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ILGAI NERANDATE
DARBO? PROBLEMA GALI SLYPĖTI
VISAI NE TEN, KUR
GALVOJATE

DËL VERSLO REKLAMOS PLIUSE KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65 040. Tauragëje - 8 685 00 029.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65 039. Jurbarke - 8 683 51 000.

Šiais laikais darbovietės žmogiškaisiais ištekliais vis dažniau
rūpinasi ne žmonės, o programinė įranga – kalbėsenos analizės
programos padeda darbdaviams rasti tinkamus kandidatus,
spręsti dėl esamų darbuotojų paaukštinimo ir išmatuoti darbuotojų patiriamo streso lygį. Ilgai nerandate darbo? Problema
gali slypėti visai ne ten, kur galvojate. Tai, kaip kalbėsena gali
nulemti mūsų karjerą, portale bbc.com aptaria žurnalistė ir vertėja Lennox Morrison. „Kaip pailsėjote per išeigines?“ „Kaip
praleidote vasaros atostogas?“ Kad ir kokie paprasti atrodytų
šie klausimai, tai, ar būsite priimtas į darbą, gali priklausyti
nuo to, kaip į juos atsakysite. Ir kalbėtis teks ne su žmogumi,
o su kompiuteriu. Svarbu ne ką, o kaip kalbame. Tai, ką jūs
kalbate, visiškai nesvarbu. Svarbu tai, kaip jūs kalbate.
Daugelis žmogiškųjų išteklių specialistų jau senokai naudojasi kompiuterinėmis programomis, padedančiomis pagal
gyvenimo aprašymus atsirinkti geriausius kandidatus. Dabar
technologijos pereina į aukštesnį lygį.
Štai kaip viskas vyksta. 15 minučių trukmės jūsų balso
įrašas analizuojamas skaitmeniniu būdu – vertinamas balso
tonas, žodžių pasirinkimas, sakinių struktūra. Pagal visa tai
sprendžiama apie tokius jūsų asmenybės bruožus kaip atvirumas pokyčiams, entuziazmas, empatija. Išvadas apie jūsų
charakterį kompiuterinė programa padarys per sekundės dalį.
Kokie jūs draugiški, kiek linkę siekti karjeros ir kaip gerai gebate organizuoti darbą, atsižvelgiant į darbdavio pageidavimus,
parodys grafikai ir diagramos. „Joks žmogus nesugebėtų vos
per 15 minučių išanalizuoti tiek daug asmenybės, įgūdžių ir
kalbėsenos aspektų“, – sako vienas iš Vokietijoje įsikūrusios
kalbėsenos analizės technologijų bendrovės „Precire Technologies“ steigėjų Mario Reisas. Balsas apie žmogų pasako
daugiau, nei galima įsivaizduoti Kompiuterinė programa
šifruoja jūsų balso failą, suskaidydama jį į 500 tūkst. kalbėsenos aspektų. Atlikus analizę, failas ištrinamas. Jei programa
taikoma sveikatos tyrimo tikslu, viskas vyksta anonimiškai,
atpažinimo kodo suvesti nereikia, sako M. Reisas.
Surinkti duomenys lyginami su iš anksto apibendrintais
specialaus tyrimo dalyvių duomenimis. Bendrovė „Precire“
šiuo tikslu yra atlikusi tyrimą, kuriame 6 tūkst. žmonių ne tik
pateikė savo balso įrašus, bet ir atliko įprastą asmenybės testą.
Remdamiesi šiais duomenimis, tyrėjai apibrėžė konkrečius
asmenybės bruožus atitinkančius kalbėsenos modelius. Tačiau,
pasak M. Reiso, nors bendrovės sukurta programinė įranga
puikiai tinka atrenkant kandidatus, ja nėra siekiama pakeisti
galutinio tiesioginio pokalbio su atsakingais asmenimis. O
štai vertinant kandidatų komunikacinius gebėjimus – ji neprilygstama. [Technologijos] geba tai atlikti objektyviai. Mūsų
smegenys to negeba.
Žmogui padaromas įspūdis visada yra subjektyvus. Rezultatai ne tik parodo stipriąsias ir silpnąsias vietas, bet ir leidžia
mums pagrįstai spręsti dėl elgsenos tobulinimo rekomendacijų,
pavyzdžiui, kaip dalyvis galėtų pagerinti savo komunikacinius
gebėjimus.
Dar vienas kompiuterinės analizės pranašumas yra tai, kad
čia nesvarbus lyties, amžiaus ar išvaizdos aspektas, taigi analizė
atliekama itin objektyviai, sako specialistas.
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KAIP SUŽINOTI KELIS KARTUS DAUGIAU PER TĄ PATĮ LAIKĄ: PAGRINDINĖS
GREITO SKAITYMO TAISYKLĖS
Kasdien atlikdami reikiamus pratimus, galime išmokti
greitai skaityti, LRT RADIJUI tvirtina greitojo skaitymo
treneris Aivaras Pranarauskas. Anot jo, nors greitasis skaitymas itin praverčia
skaitant naujienas, kai kuriais
atvejais, pavyzdžiui, skaitant
mokslinę literatūrą, skubėti
tikrai nereikia. „Ruošdamasis
egzaminams ar skaitydamas
techninę, akademinę literatūrą, žmogus turi pasirinkti tokį
tempą, koks jam labiausiai
tinka“, – teigia A. Pranarauskas.
– Kas yra greitasis skaitymas?
– Mūsų pasaulis pasikeitė atsiradus internetui. Spartesnis gyvenimo tempas, mobiliosios
technologijos ir kiti panašūs dalykai mus lydi
pastaruosius keliolika metų. Bet greituoju
skaitymu pradėta domėtis dar tada, kai šių
technologijų ir tokios informacijos gausos nebuvo. Pats susidomėjimas greituoju skaitymu
buvo net prieš 100 metų.
– Iš kokių komponentų susideda greitasis
skaitymas?
– Dirbame lavindami savo skaitymo plotį –
kuo daugiau teksto matome, tuo labiau galime
spartinti tempą. Kitas dalykas – artikuliacija,
arba sublokalizacija, t. y. žodžių kartojimas
mintyse. Yra daugybė žodžių, kuriuos esame
perskaitę šimtus tūkstančių kartų. Tačiau juos
kaskart skaitome taip lėtai, lyg tai darytume
pirmą kartą.
Trečias dalykas yra anticipacija, t. y. gebėjimas nuspėti teksto reikšmes.
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– Tokie tekstai ypač plinta socialiniuose
tinkluose.
– Taip, ir juos mes puikiai perskaitome. Ketvirtas dalykas – fotoatmintis, kurią nesunku
lavinti ir gaunami lengvai apčiuopiami rezultatai. Dar yra psichologiniai dalykai – įvairios
mūsų nuostatos apie skaitymo procesą, mokymąsi, kas irgi lemia produktyvumą.
Kai kurie žmonės yra perfekcionistai – jie
viską skaito labai kruopščiai, nepraleidžia
nė vienos raidės. Regresija, kurią laikyčiau
tam tikru įpročiu, yra psichologinis dalykas,

t. y. žmogus tiesiog taip įpratęs. Tai – sugrįžimas prie jau perskaitytų teksto vietų.
Galima treniruoti gebėjimą prisiminti tai,
ką perskaitėme.
– Švietimo ekspertai pastebi, kad šiandieniniai moksleiviai visus tekstus skaito
greituoju būdu. Tai, pasak pedagogų, yra
didžiulė problema, nes, kai mokiniams
reikia rašyti kontrolinius darbus ar laikyti
valstybinius brandos egzaminus, paaiškėja,
kad greitasis skaitymas jiems ir pakiša koją.
Kaip tai paaiškintumėte?
– To reikėtų paklausti žmonių, ruošiančių
egzaminų užduotis. Joms skirtas laikas
statistiškai sutrumpėjo keletą kartų. Be to,
kiekvieno mokinio tempas skirtingas, o
darbas klasėje parenkamas pagal vidurkį.
Trečia, skaitymo būdo pasirinkimas yra
lyg batų pasirinkimas einant į lauką. Viena
yra skaityti naujienas, kad turėtume apie ką
pasikalbėti su kitais žmonėmis, kas kita –
skaityti grožinę literatūrą. Tada mūsų tikslas
yra atsipalaiduoti, pailsėti, todėl renkamės
kitokį tempą.
– Kas lemia mūsų skaitymo greitį bei
kokybę?
– Kai atliekame testus ir vertiname ne tik
greitį, bet ir supratimą, išryškėja didesni
skirtumai. Bet didžiausi skirtumai atsiranda
tuomet, kai žmones pradeda dirbti savarankiškai su įvairiais pratimais. Šiuo atveju jų
produktyvumą lemia tiesiogiai įdėtas darbas
– kuo daugiau laiko skiriama namų darbams,
užduotims, tuo geresni būna rezultatai.

NAUDINGA ŽINOTI

INTERNETU PIRMĄ 10 M. GALIOSIANTĮ
PAŽYMĖJIMĄ „REGITROS“ VAIRUOTOJŲ
PORTALE JAU GALIMA UŽSISAKYTI IŠ
ANKSTO
Nuo 2017 m. balandžio pradedantiesiems vairuotojams, norintiems
vietoj 2 metus galiojusio pradedančiojo vairuotojo pažymėjimo internetu užsisakyti 10 metų galiosiantį
vairuotojo pažymėjimą, nebereikia
laukti, kol ateis paskutinė keičiamo
dokumento termino diena.
Prisijungus prie „Regitros“ vairuotojų portalo naują vairuotojo
pažymėjimą galima užsisakyti iš
anksto.
Prie vairuotojų portalo prisijungiama per elektroninius valdžios vartus.
Juose galima identifikuotis bet kuriuo asmens
tapatybės nustatymo būdu. Prisijungti galima per banką, taip pat naudojantis jaunimo
pamėgtu mobiliuoju parašu ar kitais būdais,
kuriuos galima rasti elektroninių valdžios
vartų svetainėje.
Pirmą kartą prisijungus prie „Regitros“ vairuotojų portalo asmeniniuose nustatymuose
reikia nurodyti, kokiu būdu norėsite gauti
pranešimus ir kitą informaciją.
Užsisakant pažymėjimą portale tereikia atlikti 3 paprastus žingsnius – užsakyti iš anksto
pagalvojus, kas ir kaip atsiims; apmokėti ir
gauti dokumentą.
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ELEKTROMOBILIŲ STOTELĖS ŽENGIA
Į ŠIAULIUS
Vien per balandžio mėnesį Šiauliuose atsiras kelios
vietos, kur miestiečiai ir
miesto svečiai galės įkrauti
savo elektromobilių baterijas. Pirmuosius elektromobiliams reikalingos
infrastruktūros sukūrimo
sprendimus Šiauliuose pasiūlė verslo bendrovės.
Naujos „Lidl“ parduotuvės
atidarymo metu aikštelėje įrengtą elektromobilių
įkrovos vietą iškart išbandė
elektromobilio vairuotojas.
Elektromobilių savininkai Šiauliuose jau dabar gali naudotis ir kita lengvata: išsiėmę leidimą, mokamose stovėjimo
zonose turi galimybę ekologiškas transporto priemones statyti nemokėdami rinkliavos.
dr. prof. emeritas Kazimieras Župerka.

TAURAGĖ

VALSTYBINĮ ANGLŲ KALBOS EGZAMINĄ
LAIKYS 269, RUSŲ – 9
Šiemet prašymus laikyti brandos egzaminus
pateikė daugiau nei 32,5 tūkst. kandidatų visoje šalyje. Tauragėje šiais metais egzaminus
laikys 484 moksleiviai ir gimnazistai.
Startą davė užsienio kalbų brandos egzaminas, tai yra kalbėjimo dalis. Tauragėje šį
egzaminą laikė 269 abiturientai. Tauragės
rajone rusų kalbos egzaminą pasirinko tik 9
abiturientai.
Valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminus Tauragėje laikys 230 abiturientų.
Valstybinį matematikos egzamin1 pasirinko
daugiau– 247. Mažiausiai – fizikos, tik 32.
Mokyklinius brandos lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus laikys 254. 63 pareiškė norą laikyti menų egzaminą. Be privalomo lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzamino, abiturientai galėjo rinktis laikyti dar šešių dalykų brandos
egzaminus. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du brandos egzaminus. Birželio
3 dieną bus laikomas geografijos valstybinis egzaminas.

JURBARKAS

PASVEIKINTI KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVAI IR DARBUOTOJAI
Kultūros dienos proga
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas,
administracijos direktorė
Vida Rekešienė, direktorės pavaduotojas Viktoras
Ganusauskas, Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Antanas Gvildys
ir vedėjo pavaduotoja
Rasida Kalinauskienė,
balandžio 13–14 dienomis, lankėsi devyniose
rajono kultūros įstaigose,
susitiko ir bendravo su jų vadovais, darbuotojais. Pasveikinę kultūrą puoselėjančius žmones,
savivaldybės vadovai jiems įteikė saldžias dovanas su Šv. Velykų akcentu – graviruotu anties
kiaušiniu.

SILUTE

JAUNIEJI DAILININKAI VIEŠĖJO SEIME
1 žingsnis: pasirinkite skiltį „Užsisakyti
vairuotojo pažymėjimą“, ją užpildykite;
nurodykite, kokiu būdu norėsite gauti pagamintą vairuotojo pažymėjimą: atsiimsite
patys, ar patikėsite tai kitam asmeniui;
2 žingsnis: pasirinkus „Apmokėti užsakymą“, sumokėkite už paslaugą (pažymėjimo
išdavimo kaina 14,19 Eur; jei pasirinksite
kurjerio paslaugą, ji papildomai kainuos
6,99 Eur);
3 žingsnis: gavus pranešimą, kad vairuotojo pažymėjimas pagamintas, Jūs arba Jūsų
pasirinktas asmuo galite vykti į „Regitros“
padalinį ir jį atsiimti. Vairuotojo pažymėjimą pristatys kurjeris*, jei šią paslaugą
užsisakėte.

Šilutės meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai turėjo progą pasėdėti Seimo narių darbo
vietose.
Didelis būrys Šilutės meno
mokyklos Dailės skyriaus mokinių ir mokytojų leidosi į kelionę, kurią organizavo kraštietis Seimo narys Alfredas Stasys
Nausėda. Pagrindinis kelionės
tikslas - Seime eksponuojama
jaunųjų Šilutės menininkų darbų paroda, atidaryta prasidėjus
balandžiui.
Parodoje parlamentarai ir
Seimo svečiai gali pamatyti
Šilutės mokinių nupieštus Pamario krašto gamtos, potvynio,
miesto vaizdus.

cm

myk

2017 04 19 Nr. 15

PALANGA

3

SMULKUS VERSLAS

„LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEŠ KELPASAULIUI PRISTATĘ NAUJOS KARTOS
EIVIUS Į PALANGĄ IR NIDĄ
UŽRAŠINES LIETUVIAI NEŽADA SUSTOTI
Artėjančiam vasaros sezonui
AB „Lietuvos geležinkeliai“
keleiviams pažėrė naujovių – pristatomi nauji jungtiniai maršrutai
į Palangą ir Nidą savaitgaliais,
nuolaidos šeimoms bei specialus,
daugiau keleivių galintis vežti
traukinys.
Jau nuo šių metų gegužės 26
d. iki rugpjūčio 27 d. į populiariausius Lietuvos kurortus
penktadieniais bei šeštadieniais keleivius planuojama vežti
„Pajūrio ekspresu“ maršrutais
Vilnius-Palanga ir Vilnius-Nida.
Naujas, šiuolaikiškas traukinys iš Vilniaus išvyks penktadieniais 11 val. 55 min., o šeštadieniais
- 7 val. 25 min. Traukinys iki Kretingos ir Klaipėdos stočių važiuos be sustojimų.
Iš Kretingos geležinkelio stoties į Palangą ar iš Klaipėdos – į Nidą keleivius veš specialūs
autobusai. Keleiviams nereikės pirkti atskiro autobuso bilieto. Vykstantiems į Nidą nereikės
rūpintis ir kelto bilietu ar rinkliava už įvažiavimą į Neringą.
Į bilieto kainą bus įskaičiuota visa kelionė iš geležinkelio stoties iki kurortų. Išlipus iš traukinio
geležinkelio stotyje keleivių lauks autobusai, kurie nuveš iki Palangos arba Nidos.
Sekmadieniais keleiviai iš Palangos išvyks 18 val. 20 min., iš Nidos – 16 val. 30 min. Juos
iš nurodytų kurortų vietų iki geležinkelio stoties Kretingoje arba Klaipėdoje taip pat nuveš
specialūs autobusai.

RASEINIAI

„ATRASK RASEINIUS“ RŪPINSIS KRAŠTO
TURIZMU IR VERSLUMU
Raseiniuose atgimsta turizmo
ir verslo centras. Šįkart su kitokiu pavadinimu, kita komanda,
patobulinta vizija ir patogesne
vieta miestiečiams.
Vienas didžiausių šios įmonės
skirtumų nuo ankstesnės – „Atrask Raseinius“ bus įsikūrusi
miesto centre, Raseinių autobusų stoties pastate.
Pasak „Atrask Raseinius“
laikinai einančio direktoriaus
pareigas Arno Zmitros, centro
tikslai bus Raseinių rajono svečiams bei gyventojams nemokamai teikti informaciją apie šio
krašto turizmo paslaugas, lankytinas vietoves ir objektus, paslaugas.

KAUNAS

KAUNIEČIAI RIDENO MILŽINIŠKĄ
MARGUTĮ
Žvarbus antrosios Šv. Velykų
dienos oras neatbaidė Kauno jaunimo – į Laisvės alėją jie išrideno
spalvingą margutį – milžiną, sveriantį daugiau kaip 300 kilogramų.
Naujo spalvingo margučio ridenimas
sutraukė nemažai praeivių Laisvės
alėjoje. Margučio milžino aukštis
– daugiau kaip 5,5 metro, o plotis
– apie 3 metrai. Studentų sukurtas
velykinis margutis pagamintas iš
medinių konstrukcijų bei putplasčio
atraižų. Įspūdingas margutis antrąją
Šv. Velykų dieną ridentas tokiu pat
maršrutu kaip ir pernai – nuo Studentų skvero per Laisvės alėją iki Miesto sodo.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDA SIEKIA TAPTI EUROPOS
SPORTO MIESTU
Klaipėda – pirmasis Lietuvos miestas, pretenduojantis tapti Europos sporto miestu. Dėl šio
vardo suteikimo Klaipėda į ACES Europe kreipėsi praėjusių metų lapkritį. Iki komisijai atvykstant įvertinti situacijos, asociacijai buvo išsiųsta informacija apie sporto sistemos struktūrą,
bazes, sporto šakų įvairovę, sportuojančiųjų skaičių, bendruomenės įtrauktį, sporto renginius,
ateities planus ir viziją.
Klaipėdoje viešinti ACES Europe delegacija supažindinama su miesto sporto
infrastruktūra: numatyti apsilankymai
„Švyturio“ arenoje, Vlado Knašiaus
krepšinio mokykloje, „Gintaro“ baseine,
centriniame stadione, lengvosios atletikos
manieže, „Calsberg“ teniso arenoje, sportininkų namuose, kur vyks ir „gynimasis“
– komisijai bus pristatyta išsamesnė informacija apie esamą situaciją, miesto siekius sporto srityje, atsakyta į klausimus.

Praėjusiais metais populiarioje
visuomeninio
projektų finansavimo platformoje
www.kickstarter.com naujos
kartos užrašines
pristatę keturi
iniciatyvūs studentai, šiandien
džiaugiasi idėjos
įgyvendinimu,
už paramą dėkoja
visam pasauliui ir
ruošiasi naujam
startui.
Vos per
kelias
s a vaites
dviejų
l i e tuvių,
prancūzo
ir ruso komandos
projektui
kickstarter.com platformoje pavyko surinkti 20 000 svarų sterlingų. Už šias lėšas vaikinai atidarė internetinę
parduotuvę ir Lietuvoje pradėjo gamtą tausojančių, daugkartinio naudojimo „Esquoia
Reusable notebook“ užrašinių gamybą.
„Tikimės, kad ir šią idėją parems viso
pasaulio žmonės, neabejingi gamtosaugai
ir mūsų iniciatyvai pakeisti nusistovėjusį
požiūrį į popierinius sąsiuvinius, mažinti
popieriaus sunaudojimą ir tausoti gamtos
išteklius“, - sako vienas iš komandos narių
Donatas Bėkša.
Tam, kad įgyvendintų sumanymą, vaikinai platformoje norėtų surinkti 3 200 svarų
sterlingų arba 4 188 Eur.
„Tiek užtektų, kad galėtume pradėti gaminti
mažo formato užrašines, išpildyti išankstinius užsakymus ir pristatyti šias knygutes
Lietuvoje bei kitose rinkose. Turime pagaminę pirmuosius prototipus. Kickstarter
platformoje jau nuo šiandien žmonės iš
viso pasaulio galės susipažinti su naujais
gaminiais, pirmieji įsigyti užrašines ir taip
prisidėti prie tolimesnio idėjos vystymo“, sako D. Bėkša.
Paprasta ir originalu
Lietuvių Valdemaro Tunkevič ir Donato
Bėkšos, prancūzo Boris Livet ir ruso Daniel
Gonsales Kasas idėja, kurią pavyko įgyvendinti – paprasta ir originali. Pernai kūrėjų komanda pasauliui pristatė daugkartinio naudojimo užrašų knygelę – sąsiuvinį „Esquoia
Reusable notebook”, turinčią mokyklinės
lentos savybių bei unikalios technologijos

rašiklius, kurių pagalba informacija ne tik gali
būti užrašoma, bet ir ištrinama.
“Unikalaus popieriaus paviršiaus ir rašalo
kombinacija leidžia patogiai rašyti ir efektyviai trinti, tai kas buvo parašyta. Idėjos
esmė – specialia medžiaga padengtas popierius ir specialūs markeriai, kurių rašalas
greitai džiūsta. Spalvotas rašalas greitai sukietėja, nesitepa ir nesitrina perbraukus ranka,
tačiau naudojant tam tikrą medžiagą trynimui,
galima viską greitai ir švariai nutrinti“, - išradimą pristatė Valdemar Tunkevič.
Anot jo, naujos kartos užrašų knygelė perkelia tradicinės mokyklinės lentos savybes nuo
sienos ant rašomojo stalo. Toks sąsiuvinys
labiausiai tinka studentams, menininkams,
verslininkams ar žurnalistams – žmonėms,
kurie daug rašo, planuoja, piešia ar eskizuoja.
Sieks tapti rinkos lyderiais
Naujos kartos užrašų knygelės kūrėjai
studijavo Didžiosios Britanijos Bradfordo
universitete. Savo verslo idėjas jie vystė
universiteto centre, skatinančiame studentų
verslumą ir bendruomeniškumą, vėliau veiklą
perkėlė į Lietuvą. Vaikinų išradimas - naujos
kartos užrašinės, Yorko kunigaikščio jaunųjų
verslininkų apdovanojimuose pernai buvo
nuominuotas kaip perspektyviausia ir pažangiausia metų idėja.
Praėjusiais metais Hudersfieldo inovacijų
centre keturiems jaunuoliams apdovanojimą
už originalią ir perspektyvią idėją įteikė pats
karališkosios šeimos atstovas, Didžiosios
Britanijos princas Andrew.
„Norime pasiekti, kad „Esquoia“ užrašinės
taptų naujos kartos daugkartinio naudojimo
sąsiuvinių rinkos lyderiu Lietuvoje, Europoje ir
visame pasaulyje. Siekiame, kad mūsų užrašinė
būtų patogi naudoti darbe kasdien. Tikimės,
kad mūsų įgyvendintos idėjos dėka žmonėms
nebereikės naudoti popieriaus užrašams,
kuris vėliau keliauja į šiukšlių dėžę“, - viliasi
išradėjai.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

PASAKIŠKAI SKANIOS TUNO SALOTOS
Ingredientai:
1 indelis tuno, konservuoto savo sultyse,
4 vnt. pomidorų,
4 vnt. agurkų,
16 vnt. alyvuogių,
1 vnt. raudonųjų svogūnų,
1 vnt. saldžiosios geltonosios
paprikos,
4 vnt. kiaušinių,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
1 skiltelė česnako,
pagal skonį sojos padažo.
Gaminimas. Česnaką išspauskite
ir užpilkite alyvuogių aliejumi.
Kiaušinius kietai išvirkite, atvėsinkite, nulupkite ir stambiai supjaustykite. Paprikas ir svogūnus smulkiai supjaustykite.
Pomidorus ir agurkus supjaustykite stambiau. Tuną nusunkite. Alyvuoges galite kiek pasmulkinti. Viską sumaišykite ir apšlakstykite aliejumi sumaišytu su išspaustu česnaku. Taupiai
apšlakstykite sojos padažu.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
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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. (II a., namas
V aukðtø, butas vidinis, tvarkingas, balkonas ástiklintas 6 m ilgio,
vonia ir tualetas bendrai, 39 kv.
m., kaina 12 000 Eur.). Jurbarkas,
tel. 8 611 90 361.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv. m.,
ne bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
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 Smalininkuose,
Parko g. (III a., 35 kv. m, IV
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 12 500 Eur, ðviesus, ne
kampinis, su garaþu). Jurbarkas,
tel. 8 614 37 890.
2 k. butà su prieðkambariu
(I a., 50 kv. m., yra balkonas)
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
Naujamiestyje (IV a., 54 kv. m.,
plastikiniai langai, 2 ástiklinti
balkonai, parketas). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
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.
3 k. butà S. Daukanto g. (67,70
kv. m, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
3 k. butà (77 kv. m, su prieðkambariu, II a., yra rûsys, ðarvo durys,
sutvarkytas kiemas, kaina 22 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 670 51 492.
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 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 keièiu á 2 k. butà
renovuotame name (II-III a.).
Jurbarkas, tel. 8 672 27 298.
3 k. butà Smalininkuose (sutvarkytas, suremontuotas, 49 kv.
m., II a., pagal susitarimà su
daliniais baldais, yra 7,7 a þemës
su dirbama þeme, ðiltnamis,
sodai, pavësinë). Jurbarkas, tel.
8 614 38 944.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m., plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas,
kaina 22 000 Eur.). Jurbarkas,
tel. 8 625 93 347.
4 k. butà Kauno g. (II a., 92 kv.
m., yra vonia, tualetas, katilinë
su kietojo kuro katilu, boileris).
Jurbarkas, tel. 8 640 18 865.
4 k. butà Rutkiðkiø k. (kotedþo tipo, kaina 5 000 Eur.).
Jurbarkas, tel. 8 672 92 606.
Pusæ namo miesto centre ( 1 a.
þemës, 2 k., virtuvë, duðo kabina,
miesto ðildymas ir vanduo, yra
garaþas, rûsys, galima pirkti ir
kità namo dalá). Jurbarkas, tel.
8 611 48 443.
Dalá namo ( yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas
remontas, kaina 17 000 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 652 71 529.
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.
Dalá namo miesto centre (2 k.,
virtuvë, suremontuotas, jaukus,
duðo kabina, miesto ðildymas,
galima pirkti visà namà, yra
þemës, labai gera vieta). Tel. 8
6 11 48 443.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv.
m, kaina 1 Eur.) Jurbarkas, tel.
8 670 43 333.
Garaþà Vydûno g. (su duobe, 2
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
38 491.
Kavinës patalpas su gyvenamosiomis patalpomis (600 kv. m,
teritorija aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Mûriná namà A. GiedraièioGiedriaus g. (yra ûkiniai pastatai,
15 a þemës, kaina 60 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 65 878.

Namà (gali gyventi
2 ðeimos, 2 áëjimai,
yra 6 a þemës, garaþas, ûkinis pastatas, miesto ðildymas).
Jurbarkas, tel. 8 611
48 443.
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, 79 999 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Gedimino g
11. (yra þemës, 8,3
kv. m., yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 29 999 Eur.). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Namà Girdþiuose (II a., 150 kv.
m, 28 a sklypo, naujai pastatyta pirtis, kaina 61 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 77 503.
Namà Kauno g. 59 (172 kv. m,
medinis, tinkamas komercinei
veiklai, 26 000 Eur., sklypo plotas
8,66 a, iki Nemuno 150 m. Tinka
komerciniai veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 682 42 008.
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.
Namà Skirsnemunëje Nemuno
g. 101 (II a., ûkinis pastatas, 15
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 653
20 014.
Namà Skirsnemunëje (137 kv.
m, mûrinis, yra centrinis ðildymas, kanalizacija, rûsys, trifazis,
mûrinë vasarinë, garaþas, ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 600
29 047.
Namo dalá Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. 13-2 (I a., 97 kv. m,
I aukðtø name, medinis, plastikiniai langai, 15 000 Eur. , 2/3
namo dalis, yra vandentiekis,
kanalizacija). Jurbarkas, tel.
+370 641 99 295.
Sklypà Jurbarke (11 000 Eur,
12,6 a, 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 Jurbarkas-Ðakiai.
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, 14 999 Eur. , 15
a, namø valda, l. ramioje vietoje,
prie miðko). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 140
00 Eur. , 15 a, namø valda, l.
ramioje vietoje). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.
Sklypà Kiduliuose (15 999 Eur.
, 50 a, komercinë paskirtis,
strategiðkai l . geroje vietoje,
Kiduliø miestelyje, prie pat kelio
Jurbarkas-Ðakiai). Jurbarkas, tel.
8 640 15 999.
Skubiai 2 k. butà Lauko g. Sklypà
Vasaros g. (yra pamatai, kanalizacija, trifazis, projektas 240
kv. m. namui). Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
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 Greièiuose. Jurbarkas, tel.
8 604 77 094.
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.
Sodybà Dargaitëliø k. 9 km nuo
Jurbarko (yra þemës, ûkinis
pastatas, parduodame þemæ
atskirai, ûkiná pastatà nugriovimui). Galimi ávairûs variantai.
Jurbarkas, tel. 8 609 15 155.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a., mûrinis, ûkiniai pastatai,
garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Vensloviðkiø k. Raudonës
sen. Jurbarko r. (graþi aplinka, komunikacijos, 7900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 657 42 293.
Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Þemës sklypà Dainiø k. (netoli
uþtvankos, 1 a - 1 000 Eur, apie
10 a). Tel. 8 625 22 55.
Þemës sklypà Dainiø k. Jurbarko
r. (1 000 Eur, apie 10 a, be komunikacijø, ramioje vietoje, netoli
Dainiø uþtvankos). Jurbarkas,
tel. 8 625 22 558.
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Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 3 300 Eur, skubiai, 12
a., namø valda) Kalnënuose
Þiobrinës g. Jurbarkas, tel. 8
615 57 711.
Þemës sklypà Smukuèiø k. (, 0.00
Eur). Parduodu 0,7 ha sklypà
(pievà) Smukuèiø k. Jurbarko
r. prie karjero. Jurbarkas, tel. 8
618 39 323.

p e r k a
1 k. butà Jurbarke (II a., 30 kv.
m, V aukðtø name, 9 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 658 85 398.
Þemës sklypà Jurbarko r.
Iðsinuomotø 1 ha þemës sklypà
þemës dirbimui Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 640 40 644.
Þemës sklypà Tauragës r. (3
000 Eur). Perka þemæ Batakiø,
Skaudvilës sen. Jurbarkas, tel. 8
682 36 319.

n u o m o j a
Iðsinuomotø 1 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 690 73 500.
Tvarkinga ðeima be vaikø, turintys nuolatines pajamas iðsinuomotø 1 k. butà ilgesniam laikui.
Jurbarkas, tel.: 8 600 74 167, 8
652 64 988.

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.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
+Miðkà (jaunà, brandø). Galiu
konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Brangiai moku. Tel. 8 699
12 013.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 647 42 210.

Klaipëdoje ir rajone

3 k. butus 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 01488.
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 (5 x
10 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, 11 km iki Klaipëdos,
Pipirø k., geras privaþiavimas,
netoli elektros linija, 1 aras - 1
000 Eur). Tel. 8 689 48 739.

Raseiniuose ir rajone

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

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio 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.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Draugystës g. (110 kv. m,
6 kambariai, apðiltintas, pakeistas stogas, plastikiniai langai, ðildomas kietuoju kuru, su baldais,
su ûkiniu pastatu ir garaþu, 6,2
aro sklypas, asfaltuotas privaþiavimas, 65 000 Eur). Ðilalë, tel.: 8
605 20 506, 8 612 41 017.
Sodybà (prie miðko, netoli upelis, 17 ha þemës). Galima pirkti
tik vien sodybà. Ðilalë, tel. 8 615
74 469.

Tauragëje ir rajone

cm
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p a r d u o d a
1 k. butà (IV a., 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 16 782.

1 k. butà (I a., 24 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500 Eur) miesto centre.
Tauragë, tel. 8 690 99 285.
1 k. butà Eièiø k. Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.
1 kambará Vytauto g.85 (III a.,
bendrabutyje). Tauragë, tel. 8
675 60 788.
1 k. butà Gedimino g. 32 (III a.,
su baldais, 38,27 kv. m.). Tauragë,
tel. 8 686 66 861.
1 k. butà Prezidento g. (II a.,
medinis namas, atskiras áëjimas,
daliniai patogumai, sandëliukas,
þemë). Tauragë, tel. 8 687 46 802.
1 k. butà Tauragës Dvare (I a.,
tvarkingas, renovuotas namas,
plastikiniai langai, ðildomas kietu
kuru, radiatoriai, boileris) arba
keièiu á 1 k. butà Tauragës mieste
su priemoka. Tel. 8 618 20 617.
1,5 k. butà miesto centre Vytauto
g. 76 (III a., bendrabutyje, árengtas, 29,5 kv. m, 13 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 91 663.
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.
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 Ateities take 20-15 (V
a., 51 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 30 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 682 64 292.

2 k. butà K. Donelaièio g. 64A
(IV a., 50 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 26 500 Eur, ðalia
prekybos centrø) . Tauragë, tel.
8 675 72 820.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Tauragës Dvaro g. 34a
(III a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
500 Eur. Renovuotas namas.
Parduodame su baldais ir buitine
technika). Tauragë, tel.: 8 685 69
810, 8 634 59 581.
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.
4 k. butà Pagramantyje,
Gramanèios g. 8-4 arba keièiu á
1 k. butà Ðiauliuose. Tauragës r.,
tel. 8 652 17 822.
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.
Dalá namo (privaèioje valdoje,
yra þemës, vandentiekis, kanalizacija). Tauragë, tel. 8 652 95
060.
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.
Garaþà prie „Regitros“,
Tarailiuose (mûrinis, duobë,
rûsys). Tel. 8 675 51 288. Garaþà
„Jovaro“ bendrijoje Nr. 319 (po
visu rûsys, labai tvarkingas, 3 100
Eur). Tauragë, tel. 8 638 63 459.

Garaþà „Rato“ bendrijoje, kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 671
57 613.
Juodalksnio taðus (7 cm, dþiovinti 4 metus). Tauragë, tel. 8
655 46 880.
Gyvenamo namo dalá Ðilalës g.
(I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,
kaina sutartinë). Tauragë, tel.
865177763.
Mûriná namà (su mûriniu garaþu,
100 kv. m, 8 arai þemës, trifazis).
Tauragë, tel. 8 674 38 105.
Mûriná namà (vieno aukðto,
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.
Mûriná namà Rûtø g.2 (2-jø
aukðtø, 11 arø þemës, gera vieta,
netoli PC Maxima). Galimas
keitimas á 2-3 k. butà (II a.).
Tauragë, tel. 8 652 00 942.
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.
Namà Gaurës sen. Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Pusæ namo (labai graþioje vietoje) arba keièiu á namà arba
butà Jurbarko mieste arba priemiestyje su priemoka. Tauragë,
tel. 8 601 51 502.
Sklypà Minties g. (namo statybai,
galima rinktis ið dviejø, sklypo
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.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (6 arai, mûrinis namelis, ðiltas, netoli miðkas, prieðais sklypà
tvenkinys, þemë puri, minkðta).
Tauragë, tel. 8 650 30 874.
Sodà Bernotiðkëje Jurginø g.
10 (6 arai þemës, iðpuoselëta
aplinka, medinis sutvarkytas

namelis, 31,5 kv. m, su baldais,
yra ðiltnamis, yra sodo árankiai,
yra malkinë su malkomis, atlikti
geodeziniai matavimai). Tauragë,
tel. 8 682 42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Dobilo“ bendrijoje (7 arø sklypas, ribojasi
su tvenkiniu, atlikti geodeziniai
matavimai, yra trifazë elektra,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
671 57 613.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (12 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.
Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (6 arai þemës, padaryti
geodeziniai matavimai, trifazë
elektra, medinis namelis, 21 kv.
m, gale tvenkinys, labai geroje
vietoje, galima pirkti kaip sklypà
namui statyti). Tauragë, tel.: 8
691 73 830, 8 650 52 142.
Sodà Tauragëje Bernotiðkëje,
Ðilo g. 54 (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 13 000 Eur, 6 a, dviejø aukðtø mûrinis namas su
balkonu, plastikiniai langai, durys, 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 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
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. (60 000 Eur). Graþioje
vietoje, Jûros kilpa, miðkas.
10 ha þemës. Ràstinis namas,
nebaigta statyba. Tauragë, tel. 8
685 42 675.
Sodybà Pagramanèio mstl.

Akmenos g. 12 (pastatai mûriniai, graþi vieta, ðalia Akmenos
upës). Siûlyti ávairius variantus.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
ðildomas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, 14 000 Eur). Tel. 8
655 58 315.
Sodo sklypà Joniðkës k. (graþi
aplinka, komunikacijos, 8 000
Eur. Priþiûrëtas sodas „Aido“
bendrijoje, Joniðkës k., 5 km nuo
Tauragës. 8,6 a, yra mobilusis
namelis). Tauragë, tel. 8 614
55 621.
Þemës sklypà Batakiø sen.
Gervieèiø k. (9,5 ha). Tauragës
r., tel. 8 673 46 835.
Þemës sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 500 Eur,
0,12 ha sodo sklypas, graþioje
vietoje, prie miðko, ðalia tvenkinys). Tauragë, tel. 8 698 02 670.
Þemës sklypà Bûdvieèiø k.,
Þygaièiø sen. (1 ha 70 arø).
Tauragës r. tel. 8 654 43 896.
Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës
g., 3 km iki Tauragës, link
Kryþkalnio, prie pagrindinio
kelio (uþdaras kvartalas, elektra,
kaina sutartinë). Tel. 8 654 87
362.
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 13 km nuo
Tauragës Puþiðkës k., Batakiø
sen. (namø valda, 20 a, su mediniu ûkio pastatu, asfaltuotas
privaþiavimas, elektra, vanduo,
miðkas). Tauragës r., tel. 8 687
46 802.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e
(ûkio paskirties, 1,02 ha)
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
638 78 355.
Þemës sklypà. Skaudvilë, tel. 8
654 32 759.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
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komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

n u o m o j a
+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.
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.
Namo dalá, 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. (30 000 Eur,
miestelio centre, 213 kv. m namas
ið geltonø plytø. Tinka gyventi ir
verslui). Vilnius, tel. 8 687 67 756.

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.

d o v a n o j a
Atiduodame þvyrþemes, tik
reikia pasikrauti ir iðsiveþti.
Jurbarkas, tel. 8 673 48 901.

p a r d u o d a
YAMAHA PSR-S550 (380 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 12 055.
Muzikiná centrà SAMSUNG (60
Eur). Tauragë, tel. 8 614 16 697.
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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.
Ðaldytuvà „Coca Cola“ (60 Eur),
el. svarstykles. Tauragë, tel. 8 699
94 157.
Ðaldytuvà VIDO (geros bûklës, 60
Eur). Tauragë, tel. 8 699 61 422.

Darbinæ kumelæ (5 m.). Ðilalës
r., Pûtvës k., tel.: 8 606 95 126, 8
615 74 469.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Dviejø parðiukø kiaulæ sëklinimui
arba skerdimui (1 kg – 1,30 Eur).
Skaudvilë, tel. 8 641 87 481.
Jaunà oþkà. Tel. 8 656 26 744.
Karves (4 vnt.). Tauragë, tel. 8
611 79 942.
Karvæ (2 verðiø). Tel. 8 679 28 440.
Mësinius parðelius (kaina 65 Eur).
Tel. 8 682 59 038.
Mësiniø aviø ðarolë skerdienà (1
kg - 3,50 Eur). Tel.: 8 696 31 654,
8 624 90 324.

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.
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.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas,
sofà su foteliais. Pigiai, uþ pusæ
kainos. Tauragës r., tel. 8 656
24 052.

Parðelius. Tauragë, tel. 8 633 96
840.
Sauso ðieno rulonus. Kaina sutartinë. Pagëgiai, tel. 8 686 27 262.
Skaldytas þirnius, kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 657 22 007.
Statybiniai sauso juodalksnio taðai,
lentos, 100 Eur. Tauragë, tel. 8 655
46 880.

d o v a n o j a

Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.
Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.
Ðienainá. Karves, prieauglá,
pernykðtá prieauglá. Tauragë, tel.
8 631 82 118.
Ðienà rulonais (su plëvele, 1 vnt.
kaina 15 Eur). Tel. 8 699 26 117.

p a r d u o d a
2

Gal kas galite padovanoti neágaliam þmogui automatinæ skalbimo maðinà, lovà ir ðaldytuvà?
Jurbarkas, tel. 8 616 24 962.
Nerûdijanèio plieno vonia (matmenys 1,4 x 1,55 m, gylis 90 cm,
talpa apie 1,6 kub. m, tinkama
kubilo gamybai, yra iðleidimo
kranas, 250 Eur). Tauragë, tel.
+370 622 97 777.
Puðines smulkias malkas.
Jurbarkas, tel. 8 643 72 789.
Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.

Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8 698
57 698.

3 daliø ðviesià sekcijà. Jurbarkas,
tel. 8 617 34 899.

+Grûdus: kvieèius, mieþius,
miðinius, þirnius. Tauragë, tel. 8
674 92 465.
+Maistines ir sëklines bulves
„Vineta“. Kvieèius ir aviþas sëklai.
Tel. 8 652 36 270.
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Telyèaitæ (verðinga, verðiuosis
birþelio 20 d.). Tauragë, tel. 8 684
74 874.
3 verðingas telyèias, verðiuosis
balandþio, geguþës mënesá, 650
Eur. Ðilalë, tel. 8 605 60 850.
Avis (sufolkø, juodgalviø
miðrûnës), ðienà rulonuose (laikomas po stogu, 12 vnt., kaina 10
Eur). Tauragë, tel. 8 657 51 762.

Telyèià (mësinë, verðinga, verðiuosis geguþës mën. pradþioje). Ðilalë,
tel. 8 615 28 245.
Telyèià (verðingà, verðiuosis balandþio mën.). Tauragë, tel. 8 623
69 174.
Verðingà telyèià. Tauragës r., tel. 8
603 10 646.

d o v a n o j a
Dovanoja katytæ (buvo iðmesta,
3 mën., labai graþi, 3 spalvø, ramus, prieraiði, paskiepyta, daro
á dëþutæ). Jurbarkas, tel. 8 690
06 033.

p a r d u o d a
Cisternà-talpyklà (10 kub. m, buvæs
dyzelinas, labai geros bûklës, kaina
540 Eur). Atveþu. Tel. 8 676 92 708.
Ávairiø ðaliø senovinius paðto þenklus, monetø maþà kolekcijà, muzikos patefono plokðteles (19681973 m., áraðai 33/1/13, skambinti
tiems, kurie gerai þino, ávertina ir
gali pirkti pagal susitarimà). Tel.:
8 672 56 993, 8 672 20 884.
Metalinæ talpyklà kurui, vandeniui
ir dujø balionà. Tel. 8 698 74 930.
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.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Paðto þenklus. Tauragë, tel. 8 614
16 697.
Valtis plastikinæ ir fanerinæ
(jûrinës laminuotos faneros). Abi
naujos. Ðakiai, tel. 8 621 77 656.
Suvirinimo apratà (elektrodais, reostatinis, 380 V, pastogus
stacionariam mobiliam darbui).
Suvirinimo aparatà KEMPAS
(380V, maksimalus suvirinimo
storis 8 mm, viela 0,8 -1 mm).
Tauragë, tel. 8 615 82 624.

p a r d u o d a
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR
PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
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.
Àþuolines „diles“ (5 vnt., 5 cm ilgio, 7 cm storio). Tel. 8 654 32 759.
Ávairaus dydþio akmenis (apie
4 kub. m). Presuoto popieriaus
plokðtes (4 mm storio, didieji lapai). Fanerà (2,5 x 1,20 x 0,10 m, 5
vnt.). Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Langø stiklà ir triuðiø gardus.
Tauragë, tel. 8 630 25 026.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Medþio droþliø panaudotas dailylentes (40 kv. m, puiki kokybë, medþio imitacijos, ðviesios.
Sujungimai ir dalis apvadø. Kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 674
26 922.
Metaliná darbo stalà su spaustuvu
(110 Eur). Græþimo stakles (40
Eur). Tauragë, tel. 8 656 21 154.
Naudotas plytas ir perdengimo
plokðtes. Jurbarkas, tel. 8 611
38 491.
Naujà STIKLÀ (120x50, 4 mm,
52 vienetø, vieneto kaina 3 Eur,
125x50, 4 mm, 15 vienetø, vieneto
kaina 3 Eur, naudotas, 120x62, 4
mm, 3 Eur). Tauragë, tel. 8 656
38 879.
Pakabinamos stumdomos durys
garaþams, sandëliams (matmenys
280x340, izoterminës, apkaustytos
metalu. Galimas matmenø keitimas. Tvirtinimui cinkuoti bëgiai,
170 Eur). Jurbarkas, tel. +370
687 87 093.
Pigiai keramikinius blokelius
(2x5x20x8). Tel. 8 642 47 650.
Plytas (skylëtos, 500 vnt. ir pilnavidurës, 400 vnt.). Tauragë, tel.
8 617 34 672.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir grindinio
taðytus akmenis (500 kv. m). Perkà
termoforus, reles, oscilografus.
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
699 56 117.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XANTIA (1995 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë,
heèbekas, þalia sp., 4/5, TA iki
2018-04, 500 Eur). Tauragë, tel.
8 614 84 390.

CHRYSLER

p a r d u o d a
CHRYSLER VOYAGER (2003
05 mën., dyz., 2,5, 105 kW, TA 2
m., navigacija, autopilotas, centrinis kondicionierius, Lietuvoje
neeksploatuotas, kaina 2 450
Eur). Jurbarkas, tel.: 8 615 95
618, 8 653 16 230.
CHRYSLER VOYAGER (2004
m., 2,5 l, CDR, dyz., sidabrinës
sp., TA iki 2017 11). Jurbarkas,
tel. 8 611 38 491.
CHRUSLER NEON (automatas, benzinas, TA iki 2018 10,
labai geros bûklës). Tel. 8 601
07 231.

FORD

p a r d u o d a
FORD GALAXY (2004 m., 2,3 l,
tiesioginës dujos, TA iki 2018 03
08, tvarkingas, priþiûrëtas, servisas visas padarytas, vaþiuoklë
sutvarkyta, kaina 2 500 Eur). Tel.
8 643 11 767.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m.,
benzinas, TA iki 2019 m., 500
Eur). Tauragë, tel. 8 636 33 219.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7 turbodyz., 55 kW, karavanas, sidabrinës sp., privalumai universalios
padangos ir kablys, ið Vokietijos,
raida 13 507). Jurbarkas, tel.: 8
650 36 999, 8 650 36 888.

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë, 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 GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë, heèbekas,
sidabrinë sp., 2/3, 214000 km,
TA iki 2019-03, Lietuvoje neeksploatuotas, 1 999 Eur, 1,9 TDI,
ið Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.
VW PASSAT (1,9 TDI, 66 kW,
1994 m., sedanas, rida 203 600,
mëlynos sp., TA iki 2019 04 08,
kaina 950 Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.
VW PASSAT (benzinas, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652 89 912.

p e r k a
Automobilius superkame
aukðèiausia kaina (ávairiø
markiø). Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome ið karto,
pasiimame jums patogiu laiku.
Tel. 8 624 36 612.
+Brangiai superkame visø markiø
automobilius. Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
Automobiliø supirkimas
vaþiuojanèiø, nevaþiuojanèiø.
Pasiimame patys, atsiskaitome
vietoje. Dirbame visoje Lietuvoje
be iðeiginiø. Jurbarkas, tel. 8 658
48 868.
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Superkame vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimame patys, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 690 40 701.

OPEL MERIVA (2010 m., benzinas, dujos, l. geros bûklës,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
638 43 409.
OPEL VECTRA (1,8 l, 1996 12
mën.., benzinas, el. langai, el. veidrodþiai, sidabrinë sp., heèbekas,
„parkingas“, veliûras, yra kablys,
þieminës padangos, TA iki 2018
11 10, labai geros bûklës, kaina
750 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
OPEL VECTRA (2007 m.,
dyzelinas, 88 kW, mechaninë,
universalus, juoda sp., 4/5, TA
iki 2018-09, Lietuvoje neeksploatuotas, 3 300 Eur, 1,9, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 307 (2003 m., dyzelinas, 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 MEGANE (2003
m., 1800 cm3, dyzelinas, 88 kW,
mechaninë, heèbekas, pilka sp.,
4/5, TA iki 2018-09, 1 700 Eur,
labai tvarkingas, be defektø).
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
RENAULT ESPACE (1994 m.,
2,2 l, 74 kW, benzinas, dujos, TA,
iki 2018 m, 400 Eur). Tauragë, tel.
8 615 82 624.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
Automobilinæ dujø árangà netiesioginæ dujø balionà á atsarginio
rato vietà statoma. 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.
FORD GALAXY (iki 1999 m.,
dyzelinas) dalis: greièiø dëþæ,
ilgàjá pusaðá, lietus ratlankius su
padangomis R15, ðviesø jungtukà,
kuro siurblá. Tauragë, tel. 8 690
38 644.
Lietinius ratlankius su vasarinëmis padangomis (16/215/40,
skylës 4+100). Tauragës r., tel. 8
670 20 720.

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

p a r d u o d a
Adatà (filtrà) vandeniui ið þemës
traukti. Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà,
vagotuvà, tràðø barstytuvà, purkðtuvà, plûgà, kultivatoriø,
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grudø pûstuvà, gnybtus rulonams, T-25. Jurbarkas, tel. 8
612 78 366.
Javø kombainà „Dronningborg
D3000“ (1988 m., techniðkai
tvarkingas, darbinis plotis 2,80
m). Tauragë, tel. 8 635 45 207.
Kombainà „Volvo 830“ (yra
smulkintuvas, be kabinos,
padangos priekinës naujos,
kederio plotas 2,8 m, variklis
„Perkins“, 2 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 670 99 119.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame remontà.
Suteikiame garantija.
Atsarginës dalys. Dyzeliniai,
benzininiai, elektriniai.
Nerûdijanèio plieno kibirëliai.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204,
8 639 07 345.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà.
Elektros variklius (ávairaus
galingumo), elektriná pjûklà
„zeimerá“-obliavimo stakles.
Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Mini traktoriø MITSUBISHI
MT 1601D, kaina 3 200 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.

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.
Plûgus: WIRAH, PLN3 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.
Ruloniná presà AROBALE
1212S (geros bûklës). Tauragë,
tel. 8 618 08 623.
Ðienà rulonais (gali 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 priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 096.
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 T-25 1992 m. Tel. 8
652 96 090.
Traktoriø T-25 (1979 m., tvarkingas, 2 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 86 253.
Traktoriø T-25 (1992 m., TA
iki 2018 m). Tauragë, tel. 8 614
62 511.
Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà). Ðieno
rinktuvà (aliuminis korpusas,
techniðkai tvarkingas, kaina
sutartinë). Sëjamàjà (3 metrø
ploèio, 300 Eur). Jurbarkas, tel.
8 646 02 978.
Kultivatoriø su akëèiomis (tvarkingas, 4 m ploèio, 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 92 217.

NEGYDANT KATARAKTOS
GRESIA AKLUMAS
Katarakta gali užklupti
bet kurį iš mūsų, tačiau
dažniausiai ši liga išsivysto
vyresnio amžiaus žmonėms
dėl senatvinių akies lęšiuko
pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada reiktų
kreiptis į gydytoją, kokie
kataraktos gydymo metodai, klausiame A.Klinikos
„Akių chirurgijos centro“
gydytojo Saulius Ačo.
Kas yra katarakta ir
kodėl ji išsivysto?
Katarakta – akių liga,
pasireiškianti lęšiuko padrumzlėjimu, kuris būdingas vyresniojo amžiaus
žmonėms. Bėgant metams
lęšiukas pamažu praranda
savo elastingumą, regėjimas silpnėja – vaizdai
susilieja, tampa neryškūs,
atrodo, kad žmogus žiūrėtų
pro nešvarų ar aprasojusį
stiklą. 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.
Kokie kataraktos požymiai?
Pirmasis ligos požymis – silpstantis regėjimas. Sergantieji katarakta dažnai skundžiasi jautrumu
šviesai, išblukusiomis ar išplaukusiomis spalvomis, matymu kaip pro nešvarų stiklą, dvejinimusi.
Žmogus nebeįžiūri artimųjų veidų bruožų, daiktų kontūrų, iškyla problemos užsiimant įprastine
veikla, vairuojant automobilį. Kad ir kokius akinius užsidėtų, matymas nepagerėja. Nors pradinėse
stadijose katarakta gali nesukelti rimtų regėjimo problemų, tačiau ligai progresuojant silpstantis
regėjimas gali baigtis aklumu. Todėl pastebėjus pirmuosius ligos požymius reiktų ilgai nelaukiant pasikonsultuoti su gydytoju. Per kiek laiko žmogus gali apakti tiksliai pasakyti negalima,
kadangi kiekvienam pacientui šis laikotarpis gali būti skirtingas – vieniems regėjimas išnyksta
staiga, kitiems per kelerius metus.
Kaip šiais laikais gydoma katarakta?
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, regėjimas
dažniausiai pagerėja iškart po operacijos ar praėjus keletui dienų.
Nuo ko priklauso operacijos sėkmė?
Kataraktos operacijos sėkmei įtakos turi ne tik kokybiškas lęšiukas, kitos akies ligos, naudojama įranga bei gydytojo meistriškumas, tačiau ir ligos stadija. Todėl labai svarbu pernelyg ilgai
neatidėlioti operacijos, kadangi kuo labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos
eiga. Subrendusios kataraktos operacija yra techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laiką. Be to, kataraktai progresuojant, gali
padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti
nebeįmanoma.
Modernios ir saugios operacijos.
„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 šimtus kataraktos operacijų. „Akių chirurgijos centre“
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius – 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
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p e r k a
+ Þ.Û. technikà ir transportà:
traktorius, kombainus, plûgus,
presus, automobilius, mikroautobusus, sunkveþimius. Tel. 8
623 55 702.

+Reikalinga kirpëja miesto
centre Baþnyèiø g. esanèioje
kirpykloje. Tauragë, tel. 8 652
73 453.
+Reikalingas vairuotas-ekspeditorius maisto prekybos
srityje. Tauragë, tel. 8 682 64 252.
+Reikalingas þmogus, galintis dirbti ûkyje. Apgyvendina.
Tauragë, tel. 8 650 67 563.
+Ûkyje reikalingas traktorininkas ir darbininkas. Yra galimybë
apgyvendinti. Tauragë, tel. 8 675
44 086.
Apkalame namus dailylentëms,
statome pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejame pamatus tvoroms. Tel. 8 641 54 401.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Darbas pieno ûkyje pagalbiniam darbininkui Tauragës r.
Apgyvendinimas ir maistas
nemokami, 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 618 10 349.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti
ið Jurbarko, Kauno, Birþø,
Pasvalio, Panevëþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
Nedidelei brigadai reikalingas
þmogus, sugebantis dirbti statybose Vokietijoje. Uþ 1 val. - 10
Eur. Atsiskaitymas kas savaitæ.
Iðvykstame balandþio 21 d.
Jurbarkas, tel. 8 627 59 555.
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 moteris, galinti
priþiûrëti moèiutæ, galinti kartu
gyventi. Tauragë, tel. 8 631 15
881.
Reikalingas autoservisui automobiliø remontui darbuotojas.
Jurbarkas, tel.: 8 682 10 021, 8
612 67 824.
Reikalingas suvirintojas prie ðarvuotø durø gamybos. Tauragë,
tel. 8 600 47 965.
Reikalingas þmogus, galintis
su plûgais suarti sodo sklypà
Joniðkës soduose. Tauragë, tel.
8 617 34 672.
Reikalingi tolimøjø reisø vairuotojai, turintys C, CE kategorijas.
Darbas ratais ir uþsienyje-Europoje. Jurbarkas, tel. 8 650 80 526.
Skubiai reikalingas vairuotojasekspeditorius C/CE kategorijos.
Kroviniø veþimas á Europos
ðalis. Tauragë, tel. 8 655 19 916.
Statybose Danijoje reikalingi
statybininkai, apdailininkai,
staliai. Tauragë, tel. 8 672 46 859.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. 8 615 85 742.
Medienos apdirbimo ámonë
ieðko mediniø lenteliø krovëjø.
Tauragë, tel. +370 652 55 588.

Apdailininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 651 77 300.
Darau vidaus remonto darbus,
daþau, glaistau, dedu grindis ir
kitus darbus. Jurbarkas, tel. 8
685 40 700.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau darbo ðaltkalvio arba sargo. Jurbarkas, tel. 8 690 73 500.
Ieðkau darbo: atlieku apdailos
darbus, daþau, smulkias elektros
ir santechnikos darbus, ir kiti
darbai. Jurbarkas, tel. 8 680
37 379.
Ieðko darbo nuosavais árankiais. Pjauna privaèius miðkus,
pjauna malkas. Tauragë, tel. 8
690 51 875.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius. Tauragë, tel.
8 689 20 326.
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.
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Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Vyras ieðko darbo, mûrija peèius.
Tauragë, tel. 8 643 00 973.

+Akmenø skaldymo paslaugos. Skaldymo árangos nuoma.
Prekyba skaldytais akmenimis.
Tel. 8 699 31 958.
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+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.
+Mûriju, klijuoju klinkerá, dedu
trinkeles, bei atlieku kitus statybos
darbus. Tik Tauragës mieste, tel. 8
636 65 017.
PIRÈIØ STATYBA, SAUNØ
ÁRENGIMAS, KARKASINIAI
NAMUKAI, NAMAI.
PAVËSINËS, TERASOS,
SANDËLIUKAI, PRIESTATAI,
GARAÞAI. GARANTIJOS.
Klaipëda, Kretingos g. 161, tel.
867796 000, www.karkasinespirtys.
lt
+Pjauna medienà mobiliaisiais
juostiniais gateriais (elektra, benzinas, dyzelinas) kliento namuose.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Remontuoju akordeonus (atlieku balsø derinimus ir kt. remontà). Parduodu akordeonà
WELTMEISTER STELLA 96
bosø (350 Eur) ir 120 bosø (400
Eur). Tel. + 370 624 21 630.
+Skardinimo darbai, gamybamontaþas. latakai, vëjinës, skardinës tvoros, kaminai ir kt. Stogø
dangos klojimas, renovavimas,
optimaliausios kainos. Tel. 8 635
15 195.
+Trys mûrininkai stato namus,
þidinius. Tel. 8 641 78 105.
+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.
Betonavimo darbai. Vokiðka áranga greitai ir kokybiðkai atlieku
visus
betonavimo darbus. Kaina nuo 2,5
Eur/m. Tauragë, Ðilalë, Jurbarkas,
tel. 8 609 93 119.
Buriu, padedu: sutvarkyti ðeimos
problemas, verslà ir kitais gyvenimo klausimais. Tel. 8 645 86 526.

Dengiame stogus, atliekame visus
namø skardinimo darbus. Tel. 8
687 13 630.
Dengiame stogus, karkasiniø ûkiniø pastatø ir prietaisø statymas.
Tel.: 8 628 52 537, 8 614 29 530.
Dengiame stogus. Atliekame
visus stogu skardinimo darbus.
Mûrijame surenkamus kaminus.
Didelë patirtis, geros kainos.
Sudarome sutartis. Jurbarkas, tel.
8 614 83 688.
Karpomø ir koloniniø tujø
sodinukus gyvatvorëms. Kaina
nuo 0,50 Eur. iki 1,50 Eur.
Gelgaudiðkis, tel. 8 612 66 757.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà
þvyrà, smëlá, plautà smëlá, skaldà, akmenukus, juodþemá, asfalto droþles ir kt. (5-10-25 t).
Savivarèiø nuoma. www.nprekyba.lt Tel. 8 662 44 940.
Pjauname pavojingus medþius
prie sodybø ir kapinëse.
Jurbarkas, tel. 8 653 20 014.
Remontuojame buitinius ir pramonines ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Tinkuoju, kalkinu, dirbu skiediniu, 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.

Vieniðas, nevedæs vyriðkis, be
þalingø áproèiø, gyvenantis kaime,
materialiai apsirûpinæs, ieðko gyvenimo draugës rimtai draugystei.
Gali turëti vaikà. Tauragë.
Norintys gauti pasiskelbusiojo
telefono numerá turi skambinti
redakcijai tel. 8 446 72121.
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RENGINIAI
TAURAGĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 19 D. 14.30 VAL. Pažintinė – pramoginė
ekskursija „Tauragė vakar ir šiandien“ maršrutu „Tauragės
industrinis parkas“ (nuo Kultūros rūmų).
BALANDŽIO 20-21-22 D. Tarptautinis vyrų chorų festivalis
„Užtraukim, vyrai, dainą“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 23 D. 18 VAL. Martyno Levickio ir styginio
kvarteto „Ekstremalus klasikos pliūpsnis“ koncertas Tauragės
kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 26 D. 18 VAL. „Kitoks teatras“ spektaklis
„Užsiimkime meile“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 27 D. 18 VAL. Vido Bareikio koncertas „Auksinis turas“ Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 19 D. 18 VAL. Radži ir Birutės Dambrauskaitės koncertas Šilutės kultūros ir pramogų centre.
BALANDŽIO 21 D. 10 VAL. Vaikų Velykėlės 2017 prie
tvenkinio, už Šilutės kultūros ir pramogų centro.
BALANDŽIO 26 D. 18 VAL. Martynas Levickis ir Styginių
kvartetas Šilutės kultūros ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
BALANDŽIO 19 D. 18 VAL. Vido Bareikio koncertas „Auksinis turas“ Šakių kultūros centre.

SSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas antradieniais. Tiraþas mën. 12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Tel.: 8 446 72121, 8 683 51 000. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

