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DARBUOTOJAI BE
SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ
TAPS NEREIKALINGAIS PO
KELERIŲ METŲ

Įvairūs tyrimai rodo, kad Lietuvos moksleivių finansinis
raštingumas ir matematikos žinios – pavojingose žemumose.
Kuo tai gresia? Ir kaip tai reikėtų keisti? Apie tai pokalbis
LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dėmesio centre“ su Lietuvos
pramonininkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu ir
Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro vadove
Marija Vyšniauskaite.
Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, šalies dešimtokų
matematikos žinių vidurkis – vos 5,76. Kai kuriuose rajonuose
mokyklos vidurkis nesiekia net 2 balų dešimtbalėje sistemoje.
Ką ir kalbėti apie finansinį raštingumą, jei toks matematikos
žinių lygis. Situacija visiškai beviltiška, ponia Vyšniauskaite?
M. Vyšniauskaitė: Situacija nėra visiškai beviltiška, yra įvairių iniciatyvų, kuriomis bandoma gerinti ekonomikos žinias
ir finansinį raštingumą. Mūsų institutas taip pat yra išleidęs
ekonomikos vadovėlį. Atlikome mokytojų ir mokinių apklausas
ir kaip pagrindinę problemą, kodėl ekonomikos mokytis yra
neįdomu ir neretai sunku, įvardijo būtent tai, kad šios disciplinos mokymosi priemonės labai greitai pasensta. Ekonomikos
pasaulyje viskas be galo greitai keičiasi, vadovėliai nespėja
keistis tokiu tempu.
Iki šiol mokyklose yra mokomasi iš knygų, kuriose Lietuvos
valiuta vis dar litas, ar, pavyzdžiui, pateikiami kelerių metų
senumo statistikos duomenys. – Dabar dešimtokų matematikos vidurkis nesiekia nė 6 balų. Kaip minėjau, yra mokyklų
Lietuvoje, kurių vidurkis nesiekia net 2 balų. Po poros metų šie
jaunuoliai stos į universitetus, pradės savarankišką gyvenimą.
Atrodo, nebėra kur žemiau eiti, pone Dargi?
R. Dargis: Tai yra pasėkmės mūsų švietimo sistemos ir to,
kad ilgą laiką matematika ir finansinis raštingumas visiškai
nebuvo ir nėra prioritetu. Tai tuo pačiu yra ir profilinio mokymosi pasėkmė. Mes leidžiame rinktis vaikams, ką mokytis, tuo
pačiu leidžiame jiems pasirinkti lengviausią kelią. Čia turime
tik matematikos rezultatus, aš bijau, kad panašius vidurkius
išgirstume ir apie chemiją, fiziką. Mes šiandien matome to
atsipalaidavimo pasėkmes.
Buvo pateikta tokia informacija, kad 2020 m. 90 proc. darbo
vietų reikalaus skaitmeninių įgūdžių. O kas tai yra? Ta pati
matematika. Žmonės negalės gauti darbo ir kurti savo gerovės
neturėdami pamatinių matematikos ir kitų tiksliųjų mokslų
pagrindų.
Ko šiandien Lietuvoje tikrai reikia ir apie ką kalbu jau daugelyje metų – skubiai pertvarkyti ugdymo programą. Mums reikia
pradėti ugdyti žmones taip, kad jie gebėtų kurti pridėtinę vertę
jau netolimoje ateityje. – Pagal finansinį raštingumą Lietuva
tarp 15 šalių yra 11 vietoje.
Vyriausybė, reaguodama į šiuos skaičius, kalba apie ekonomikos pamokų skaičiaus didinimą ar net mokymą visus 12 metų.
Paskutinius dešimt metų mes visiškai apleidome edukologiją.
Žinoma, ir ne be savo pagalbos edukologijos universitetas
truputėlį degradavo. Aš jau ne kartą esu minėjęs, kad paskutinius penkerius metus niekas nebestoja į matematikos, fizikos,
chemijos mokytojo specialybę. Taigi mes jau dabar galime
numatyti pasėkmes. Mums visų pirma reikia pertvarkyti mokytojų ruošimo programas.
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TEMA

TAURAGĖ

GYDYTOJAS PAAIŠKINO, KOKS TURĖTŲ
BŪTI IDEALUS KRAUJOSPŪDIS – SKAIČIAI
VISIEMS SKIRTINGI
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Kada paskutinį kartą matavotės savo kraujospūdį?
Ar žinote, kokie yra jūsų
kraujospūdžio skaičiai?
Nejaučiate jokių padidinto
kraujospūdžio simptomų
ir manote, kad galite būti
ramūs, jums nebūtina reguliariai matuotis kraujospūdžio?
Gydytojas paaiškino,
koks turėtų būti idealus
kraujospūdis – skaičiai
visiems skirtingi. Hipertenzija dažnai nelaikoma
rimta liga, tačiau šis negalavimas gali komplikuotis
į insultą, širdies infarktą ar
kitus susirgimus ir sukelia daug mirčių. Didžiausia bėda yra ta, kad tik pusė, dėl minėtų
priežasčių mirusių žmonių, žinojo apie savo
padidėjusį kraujospūdį. Medikai skaičiuoja,
kad kas trečias suaugęs žmogus ir apie 2
procentus vaikų bei paauglių turi padidintą
kraujospūdį. Sulaukus 35 metų amžiaus kiekvienas žmogus bent 1 kartą per metus turėtų
pasimatuoti arterinį kraujo spaudimą, rašoma
pranešime spaudai. Kada diagnozuojama arterinė hipertenzija? Kraujospūdis – tai jėga,
kuria širdis veikia kraujagysles, varinėdama
kraują po žmogaus organizmą.
Arterinė hipertenzija – tai aukštas kraujo
spaudimas, kai sistolinis kraujospūdis viršija
139, o diatolinis 89 milimetrus gyvsidabrio
stulpelio. Nekoreguota hipertenzija ilgainiui
sužaloja daugelį žmogaus organų ir yra vienas
iš pagrindinių širdies ir kraujagyslių sistemos
ligas lemiančių rizikos veiksnių. Galimi
arterinės hipertenzijos simptomai yra galvos
skausmas, svaigimas, spengimas ausyse,
dūrimas širdies plote, širdies permušimai,
kraujavimas iš nosies ir kt.
Pasak Lietuvos hipertenzijos draugijos pirmininko prof. Mariaus Miglino, tai klastinga
liga, nes ilgus metus aukštą kraujo spaudimą
turintis asmuo gali nejausti jokių simptomų, o
padidėjęs kraujospūdis nustatomas atsitiktinai
vizito pas gydytoją metu. Nekontroliuojamas
kraujospūdis ilgainiui pažeidžia kraujagysles,
širdį, smegenis, akis, inkstus ir kitus organus.
Nesant abejonių dėl neigiamo hipertenzijos

poveikio žmogaus organizmui, aukšto kraujo
spaudimo gydymas yra neišvengiamas ir
būtinas.
Koks kraujo spaudimas idealus? Prof. M.
Miglinas teigia, kad nors išlieka rekomendacijos hipertenzija sergantiems pacientams
palaikyti kraujo spaudimą 130–139/80–85
mmHg ribose, specialistai vienbalsiai sutaria, kad siektinas kraujo spaudimas vis
dėlto labai priklauso nuo žmogaus amžiaus,
fizinės būklės bei gretutinių ligų.
Pavyzdžiui, vyresniems nei 60 metų žmonėms, kurių kraujo spaudimas viršija 160
mmHg, sistolinį kraujo spaudimą rekomenduojama palaikyti 140–150 mmHg ribose.
Vis dėlto net ir šeštą dešimtį perkopęs stiprus
ir fiziškai aktyvus žmogus, su gydytojo priežiūra galėtų siekti žemesnio kaip 140 mmHg
spaudimo. Įrodyta, kad net ir vyresnių kaip
80 metų amžiaus žmonių hipertenzijos gydymas duoda teigiamų rezultatų.
Gegužė – kraujospūdžio matavimo mėnuo 2017. Šios iniciatyvos tikslas – visame
pasaulyje visą mėnesį matuoti kraujospūdį
kiek įmanoma daugiau žmonių ir pateikti šią
informaciją savo šalies atstovams. Lietuva
taip pat prisijungė prie šios akcijos. Visą
gegužės mėnesį bus stengiamasi pamatuoti
arterinį kraujospūdį kiek įmanoma daugiau
žmonių, vyresnių nei 18 metų, Lietuvos
šeimos klinikose, vaistinėse, darbovietėse,
gydymo įstaigose.

NAUDINGA ŽINOTI

PIRMASIS TELEFONAS VAIKUI: KĄ
TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI?
Išmanieji prietaisai ir
technologijos labai greit
įsiveržė į kiekvieno iš
mūsų gyvenimus, o vaikams tai jau tiesiog neatskiriama jų gyvenimo
dalis.
Jums pataria „Šiaurės
licėjaus” pradinio ugdymo mokytoja Laura
Stankevičiūtė.
Vos pasireiškus pirmiesiems vaiko nepriklausomybės požymiams – kai
jis sugeba savarankiškai nueiti iki parduotuvės, vienas keliauja į žaidimų aikštelę pažaisti
su draugais, pradeda lankyti pradinę mokyklą
ar darželį, – tėvai nori būti ramūs, galėti bet
kada susiekti. Taigi tėvams iškyla ne tik poreikis „apginkluoti“ vaiką telefonų, bet atsiranda
ir gausybė klausimų: kokį jį reikėtų pirkti? Ar
būtinai išmanųjį? Apie ką svarbu pasikalbėti
su vaiku prieš duodant jam telefoną?
Domėdamiesi kitų šalių patirtimi, galime
rasti įvairiausių tendencijų: suomių šeimos investuoja į naujausias technologijas ir augančią
kartą, nes jie įsitikinę, kad išmanieji prietaisai
ne tik palengvins buitį ir komunikaciją, bet ir
pagyvins vaiko saviugdą ir saviraišką. Kita
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vertus, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos
šeimos, siekdamos sumažinti galimą žalą
vaikams, stengiasi atkreipti dėmesį į išmaniųjų technologijų keliamas problemas
ir riboja prieigą prie jų vaikams iki kuo
vyresnio amžiaus.
Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai, vadovaudamiesi kitų šalių patirtimi ir
rekomendacijomis, pataria vaikams telefonu
leisti naudotis kuo įmanoma vėliau ir mokyti
vaikus telefonu kalbėti trumpiau, naudoti jį
tik esant poreikiui.
Tėvams patiems reikėtų nuspręsti, kada jų
vaikui jau tikrai reikia telefono.

TAURAGĖJE – LIETUVOS TRIATLONO
TAURĖS VARŽYBOS
Tauragė šiemet pirmą kartą buvo įtraukta į Lietuvos
triatlono varžybų žemėlapį.
Lietuvos triatlono taurės
varžybų I etapas vyko šeštadienį Jūros pakrantėje. Dalyvavo apie pusantro šimto
dalyvių. Jie startavo trijose
skirtingose distancijose:
olimpinėje (1500 m plaukimas/ 40 km dviračiu/ 10 km
bėgimas), sprinto (750 m/
20 km/ 5 km) ir mėgėjams
skirtoje „Tri-Fun“ (250m/
10 km/ 2,5 km).
Varžybų dalyviai pirmiausia plaukė upe, paskui nusivilkę plaukimo kostiumus
šoko ant dviračių, o sugrįžę
bėgo numatytą distanciją. Su būriu šalies sportininkų ir mėgėjų varžėsi 11 tauragiškių. Dauguma
jų Tauragės Bėgimo mėgėjų klubo nariai. „Tri-Fun“ distancijoje geriausią – septintą – poziciją iš penkiolikos dalyvių pasiekė tauragiškis Artūras Zaveckis. Ant apdovanojimų pakylos
savo amžiaus grupėse lipo tauragiškiai Aidas Čerauskas, Vida Šetkuvienė ir Aloyzas Urbikas.

JURBARKAS

MOKYKLŲ PAIEŠKOS: KUR DĖTIS JURBARKO DEVINTOKAMS?
Prastai besimokančiųjų
priėmimas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijai kelia nemenkų
problemų – pedagogams
reikia sukti galvas, kaip motyvuoti mokytis nenorinčius
vaikus. Kur dėtis į Jurbarko
gimnaziją nenorintiems
devintokams? Silpniau besimokantiems vaikams keliai
į profesinį mokymą kol kas
užkirsti, o mieste dešimtmečių mokyklų nelikę.
Atsakymo į šį klausimą karštligiškai ieško aš- tuonias klases baigiančių vaikų tėvai. Išeitį jie
privalo rasti per vasarą, iki kitų mokslo metų pradžios.
„Tėvai nėra patenkinti situacija, nes po aštuonių klasių į profesines mokyklas nepriima. Priima
tik po dešimties. Todėl reikia arba į gimnaziją eiti, kur mokytis bus sunku ir vaikas nenori,
arba kažkur į kaimą važiuoti. Bet važiuoti brangu, reiks patiems mokėti už bilietus, dar pridėkim maistą, mokymosi reikmenis ir gaunasi didžiulė suma per mėnesį“, – sakė Naujamiesčio
pagrindinės mokyklos mokinio mama Gitana Šulcienė.
Taip padėtį mato ne tik G. Šulcienė, bet ir daugiau tėvų. Jie įsitikinę, kad rajono valdžia turėjo atsižvelgti, jog ne visi vaikai gali mokytis gimnazijoje, ir palikti mieste vieną dešimtmetę
mokyklą.
Tačiau Jurbarko r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys
tikina, kad užpernai ir pernai svarstant mokyklų reorganizavimą abi miesto dešimtmetės pageidavo tapti aštuonmetėmis progimnazijomis. Todėl kitais mokslo metais nei Vytauto Didžiojo,
nei Naujamiesčio mokyklose devintos klasės formuojamos nebus. Liks tik mokyklas baigiantys
dešimtokai. Dar po metų mokyklos taps tikromis aštuonmetėmis.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS UOSTAS RUOŠIASI NAUJAM
SEZONUI IR POKYČIAMS
Šilutės mažųjų laivų uostas, kurį koncesijos būdu valdo UAB Šilutės vandens
turizmo centras, ruošiasi pokyčiams.
Nuo kovo 1 d. šio uosto kapitonu, o kartu
ir komercijos direktoriumi dirbantis
Vaidas Pavilonis patikino, kad per vasarą
atsiras nemažai klientų patogumui skirtų
naujovių.
Pirmuoju Šilutės mažųjų laivų uosto
kapitonu buvo Stanislovas Budvytis.
Jam iškeliavus Anapilin, po kelerių metų
pertraukos, tokiu kapitonu tapo minėtasis Vaidas Pavilonis, anksčiau dirbęs
Nemuno deltos regioninio parko vadovu.
Uosto kapitonas labai daug tikisi iš
naujojo „Kuršių deltos ekspreso“, kuris nuo birželio 17 d. pradės reguliariai plukdyti keleivius
iš Šilutės į Nidą ir atgal.

PALANGA

AT I D A RY T I PA L A N G O S S E Z O N O
SUVAŽIAVO IŠ VISOS LIETUVOS
„Kas traukia į Palangą? Jūra. Gal tik J. Basanavičiaus gatvės šurmulys – ne itin vilioja, bet
juk Palanga – tei ne vien Basanavičiaus gatvė. Be to, pažiūrėjome prognozę, kad savaitgalį
planuojamas geras oras, tad ir nusprendėme aplankyti šią šventę. Tuo pačiu dalyvausime ir
linijinių šokių pasirodyme”, - pasakojo iš Jurbarko atvykusi Agnė Bastienė.
Dažnai į Palangą atvykstanti Danutė Marcinkevičienė iš Joniškio stebėjosi, kad šiemete
šventėje gana nedaug žmonių, o ir prekybininkų mugės esą anksčiau būdavo didesnės.
Šiemetinė Kurorto šventė minima tris dienas (gegužės 26-28 d.). Pasak organizatorių, šventė
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šiemet ypač turtinga renginių.
Visą savaitgalį Palangoje vyks ne
tik Kurorto šventės, bet ir dviejų
festivalių – pučiamųjų muzikos
„Amber Wind“ bei „Sportas
visiems“ – renginiai. Didžiulis
šventės organizatorių dėmesys
šiemet skiriamas Palangos kurorto
įkūrėjams grafams Tiškevičiams,
juo labiau kad pirmasis Palangos
viešbutis bei restoranas – kurorto
simboliu tapęs Kurhauzas – šiemet mini 140 metų jubiliejų.
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SMULKUS VERSLAS

SĖKMĖS VERSLUI NEUŽTENKA – REIKIA ŽINIŲ, PINIGŲ IR ŽMONIŲ

RASEINIAI

RASEINIUOSE VYKO GARSO
ARCHITEKTŪROS SEMINARAS
Gegužės 25-osios pavakarę Atviroje jaunimo erdvėje Raseiniuose įvyko kiek neįprastas
renginys – garso meno seminaras. Žinoma,
garsas yra dirgiklis, veikiantis mus kiekvieną
dieną bet kurioje aplinkoje, tačiau kad jis tuo
pačiu yra ir meno objektas, suvokti nėra taip
lengva. Atlikėjai, muzikos kūrėjai ir gitaristai Gintautas Rožė ir Gediminas Jakubka
instrumento garso modifikavimo galimybes
iliustravo gyvai kurdami garsų kompozicijas
nuo „balto triukšmo“ iki emocingų gitaros ir
elektroninių keitiklių simbiozės skambesio.
Žinoma, daugeliui klausytojų kilo klausimas,
ar tai jau nenukrypsta už termino „muzika“ ribos, iš vienos pusės tai yra visiškas technologinių
sprendimų dominavimas, tačiau, be abejo, jis labai išplečia atlikėjo galimybės ir tuo pačiu yra
tarsi grįžimas atgal – prie pirmykščio garso.
Atskira tema galėtų būti Armanto Gečiausko atliekami performansai. Beje, Arma jau trečią
kartą Raseiniuose, pirmasis jo pasirodymas įvyko 2015 metais „Urban Art Raseiniai“ atidaryme.

KAUNAS

KAUNO GATVES IR AIKŠTES VALYS XXI
AMŽIAUS TECHNOLOGIJOS
Pastaruoju metu Kaune atsinaujina ne tik miesto gatvės, aikštės ar
šaligatviai, bet ir jiems prižiūrėti
bei valyti skirta technika. Kaunas
tapo pirmuoju miestu šalyje, kurį
pasiekė 4 naujos kartos vakuuminės
gatvių valymo mašinos. Dar penkios
šiemet pagamintos valymo ir laistymo mašinos į miestą bus pristatytos
šią vasarą.
Modernūs įrenginiai bus naudojami miesto gatvių, aikščių, šaligatvių, dviračių takų, pėsčiųjų zonų
valymui. Mašinos, prieš pradėdamos
šluoti pirmiausia sudrėkina dangos paviršių, kad į orą nekiltų dulkės. Vėliau šepečiai nešvarumus nukreipia į siurblius, kurie vakuuminiu būdu ir sutraukia šiukšles į specialią talpą. Naujos
valymo mašinos pagamintos 2017 metais ir kainavo 532 tūkst. eurų. 85 proc. jų įsigijimo kaštų
finansuotos ES struktūrinio Sanglaudos fondo lėšomis, likusi suma skirta iš miesto biudžeto.

KLAIPĖDA

VAIKŲ TURGELYJE VAIKAI MOKOSI
VERSLUMO
Danės skvere sekmadienį nuo vidurdienio klegėjo mažųjų prekeivių balsai. Jau
ne pirms metus surengtame smagiame
renginyje vaikai galėjo ne tik parduoti
jau nebereikalingus jiems žaislus arba
savo gaminius, bet ir smagiai pabendrauti.
„Griežtai reikalaujame, kad prekiautų
ne tėvai, o patys vaikai, taip, kaip jie
patys suvokia šį procesą. Patys sugalvoja
kainas, derisi. Manau, kad mažiesiems tai
puiki patirtis. Pavyzdžiui, mano dukra,
kai gauna parduotuvėje grąžą, įsivaizduoja, kad ji turi daugiau pinigų. Taigi toks renginys ugdo vaikų sąmoningumą, padeda suprasti
pinigų vertę. Be to, vyksta puikūs mainai. Pardavę tuos žaisliukus, kurių jiems nebereikia, vaikai
gali įsigyti naujų, tinkančių savo amžiui. Mano dukra jau pardavė savo žaisliukus ir už gautus
pinigus jau įsigijo penkias barbes ir žaislinę virtuvėlę„, - pasakojo turgelio organizatorių, VšĮ
„Veiklių mamų klubo“ Klaipėdos filialo vadovė Neringa Simonaitienė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIUOSE – PIRMOJI MODERNI
KREPŠINIO AIKŠTELĖ
Trečiadienį Šiauliuose, Lieporių gimnazijoje, iškilmingai atidaryta rekonstruota lauko krepšinio
ir teniso aikštelė. Neatsitiktinai ji pavadinta garsiausio Šiaulių krepšininko Mindaugo Žukausko
vardu – Europos čempionas baigė šią mokyklą.
Aikštelės atidarymo šventėje dalyvavęs krepšinio treneris Antanas Sireika sakė: „Šioje
mokykloje prasidėjo mano, kaip trenerio, karjera. Čia užaugo ir vienas ryškiausių Lietuvos
krepšinio grandų M. Žukauskas. Simboliška, kad būtent prie šios mokyklos atsiranda pirma
tokia pavyzdinė krepšinio aikštelė.“
Aikštelės, kurioje galima žaisti ne tik krepšinį, bet ir lauko tenisą, rekonstrukciją finansavo
Šiaulių miesto savivaldybė. Už beveik 60 tūkstančių eurų atnaujinti gimnazijos stadione buvusios senos aikštelės pagrindai, sumontuoti krepšinio stovai, aukšta tvora, apšvietimas, vaizdo
stebėjimo sistema, aikštė padengta specialia gumos granulių danga.

„Šiandien manau, kad man bankrotas
buvo didžiausia pamoka, išmokiusi matyti
ir mąstyti“, – sako klaipėdietė Snieguolė
Kerpienė (51). Ji sukūrė ne vieną mados
verslą, išgyveno bankrotą, o dabar sukauptą
patirtį ir žinias perduoda verslui. Verslininkė
sukūrė prekių ženklą „Verslo reforma“ ir
įsteigė verslo konsultavimo įmonę.
Patirtį dalija kitiems
„Verslo reforma“ – tinklaraštis, kuriame galima rasti viską apie S. Kerpienės
veiklą. Ji pati veda seminarus ir kuria jų
ciklus su patirtį sukaupusiais pranešėjais.
Nors verslo konsultantė daugiausia patirties
turi mados srityje, temos įvairios: nuo veiklos
išjudinimo paslapčių iki sėkmingos gamybos
ir eksporto.
Moteris taip pat teikia individualias konsultacijas pradedantiesiems ir smulkiesiems
verslininkams – jiems gali padėti sukurti
unikalų prekių ženklą ir rasti jo sklaidai
tinkamiausią strategiją. Neseniai pradėjo organizuoti ir kūrybines stovyklas „Brandingo
dirbtuvės mados verslo kūrėjams“.
Įkvėpė bankrotas
Verslo konsultavimo įmonė – toli gražu ne
pirmas S. Kerpienės verslas. Ji dvidešimtmetį
valdė savo įmonę, organizavusią įžymių
Europos Sąjungos prekių ženklų gamybą
Lietuvoje. Siuvimo fabriko neturėjo, tačiau
drabužius siuvo Lietuvos gamybininkai.
Pašnekovė nusprendė išpildyti savo
svajonę ir 2004 m. Kuršių nerijoje įkūrė
įmonę „Salanida“. Joje kūrė savo drabužių
kolekcijas. Atstovybės atsirado Niujorke ir
Paryžiuje, drabužius pirko net 22 užsienio
butikai. Investicijos netrukus turėjo atsipirkti, tačiau veiklą pristabdė 2009 m. kilusi
ekonomikos krizė.
„Išsitraukiau savo užrašus ir knygas, su-

kauptas iš seminarų Lietuvoje, JAV bei Švedijoje, ir įnikau į studijas. Mokydama kitus,
mokiausi ir pati. Naujomis akimis perskaičiau
šūsnį rinkodaros knygų, analizuodama savo
klaidas ir laimėjimus. Užsikrėčiau skaitymu
ir naujienų apie verslus paieška, tad ėmiau
galvoti apie vieną sritį, kur nerti iki dugno.
Taip atsirado ženklodaros tema – tai, kas mane
labiausiai domina ir kam turiu kūrybinių gebėjimų. O nuo 2016 m. pradžios nusprendžiau
savo žiniomis ir patirtimi dalytis ne tik su studentais, bet ir su verslininkais. Įkūriau verslo
konsultavimo įmonę“, – pasakoja S. Kerpienė.
Klaidos verslą moko
Pašnekovė verslo konsultavimo veiklą pradėjo nuo specializuotų seminarų „Išsamiai
apie mados verslą“ ir mados prekių ženklų
kūrėjams skirtų individualių konsultacijų. Vėliau seminarų programas ėmė ruošti ir kitoms
verslo sritims.
Apie pirmąjį seminarą paskelbė socialiniame
tinkle. Po renginio sulaukė daugybės teigiamų
atsiliepimų, tad seminarą pakartojo skirtinguose miestuose dar 12 kartų.
„Abejonių buvo daug. Ar pavyks sudominti
verslininkus, duoti naudos, surinkti grupes
seminarams. Taip, mano įmonės bankrotas
man yra skaudi pamoka. Tad savo seminarų
metu pateikiu klaidų sąrašą, ką dariau ne taip ir
kaip galbūt reikėjo“, – patirtimi dalijasi verslo
konsultantė.
Žinias sudės į knygą
Dabar S. Kerpienė planuoja ne tik dar daugiau
seminarų, bet ir išleisti knygą. Į ją verslininkė
ketina sudėti savo verslo istoriją. „Rašysiu apie
visus smagius ir baisius nutikimus, klaidas,
džiaugsmus ir laimėjimus. Tikiu, kad ji įkvėps
kitus siekti, bandyti, nebijoti ir džiaugtis aktyvia veikla“, – teigia ji.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

KALAKUTIENOS SUKTINUKAI SU
ŠONINE IR OBUOLIAIS
Ingredientai:
800 g kalakutienos,
2 vnt. obuolių,
100 g šaltai rūkytos kiaulienos šoninės,
1 l rūgpienio,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų,
pagal skonį rūkytų paprikų miltelių.
Gaminimas
Kalakutieną supjaustykite nedideliais
pailgais gabaliukais (2-3 kąsnių). Užpilkite rūgpieniu ir palikite šaldytuve per naktį arba bent 3 valandoms.
Pirštais nubraukite nuo kiekvieno gabaliuko marinatą. Pabarstykite druska, pipirais ir rūkytų
paprikų milteliais. Gerai išmaišykite, kad prieskoniai tolygiai pasiskirstytų.
Obuolius supjaustykite plonomis skiltelėmis, šoninę - plonomis, ilgomis juostelėmis. Skiltelę
dėkite ant kalakutienos gabaliuko ir apsukite šonine.
Sutvirtinkite mediniu smeigtuku. Sudėkite ant kepimo popieriumi ištiestos skardos. Kepkite
iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45 minutes.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà M. Valanèiaus g. 2 (I a.,
28,47 kv. m, renovuotame name,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
604 04 277.
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 Kauno g. (bendrojo
naudojimo patalpos, bendrabutis, 18,8 kv. m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel.: 8 672 47 485, 8
447 51587.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv. m,
ne bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(III a., 44 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 15 000 Eur, su prieðkmbariu, yra ástiklintas balkonas, virtuvë, vonios kambarys).
Jurbarkas, tel. 8 617 21 486.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (su baldais, yra rûsys, iðstiklintas balkonas,
I a., padarytas remontas, kaina 16
500 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 612 21
263, 8 674 90 217.
1 k. butà Þemaitës g. (reoavuotas, maþi mokesèiai, 30 kv. m,
II a., kaina sutartinë, yra visi
patogumai). Jurbarkas, tel. 8
693 11 288.
2 k. butà A. Giedriaus-Giedraièio
g. (be patogumø, II a., kaina 3
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 657
84 950.
2 k. butà (yra vandentiekis,
boileris, kanalizacija, kuriama
malkomis, II a., mûrinis sandëliukas, kaina 4 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 43 229.
2 k. butà Jurbarko r.,
Smalininkuose Parko g. (III a., 35
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500 Eur,
ðviesus, nekampinis). Jurbarkas,
tel. 8 614 37 890.
2 k. butà ( daliniai patogumai,
kûrenama krosnis malkomis,
kaina 10 000 Eur.). Jurbarkas,
tel. 8 606 78 107.
2 k. butà su holu (I a., 50 kv. m,
yra balkonas). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
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 ( 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.
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 Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Sodø g. (II a. mûrinis
namas, centrinis ðildymas, nuotekos miesto sistemoje, yra þemës,
garaþas, galima pirkti visà namà).
Jurbarkas, tel. 8 603 54 942.
3 k. butà Smalininkuose Parko
g. (IV a., su patogumais, 53 kv.
m, du balkonai, kaina 6 500 Eur,
galima tartis dël iðsimokëjimo).
Jurbarkas, tel. 8 698 34 968.
3 k. butà Smalininkuose (sutvarkytas, suremontuota, 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.
3 k. butà ( Algirdo g. prie
“Maximos” parduotuvës, I a.,
59,9 kv. m., du balkonai kurie
ástiklinti ne senei, padarytas
remontas, gera ir rami aplinka, galima pirkti su baldais).
Jurbarkas, tel. 8 670 90 164.
3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 25 000 Eur, vidinis, tobulai sutvarkyta aplinka,
centras). Jurbarkas, tel. 8 686
59 273.
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. 30 (II a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.

Dalá namo (yra 3 k.,
visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas remontas,
kaina 18 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652
71 529.
Dalá namo miesto
centre (2 k., virtuvë,
padarytas remontas, duðo kabina, 1
a. þemës, jaukus).
Jurbarkas, tel. 8 611
48 443.
Garaþà prie
„Lytagros“ (34 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8
670 43 333.
Gerà sodybà gyvenimui Jurbarkø sen.,
Dorgaitëliø k. (yra
þemës, geras privaþiavimas, pradinë kaina 14 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 623 45 687.
Medinio namo dalá
Smalininkuose (36 kv. m, 1 a., namas su patogumais, yra garaþas,
ðalia Nemunas). Smalininkai, tel.
8 685 07 770.
Mûrinis namas (600 kv. m, I a.
kavinës patalpos, II a. gyvenamas, 11 a sklypo aptverta, kaina
98 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
676 79 689.
Mûriná gyvenimàjá namà (200 kv.
m., yra 20 a sodas). Jurbarkas, tel.
8 676 79 689.
Mûriná namà A. GiedraièioGiedriaus g. 9yra ûkiniai pastatai,
15 a þemës, kaina 60 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 65 878.
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 arai. Iki Nemuno 150
m. Tinka komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 682 42 008.
Namà Jurbarko r. Vytënuose,
Pilies I k. (115 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
31 000 Eur, 0,33 ha, þemës sklypas). Tel. 8 600 31 663, 8 684
62 618.
Namà Jurbarko r. Girdþiø k. (64
kv. m, karkasinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
42 500 Eur. Sodybà su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis). Jurbarkas, tel.
8 618 71 987.
Namà Jurbarko rajone,
Smalininkuose (288 kv. m, II
a., mûrinis, graþi vieta, 30 a,
ûkinis pastas, 2 garaþai, tvartas,
malkinë, kiemo rûsys. Namas
pastatytas 2003 m.). Jurbarkas,
tel.: 8 447 56 406, 8 656 80 308.
Namà Skirsnemunëje Nemuno
g. 101 (II a., ûkinis pastatas, 15
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 653
20 014.
Namà S. Daukanto g. (104 kv.
m, medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 45
000 Eur, ðalia Jaunimo parko, 13
a). Jurbarkas, tel. 8 618 65 866.
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.
Patalpas Kauno g. 35 (I a., 220kv.
m, II aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, 19 a þemës
sklypas + 106 kv. m). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 11 900 Eur, 10,5
arø, su visomis komunikacijomis,
kraðtinis). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
000 Eur, 15 a, namø valda, l.
ramioje vietoje). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.
Sklypà Jurbarkø sen. Lukðiø
k. (1,14 ha, þemë yra ûkio
paskirties). Jurbarkas, tel.: 8 447
51620, 8 685 27 238.
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 Girdþiuose suremontuotà, mûriná, sublokuotà
namà (II a., 15 a þemës, ûkiniai pastatai, 104 kv. m, yra WC,
centrinis ðildymas, kanalizacija,
vandentiekis, rûsys, trifazis, sodas, kaina

27 000 Eur, kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 685 35 342.
Skubiai þemës sklypà Vasaros
g. (13 a, yra komunikacijos,
yra pamatai, yra projektas).
Jurbarkas, tel. 8 650 80 526.
Smulkuèiuose sodo sklypà (12
a, maþas namelis, „Ðaltinëlio“
skl. Nr. 436, 700 m nuo plento).
Jurbarkas, tel. 8 622 22 870.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 254 (medinis II
a. namelis su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys, sklypas aptvertas), Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai). Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodybà Kalnënuose ( namas
ràstinis, gera vieta, asfaltuotas
privaþiavimas, galima pirkti pusæ
arbà visà). Jurbarkas, tel. 8 641 56
231, skambinti po 18 val.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Skirsnemunëje (su 58
a þeme). Jurbarkas, tel. 8 679
02 985.
Sodybà Vensloviðkiø k. Raudonës
sen. Jurbarko r. (graþi aplinka, komunikacijos, 7 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 657 42 293.
Þemës sklypà Greièiø sodø bendrijoje (35 a, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Þemës sklypà Jurbarke (komunikacijos, 8 000 Eur, 12,6 a,
komunikacijos) Sodø-Rûtø g.
rajone. Jurbarkas, tel. +370 699
35 680.

p e r k a
1 k. butà Jurbarke (II a., 30 kv.
m, V a., 9 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 658 85 398.
Perku 2 k. butà renovuotame
name, IV ir V a. nesiûlyti.
Jurbarkas, tel. 8 641 88 020.
Sodo sklypà. Ieðkau, sodo, ar
sodybos sklypo Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 624 41 106.

n u o m o j a
Iðnuomoja didelá garaþà (telpa
didelis mikroautobusas, yra trifazë elektra, signalizacija, uþdara
teritorija). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
Iðnuomoja sodybà Skirnemunës
sen. Naukaimio k. (vienkiemyje
prie gero kelio, trifazis elektros
ávadas, namas su patogumais,
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yra 11 ha þemës). Jurbarkas, tel.:
8 605 40 242, 8 447 41 653.
Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø butà, namà Jurbarke ar
netoli Jurbarko. Jurbarkas, tel.
+370 662 83 960.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 647 42 210.

k e i è i a
Keièiu 2 k. butà Naujoje
Akmenëje renovuotame name
III a. á butà kitame mieste. Tel.
8 684 66 993.
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Klaipëdoje ir rajone

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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.
Medinis namas 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, kaina sutartinë).
Tel. 8 689 48 739.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
Butà su þeme Pagëgiø sav.
Natkiðkiø seniûnijoje. Pagëgiai,
tel. 8 637 49 929.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamajà sodybà (su ûkiniais pastatais, 8,7 a þemës,
kaina derinama) Karaliðkiuose.
Jurbarkas, tel. 8 620 38 092.

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.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio
kaime. Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà (vienkiemyje gyvenvietës
centre, 67 a sklypo, aplink sodybà
3 ha. þemë iki pat miðko, yra 1
ha miðko, elektra). Ðilutë, tel. 8
645 65 134.
Sodybà su 10, 5 ha þemës sklypu
Vainuto kaime. Ðilutës r., tel. 8
675 44 096.
Þemæ Budvyèiø kaime (1 ha 70
arø). Ðilutës r., tel. 8 654 43 896.

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120 (III a.) arba keièiu á 2 k. butà.
Tauragë, tel. 8 630 24 995.
1 k. butà Ateities take 3 (III a., 36
kv. m). Tauragë, tel. 8 699 27 173.
1 k. butà (I a., 24 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
12500 Eur). Tauragë, tel. 8 690
99 285.
1 k. butà Gedimino g. 32 (III a.,
su baldais, 38,27 kv. m). Tauragë,
tel. 8 686 66 861.
1 k. butà Pagëgiuose, Þemaièiø
g. 3 - 3 (I a., padarytas remontas, plastikiniai langai, atskiras
centrinis ðildymas, 5 000 Eur).
Þemës sklypà Þukuose, Eþero g.
2 (apie 30 arø, visos komunikacijos, 5 000 Eur). Tel. 8 630 22 306.
2 ha þemës Norkiðkës kaime,
gyvenvietës centre, Batakiø sen.
Tauragës r., tel. 8 614 72 396.
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 Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
2 k. butà Dainavos g. 10 (III a.,
be remonto) arba keièiu á 1 k.
butà, Miðko g. ir IV-V aukðtuose nesiûlyti. Tauragë, tel. 8 655
10 457.
2 k. butà su patogumais Ðilalës
g. 166 Papuðinës kaime (yra
didelis garaþas, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
2 k. butà Tauragës Dvaro (I a., 46
kv. m, III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 22 000 Eur, remontas, ðarvuotos durys, ðildymo
katilas rûsyje). Tauragë, tel. 8
635 24 093.
2 k. butà Tauragës Dvaro (II
a., 41 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 20 000 Eur, po renovacijos, pakeisti vamzdþiai

radiatoriai, pigu). Tauragë, tel. 8
651 15 283.
2 k. butà Tauragës dvare (7 name,
II a., vietinis ðildymas). Tauragë,

tel.: 8 656 36 571, 8 650 29 025.
2 k. butà Ateities teake 20-15
(V a., 51 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 30 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 682 64 292.
2 kambarius (1k. - 19 kv. m,
kitas - 18 kv. m, virtuvë - 10 kv.
m, 23 arai þemës, ðalia plento).
Vidgiriø kaimas, Tauragës r., tel.
8 651 92 220.
22 arø þemës sklypà Þemaièiø
skersgatvyje. Tauragë, tel. 8 686
67 586.
3 k. butà Dainavos g. (III a., 35
000 Eur). Tauragë, tel. 8 653
21 961.
3 k. butà Gedimino g. (IV a., 65
kv. m). Tauragë, tel. 8 607 10 774.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo durys, laminato grindys, ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 657 85
746 (8446) 70731.
3 k. butà Tauragës rajone,
Tauragës dvaro g. 34a (III a.,
55.00 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,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 20 000 Eur. Butas
priklauso bendrijai. Kodinë
laukiniø durø spyna. 2 balkonai).
Tauragë, tel. 8 652 46 218.

4 k. butà Gaurës sen., Þiburiø
k. (II a., galima pirkti visà butà
arba 2 kambarius arba iðnuomoju. Parduodu iðsimokëtinai.
Reikalingas remontas). Tauragës
raj., tel. 8 699 26 301.
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.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas), þemës
sklypà Rydðtato g. (10 arø).
Namo II aukðtà. Tauragë, tel. 8
698 79 236.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr.
319 (po visu rûsys, labai tvarkingas, 3 100 Eur). Tauragë, tel. 8
638 63 459.
Garaþà T. Ivanausko g. „Rato“
bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
saugomas, 3 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.
Garaþà T. Ivanausko 98 (mûrinis,
2 700 Eur). Parduodamas garaþas
“Jovaro” bendrijoje, rûsys po
visu garaþu, yra trifazë elektros
instaliacija). Tauragë, tel. 8 686
08 188.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 112 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statybos., trifazis, duobë, sandëliukas, vanduo, apðvietimas, talpa
dyzeliui, 31.33 kv. m, pagr. 18.21
kv. m, 3 200 Eur). Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 113 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statyb.,
trifazis, duobë, plotas 25.24 kv.
m, pagr. 18.15 kv. m, 2 100 Eur).
Ðalia parduodamas dar 1 garaþas.
Tauragë, tel. 8 636 37 713.
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,vieno aukðto gyvenamàjá
namà Knygneðio g. 1 (120 kv. m,

12 arø þemës, ûkinis pastatas, 2
garaþai, ðiltnamis). Tauragë, tel.
8 650 77 252.
Mûriná namà Gaurëje arba keièiu
2-3 k. butà Tauragës mieste. Tel.
8 685 51 965.
Nedidelá naujos statybos namà
Navasaièio g. (12 arø, miesto
komunikacijos, 95 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 57 895.
Namà Elektronikø g. (su ûkiniø
pastatu, 2 garaþai, ðiltnamis, 12
arø þemës, signalizacija, kabelinë). Tauragë, tel. 8 686 44 578.
Namà Gaurës miestelyje (18
arø þemës, medinis namas, graþi
sodyba, yra ûkiniai pastatai, 25
000 Eur). Tauragës r., tel. 8 691
74 410.
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.
Naujos statybos pastatà
Bernotiðkës soduose (yra pirtis,
kubilas, sveèiø kambarys, du
garaþai, didelis biliardas, miegamasis, 21,5 arø þemës, tinka
gyvenimui ir verslui). Tauragë,
tel. 8 616 72 540.
Nuosavà sodybà (sklypas 15 a,
medinis namas 106 kv. m, ûkinis
pastatas 68 kv. m, malkinë 30
kv. m. Sutvarkyta aplinka, vaismedþiai. Miesto vandentiekis,
vietinë kanalizacija, interneto
ávadas, telefono linija, 39 999
Eur). Tauragë, tel. 8 645 11 011.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 0,12 ha
sodo sklypas Bernotiðkës sodø
bendrijoje, graþioje vietoje, prie
miðko. Ðalia tvenkinys). Tel. 8
698 02 670.
Sodà Bernotiðkëje „Egluonos“
bendrijoje (6 arai þemës,
mûrinis namelis, stiklinis ðiltnamis, vandentiekis, padaryti
geodeziniai matavimai, 5 200
Eur). Tauragë, tel. 8 652 66 830.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (6 arai, mûrinis namelis, jo
bendras plotas 35,92 kv. m, netoli
miðkas, prieðais sklypà tvenkinys,
kaina sutartinë, pirkëjas galës
siûlyti savo kainà). 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,
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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 „Keramikos“
bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai,
elektra, yra namelis, 4 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 658
49 544.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (mûrinis namelis, po visu
nameliu rûsys, galima gyventi
þiemà, naujas centrinis ðildymas, plastikiniai langai, garaþas,
ðulinys, signalizacija, beveik 2
sklypai þemës, ðalia miðko, kaina
sutartinë). Tauragë, tel.: 8 653 51
614, 8 631 68 816.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Adakavo kaime (su
baldais, ûkiniai pastatai, trifazës,
vanduo, kanalizacija, prie namø
þemës 0,92 ha, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 615 82 627.
Sodybà Batakiø kaime. Kaina
sutartinë. Tauragës r., tel. 8 689
41 532.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
ðildomas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, 11 500 Eur). Tel. 8
655 58 315.
Sodybà Ðakvieèio k. (mûrinis
namas, 48 arai þemës, kaina
sutartinë). Tauragës r., tel. 8 634
98 406.
Sodybà Vaitimënuose, Baþnyèiø
g. 5 arba keièia á 2 k. butà (I a.).
Tauragë, tel. 8 699 98 081.
Sodybà Pagramanèio mstl.
Akmenos g. 12 (pastatai mûriniai, graþi vieta, ðalia Akmenos
upës). Siûlyti ávairius varijantus.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Þemæ (þemës ûkio paskirties, 7
ha, 9 km iki Tauragës, yra mûrinis
pastatas, 150 kv. m, árengta
gyventi, trifazë elektra, geras
privaþiavimas, ðulinys, prûdas,
galima plësti statybas 0,25 ha
sklype, galimi ir kiti variantai).
Tel. 8 631 87 750.
Þemës sklypà Jovaruose (13 arø).
Tauragë, tel. 8 685 62 983.
Þemës sklypà Laukø g. 15
Dauglaukio k. (paèiame miestelyje, 10 km nuo Tauragës,
gyvenamosios paskirties, 25,87 a,
namo statybai, gera vieta,
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Telferis, elektrinis keltuvas,
keliamoji galia 500 kg. Tauragë,
tel. 8 698 23 618.

p a r d u o d a
privaþiavimas, komunikacijos,
elektra, vanduo). Tauragë, tel. 8
655 20 182.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà Tauragëje (1,02 ha
sklypas) Lauksargiuose. Tel.: 8
633 93 237, 8 638 78 355.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

buitine technika). Tauragë, tel. 8
641 94 770.
Iðnuomoja 1 k. butà Taurø dvare
(su baldais, vietinis ðildymas,
ilgesniam laikui). Tauragë, tel. 8
675 19 888.
Iðnuomoja gamybines patalpas
ir komercines patalpas Stoties g.
Tauragë, tel. 8 684 61 318.
+Iðnuomoja 2 k. butà be patogumø. Tauragë, tel. 8 643 00 973

p e r k a
2 k. butà. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 650 40 842.
Perku 1k. butà. Tauragë, tel. 8
672 93 723.

k e i è i a
Keièiu namà Skaudvilëje, graþioje vietoje á gyvenamàjá namelá
Joniðkio sodø bendrijoje arba á
namà kaime su sodybiniu sklypu.
Tauragës raj., tel. 8 670 28 404.

n u o m o j a
1 k. butà. Dirbantis vyras iðsinuomotø vienà kambará nuo liepos
mënesio. Gali bûti be patogumø.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 643 72 789.
Tvarkingas, turintis nuolatiná darbà vyriðkis iðsinuomotø 1-2 k. butà
su baldais Tauragëje. Garantuoju
gerà buto prieþiûrà. Tauragë, tel.
8 687 91 836.
2 kambariø butà Ateities take (V
a.). Tauragë, tel. 8 623 43 596.
3 k. butà Baþnyiø g (V a., 55 kv. m,
V aukðtø name, mûrinis, 200 Eur,
renovuotame name, su baldais ir
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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.
Kaladëmis supjautas malkas
(miðrus lapuotis). Greitas
pristatymas! Tel. 8 607 88 448.
Anglis. Tauragë, tel. 8 618 14 597.

p a r d u o d a
Apvalø stalà, 4 këdes, sekcijà.
Sauskelnes slaugai. Tauragë, tel. 8
672 60 522.
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), skalbiniø
dëþæ (pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Parduodu sekcijà, virtuvines spinteles, vidaus duris, garinæ, linoleumà, karnizus, gëliø stovà su
spintele. Skubiai ir pigiai. Tauragë,
tel. 8 656 32 529.
Sofà-lovà, televizoriaus staliukà,
svetainës stalà, 2 durø spintà,
indaujà. Tauragë, tel. 8 635 14 870.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas,
sofà su foteliais. Pigiai. Kitus
baldus dovanoju. Tauragës r., tel.
8 656 24 052.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiaga
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius
siûlus, pagalves (2 vnt.), medþiagà
impilams. Tauragë, tel. 8 446 72
033.
Virtuvës baldø komplektà.
Tauragë, tel. 8 685 82 590.

p e r k a
Perka malkinæ medienà, gali bûti
3 arba 6 m ilgio. Jurbarkas, tel. 8
612 77 639.

d o v a n o j a
Dovanoja þvyrþemá. Reikia
pasikrauti ir iðsiveþti. Jurbarkas,
tel. 8 673 48 901.

p a r d u o d a
Kondicionieriø SAMSUNG
SMART INVERTER (maþai
naudotas, 500 Eur). Tauragë, tel.
8 682 52 925.
Maþai naudotà „Yamaha Psr550“ (350 Eur). Jurbarkas, tel.
+370 621 33 079.
Ðaldiklá (8 kamerø). Tauragë, tel.
8 656 69 884.
Ðaldiklá ir ðaldytuvà. Tauragë, tel.
8 685 82 590.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá (maþai naudotas, 30 Eur). Tauragë, tel. 8 689
57 207.

p a r d u o d a
+Agurkø daigus (savidulkiai,
didelis kiekis). Tauragë, tel. 8 604
66 494.
2 verðingas telyèias. Kaina 600 ir
500 Eur. Tauragë, tel. 8 636 62 807.
3 verðingas telyèias, verðiuosis balandþio, geguþës mënesá, 650 Eur.
Ðilalë, tel. 8 605 60 850.
5 verðiø karvæ su 3 savaièiø telyèaite, 900 Eur. Jurbarkas, tel. 8
652 30 335.

Avis (suffolkø, juodgalviø
miðrûnes) ir ðienà rulonuose
(laikomas po stogu, 12 vnt, kaina
10 Eur). Tauragë, tel. 8 657 51 762.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Dviejø verðiø karvæ, 500 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Grikius sëklinius, kaina 450 Eur.
Tel. 8 610 22 658.
Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná ir
sëklinius mieþius. Jurbarkas, tel.
8 610 07 183.
Jegdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.
Karvæ (2 verðiø, ðvieþiapienë).
Tauragë, tel. 8 622 77 966.
Parðelius, jiems suleista geleþis
ir vitaminai. Jurbarkas, tel. 8 609
54 921.

Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Ðiurkðèiaplaukiø foksterjerø ðuniukà (tëvai medþiojantys, 60
Eur). Tauragë, tel. 8 669 99 623.
Verðingà telyèià, verðiuosis
birþelio gale arba verðingà karvæ.
Tauragës r., Skaudvilë, tel. 8 603
10 646.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus
(miðrûnai). Tel. 8 618 71 295.

d o v a n o j a
Dovanoja kambarinius kaèiukus,
visi graþûs ir ávairiø spalvø.
Jurbarkas, tel. 8 610 91 792.
Dovanoja oþiukà ir oþkytæ èekø
veislës. Tel. 8 636 11 577.

p a r d u o d a
+Medþiokliná dvivamzdá ðautuvà su gaidukais (yra leidimas).
Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Armonikà „Tulskaja“ (geros bûklës, kaina 43 Eur). Jurbarkas, tel.
8 645 67 393.
Dujø balionà, grûdø malûnà, el.
pjûklà, 2 m bidonus, 2 dujines, 6
këdes, 2 iðskleidþiamus stalus vienas ið jø ovalios formos, 2 maþus
stalus ( apvalius). Jurbarkas, tel.
8 679 02 985.
Elektriná pjûklà malkoms, trifazá.
Jurbarkas, tel. 8 699 93 086.
Metalo frezavimo stakliø ávairius
árankius. Jurbarkas, tel. 8 619
33 737.
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.
Rieduèius (40 dydis), buksyrinius
trosus, krovinio tvirtinimo dirþus
(6, 8, 10 m), apynaujus BMW 530
stiklo pakëlimo mechanizmus.
Tauragë, tel. 8 655 44 286.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 39 dydis, 15 Eur)
ir ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms), sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 10
pakuoèiø), yra praimtø pakuoèiø,
yra likusiø naujø higienos priemoniø. Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 670 28 404.
Ûkinio kiemo vartus, ûkinio
pastato duris, sunkveþimio GAZ53 pavarø dëþæ, amortizatorius,
automobilio AUDI A6 duris,
AUDI 100 duris, padangas, dujø
árangà automobiliui, 4 mm storio
stiklà ðiltnamiui. Jurbarkas, tel. 8
612 77 639.
Ûkinio pastato duris su staktomis
ir kalviðkais apkaustais (197x114
cm, originali sàrama virð ðiø durø,
160x20 cm), namo duris (1 vnt.,
203x97 cm, deðinës, 219x80 cm,
kairës), duris su stiklu (219x80 cm,
kairës). Kiduliai, tel. 8 671 40 599.
Visuotinæ lietuviø enciklopedijà
(24 tomai). Þalvariniø àsotëliø
ir þalvariniø þvakidþiø rinkinius. Aðtuonnyèius raðtuotus
lino rankðluosèius, puoðti ðilku.
Tauragë, tel. 8 611 84 354.

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
+Pjautà medienà (eglë, 15 x 15,
5 x 15, 12 kub. m, 1 kub. m - 155
Eur). Tauragë, tel. 8 653 91 515.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinki
mo 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.
Cisternà (3 kub. m, tinka kanalizacijai). Nerûdijanèio plieno
statinæ (300 l). Stiklà (lygø ir
rifliuotà). Tauragë, tel. 8 685
03 697.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Metaliná darbo stalà su spaustuvais (110 Eur). Tauragë, tel. 8
656 21 154.
Priimu statybiná lauþà. Tauragë,
tel. 8 653 91 515.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius, spalvotus akmenis (80 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Ávairaus dydþio akmenis (apie
4 kub. m). Presuoto popieriaus
plokðtes (4 mm storio, didieji
lapai). Fanierà (2,5 x 1,20 x
0,10 m, 5 vnt.). Stiklà (ávairaus
dydþio, pigiai). Tauragës r., tel.
8 656 24 052.
Uosines duris (5 vnt., su staktomis). Tauragë, tel. 8 635 14 870.

p e r k a
Perka naudotas grindines lentas.
Tel. 8 686 93 410.
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

FIAT

p a r d u o d a
FIAT BRAVA (2000 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë,
heèbekas, mëlyna, 4/5, 156 231
km, TA iki 2019-04, 650 Eur,
labai gera bûklë, cinkuotas këbulas, be rûdþiø, TA iki 2019 04).
Tauragë, tel. 8 655 44 286.

LADA

p a r d u o d a

m., 450 Eur). Tauragë, tel. 8 614
94 375.
RENAULT MEGANE (1998 m.
benzinas- dujos, 1,6 , kaina 800
Eur.) Tel. 8 618 03 711.
RENAULT MEGANE (2002
m., 1,9 l, dyzelinas, techniðkai
tvarkingas, 3 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 691 94 261.
RENAULT ESPACE (1993 m.,
benzinas, dujos, techniðkai tvarkingas, TA, iki 2018 m., 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 00 973.

SUZUKI

p a r d u o d a
SUZUKI BALENO (1997 m.,
automatinë pavarø dëþë, 1,6 l,
pilka sp., kaina 550 Eur). Tauragë,
tel. 8 637 56 970.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë, heèbekas,
sidabrinë, 2/3, 214 000 km, TA
iki 2019-03, Lietuvoje neeksplotuotas, 1 999 Eur, 1,9 TDI, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.
VW GOLF IV (2001 m., 1,9 l,
TDi, juodos sp., TA iki 2018 m.,
2 050 Eur). Tauragë, tel. 8 650
32 516
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l, TDi,
universalus, kablys, TA, signalizacija, gera bûklë, 1 200 EUR). Tel.
8 608 93 159.
VW SHARAN (1997 m., 1,9 l, 84
kW, „ragai“, TA iki 2018 07, kaina
1250 Eur). Tel. 8 677 94 779.

p e r k a
+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, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.

p a r d u o d a
Priekabos ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
FORD originalius lietus R18
ratlankius (MONDEO, S-MAX).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
VW GOLF (1992 m., 1,4 l, benzinas) dalimis. Ðilalë, tel. 8 682
68 290.
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
tvarkingas, TA iki 2018 06, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 680
46 445.

KITI

p a r d u o d a
Motorolerá SUZUKI KATANA
(49 kub.cm, su dokumentais).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.

Automobilá VAZ 2003 (1974 m.,
labai gera bûklë, vyðninë sp., TA
iki 2018 m. liepos mën.). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MARCEDES BENZ C180
SPORT COUPE (2001 m., 2,0
l, 95 kW, benzinas, 6 pavaros,
panoraminis stogas, daug privalumø, originali rida 176 000 km,
serviso knyga, TA iki 2019 05
05, Lietuvoje neeksploatuotas,
kaina 2 155 Eur). Jurbarkas, tel.
8 685 31 383.

OPEL

p a r d u o d a

Nerûdijanèio plieno vonia (matmenys 1,4x1,55 m, gylis 90 cm,
talpa apie 1,6 kub. m. Tinkama
kubilo gamybai. Yra iðleidimo
kranas). Tauragë, tel. +370 622
97 777.
Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.
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OPEL VECTRA (1997 m., 2,0
l, dyz., universalas, þalios sp.,
yra kablys, TA iki 2019 05 16 m.,
yra draudimas, kaina 850 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
OPEL VECTRA (2 l, dyz., 74
kW, sedanas). Ðakiai, tel. 8 611
59 050.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1999 m.,
1,9 l, dyzelinas, TA iki 2018

p a r d u o d a
4 girdyklas karvëms girdyti (400
litrø talpos, o kitos ir daugiau).
Tel. 8 636 54 725.
Adatà (filtrà vandeniui ið þemës
traukti). Tauragë, tel. 8 676 57
000.
BUCHER GUJER TR-1500,
tipas LDA 672 savaeigë vaþiuoklë.
Tel. 8 690 52 762.
Kultivatoriø (2,8 m) ir melþimo
aparatà, maþai naudotà. Tel. 8
630 49 607.
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.
Mëðlo pakrovëjà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Elektros
variklius ávairaus galingumo, elektriná pjûklà „zeimerá“-obliavimo
stakles, 3 cilindrø traktoriukà,
gaisriná vandens siurblá. Tauragë,
tel. 8 647 36 183.

cm
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MTZ-80 priekabà gyvûliams
veþti, presà „New Holland“ su
centriniu tepimu, kultivatoriø.
Sunkiàsias akëèiø padangas,
GAZ-53, malûnà. Tel. 8 623
13 698.
Naudotà þ.û. technikà ið
Ðvedijos, techniðkai tvarkinga.
Tel. 8 601 60 880.
Presà „Claas“ ryðuliams gaminti. Gera bûklë, veikiantis, 1 400
Eur. Tauragë, tel. 8 689 85 071.
Priekabà gyvuliams veþti. Tel. 8
636 11 577.
Ðakø smulkintuvà, 200 Eur.
Tauragë, tel. 865 02 867.
T-16 (1985 m., 18,4 kW, pastiprinta priekabëlë, dugnas 4 mm
skarda). Pridedu naujà tràðø
barstytuvà (draudimas, 1550
Eur). Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Traktoriaus MTZ-50 priekinius ratus ir uþpakalinio rato
ratlankius, 31,5 cm. Metalinæ
talpyklà kurui (200 litrø).
Jurbarkas, tel. 8 671 40 599.

Traktoriaus priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 096.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriø T-25 (1993 m., 1300
mh). Tel. 8 652 96 090.
Tràðø barstytuvà (06 t - 150
Eur), purkðtuvà (2 t), naujas
padangas (1 600 Eur), kultivatorius prie MTZ (350 Eur), bulviø
sodinamàjà (250 Eur), bulviø
kasamàjà (450 Eur), ðieno rinktuvà (500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
698 55 344.

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

+Reikalingas darbininkas be
þalingø áproèiø netoli Tauragës,
nedideliame ûkyje. Pageidautina
vyresnio amþiaus, mokantis
vairuoti traktoriø ir melþti karves.
Galime apgyvendinti. geros gyvenimo sàlygos. Tel. 8 601 43 098.
+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel.
8 677 09 824.
+Vasaros sezonui reikalingi:
virëjai, picø kepëjai, padavëjai,
virtuvës pagalbiniai darbuotojai. Tauragë, tel. 8 612 52 050,
skambinti po 17 val.
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.
Darbas pagalbiniam darbininkui pieno ûkyje Tauragës
r. Maitinimas ir apgyvendinimas
nemokami. Patirtis nebûtina, bet
bûtø privalumas. Tauragë, tel. 8
618 10 349.
Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamu ploto ir
socialinës garantijos. Tel. 8 652
45 533, 8 619 39 533.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,

KATARAKTOS OPERACIJA - VIENINTELIS BŪDAS PAGYTI
Šiandieninis gyvenimo būdas
ypač vargina mūsų akis. Vis
daugiau žmonių skundžiasi
silpstančiu regėjimu: darosi
sunku skaityti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais
pomėgiais. Dauguma mūsų į
specialistą kreiptis neskuba,
tačiau silpstantis regėjimas
yra pagrindinis vienos dažniausių akių ligų – kataraktos
simptomas. Kas tai per liga,
kada reiktų susirūpinti ir kaip
gydyti kataraktą, klausiame
A.Klinikos „Akių chirurgijos
centro“ gydytojo Saulius Ačo.
Katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai
lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstys, kurios trukdo šviesai patekti į akį. Su metais drumstys ryškėja,
plečiasi, kas lemia palaipsniui silpstantį regėjimą. Didžiąją katarakta sergančių žmonių dalį sudaro
vyresni žmonės, kadangi lęšiuko drumstėjimas – dažnas senatvinis procesas.
Kokie pagrindiniai kataraktos požymiai?
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius
žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Sergant katarakta darosi sunku skaityti, sudėtinga vairuoti
automobilį, atsiranda trukdžiai dirbant kasdienius darbus. Kai lęšiuko drumstis pradeda kliudyti
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis į specialistą.
Kaip gydoma katarakta?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu.
Vaistų kataraktai gydyti nėra. Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių
– akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas
dirbtinis. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos taikant vietinį nuskausminimą, netaikant bendrosios anestezijos. Todėl operacijos metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai
nejaučia skausmo. Kataraktos operacija yra neskausminga procedūra, dažniausiai trunka apie 30
minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.
Ar gali būti komplikacijų?
Negydant kataraktos regėjimas nusilpsta iki šviesos jutimo – žmogus gali skirti tik šviesą nuo
tamsos. Padidėjus akispūdžiui kyla rizika susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma. Todėl pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart
kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra
ryškių pakitimų.
Kaip pasikeičia regėjimas po operacijos?
Kataraktos operacija labai efektyvi – dauguma žmonių iškart po operacijos pastebi staigų regėjimo pagerėjimą, tačiau visiškas atsistatymo periodas gali užtrukti keletą savaičių. Per kiek laiko
regėjimas pacientui atsistatys, tiksliai pasakyti negalima, kadangi operacijos rezultatas priklauso
nuo daugelio veiksnių: kitų regėjimo sutrikimų, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo,
naudojamos įrangos ir kt. Labai svarbu nelaukti kol liga komplikuosis, operacijai pasiryžti laiku.
Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai
aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šis
gydytojas atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties.
Gydytojas Saulius Ačas pelnė pacientų pasitikėjimą – jo ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui,
noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta, vargina
jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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apgyvendiname soc. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel. 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalinga moteris arba
vyriðkis, neturintys kur gyventi.
Suteikiamas visas iðlaikymas.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingi vairuotojai su
CE kategorija vaþinëti ratais
Lietuva-Skandinavija-Lietuva.
Tauragë, tel. 8 650 34 955.
Skubiai reikalingas vidaus apdailos meistras, galintis árengti
tualetà ir duðà. Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Statybø ámonë UAB „Ikema“
ieðko mûrininkø, laiptiniø daþytojø, atlyginimas nuo 1 0001 500 Eur. Darbas Vilniuje.
Apgyvendiname. Tel. 8 676
63 922.
Stogdengiø brigadai reikalingas
stogdengys. Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.
Medienos apdirbimo ámonëje
ieðkomas autokrautuvo vairuotojas. Tauragë, tel. 8 652 55 588.
Stogdengiu brigadai reikalingas
stogdengys bei pagalbinis darbininkas. Darbas Tauragës bei
Jurbarko rajonuose. Tauragë,
tel. 8 614 83 688.
Ûkininkas ieðko darbuotojo
melþëjo. Pagëgiai, tel. +370
641 24 795.

Atliekame statybos ir remonto darbus (pavësinës, tvoros,
keièiami stogai, skardinimas
ir kt. lauko ir vidaus darbai).
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
59 metø vyras, turintis BCE kat.
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo, gali priþiûrëti ûká, sodybà, atlikti pagalbinius darbus.
Tauragë, tel. 8 637 73 405.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau darbo, galiu valyti langus
gyventojø namuose ir butuose.
P.s. nevalau aukðtai esanèiø
langø, kurie neatsidaro á vidaus
pusæ. Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Ieðkau vairuotojo darbo
Lietuvoje. Visos kategorijos.
Tel. 8 671 94 570.
Ieðkom darbo: tinkuojame,
glaistome ir daþome. Jurbarkas,
tel. 8 685 40 700.
Moteris ieðko auklës darbo, gali
priþiûrëti vaikus. Tauragë, tel. 8
603 97 871.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas - lauko
darbai (stogai, skardinimas, tvoros, pavësinës, pirtys). Esame su
patirtimi. Dirbame su patentu.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.

1
su ðeimos problemas, nuima
uþkeikimà. Tel. 8 662 52 326.
Buriu, padedu sutvarkyti verslo ir
ðeimos problemoms ir gyvenimo
problemoms, nuimu uþkeikimà.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Dengiame stogus, atliekame visus
namø skardininimo darbus. Tel. 8
687 13 630.
Iðveþame statybines atliekas.
Jurbarkas, tel. 8 617 05 178.
Ávairûs statybos darbai. Dirbu virð
5 metø. Tauragë, tel. 8 638 78 221.
Kaminø ir dûmtraukiø valymas.
Tel. 8 685 12 700.
Kokybiðkai klojame trinkeles,
kaina sutartinë. Darbo patirtis
daugiau nei 10 metø. Suteikiame
garantija. Priimami uþsakymai,
tel. 8 641 19 189.

+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.
Atliekame visus statybos darbus:
stogø remontas, vidaus apdaila,
staliaus darbai, durø langø montavimas, smulkus santechnikos
ir elektros darbai. Vilnius, tel. 8
627 14 988.
Buria, padeda dël sveikatos problemø ir verslo reikalais, padeda

KONSULTUOJAME IS
SIÛLOME BUHALTERINES
PASLAUGAS, VISØ TIPØ
ÁMONËMS, ÛKININKAMS,
PVM SÀSKAITØ SUVEDIMAS
Á (I.SAF) SISTEMÀ,
VAÞTARAÐÈIØ SUVEDIMAS
Á (I.VAZ) SISTEMÀ. Jurbarkas,
tel. 8 682 68 426, 8 611 52 373.
Mûriju klinkerá, krosnis, kaminus,
þidinius, ðildymo sieneles, atlieku
kitus statybinius darbus. Patirtis
uþsienyje ir Lietuvoje. Tauragë,
tel. 8 650 29 025.
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.
Pjaunu þolæ trimeriu. Tauragë, tel.
8 650 54 019.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
R E N G I A M I
V I S Ø
K A T E G O R I J Ø
VAIRUOTOJØ MOKYMAI.
BEI TRAKTORININKØ,
K R A U T U V Ø
I R
HIDROMANIPULIATORIØ
K U R S A I - T E O R I JA
EKSTERNU. Tel. 8 603 10 867.

Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

BIRŽELIO 1 D. 11.30 VAL. Tarptautinė vaikų gynimo
diena Jurbarko rajono savivaldybės aikštėje.
BIRŽELIO 1 D. 19 VAL. Tarptautinė vaikų gynimo diena
„Baltais takeliais saulytė bėga“ Žindaičiuose krepšinio
aikštėje.
Tauragėje

GEGUŽĖS 29 D. IKI BIRŽELIO 4 D. Atrakcionai Šaltinio progimnazijos stadione.
GEGUŽĖS 29 D. IKI BIRŽELIO 4 D. tauragės Miesto
Šventė 2017.
GEGUŽĖS 31 D. 12 VAL. Skaudvilės kultūros namų
lauko scenoje (jei lis - viduje) vyks vaikų saviraiškos ir
meninės kūrybos šventė Jaunasis talentas 2017.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

Teikiu greitas paslaugas iki 10 000
Eur, be uþstato, per 1 val., visoje
Lietuvoje. Taipogi refi nansojame.
Paraiskas paskolai gauti sav. nuo
8 iki 10 000 Eur. Tauragë, tel. 8
603 17 413.
Kaimo turizmo sodyboje, esanèioje vos 3 km uþ Tauragës,
nuomojami kambariai su visais
patogumais, trumpalaikiam bei
ilgalaikiam apgyvendinimui. Dël
kainø teirautis telefonu. Tauragë,
tel. 8 616 14 989.

BIRŽELIO 3 D. 14 VAL. Rusnės evangelikų liuteronų
bažnyčioje REFORMACIJAI 500 renginiai: gražiausios
evengelikų liuteronų ir reformatų giesmės bei Vakarų
Europos kompozitorių kūriniai

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