. Juoko diena Šakių miesto
skvere.
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