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Ši lietuviška patarlė apibūdina ir dabartinio Seimo švaistymąsi įstatymų kirviu. Tik kelių balsų persvara nebuvo priimtas
įstatymas, kuriuo siekta kelis kartus padidinti mokestį medžiotojų kolektyvams už teisę naudoti gamtos ištekliais. Absoliuti
dauguma medžiotojų teigė, kad kelis kartus padidintu mokesčiu
medžioklę norima padaryti elitinės grupelės užsiėmimu. Naujajame „Medžiotojo ir meškeriotojo“ numeryje.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD), laiku susirūpino Seimo koridoriuose ir kabinetuose kylančiomis (ir
dirbtinai kildinamomis) idėjomis pertvarkyti nusistovėjusią
ir tarptautinių ekspertų teigiamai vertinamą medžioklės ir
medžiotojų reguliavimo tvarką mūsų šalyje. LMŽD dar vasarį
atliko savo organizacijos sociologinį tyrimą bei surinko duomenis apie medžiotojus, jų socialinę sudėtį. Duomenis pateikė
Seimo ir Vyriausybės nariams, kad politikai, pavyzdžiui, svarstydami mokesčio didinimą už teisę naudoti gamtos išteklius
medžiotojų kolektyvams galėtų remtis objektyvia informacija
apie medžiotojų kolektyvus, jų narių pajamas, galimybes.
LMŽD informacija lėmė, kad artimiausiu metu šis mokestis
medžiotojų kolektyvams nebus didinamas.
Seime svarstomas dar vienas specialistų kontraversiškai vertinamas Medžioklės įstatymo pakeitimo projektas. Yra pateikti
bent keli alternatyvūs įstatymo pataisų variantai, susiję su medžioklės plotų ribų peržiūrėjimu ir keitimu, minimaliu ir maksimaliu medžioklės ploto dydžio nustatymu, naujų medžioklės
ploto vienetų kūrimo tvarkos keitimu ir t. t. Už kurio nuostatas
politikai balsuos, nuo to priklausys medžioklės ateitis.
Naujajame „Medžiotojo ir meškeriotojo“ numeryje taip
pat rašoma ir apie kitas įdomias, kontraversiškas aktualijas,
medžioklės ir žvejybos tendencijas ir problemas. Pavyzdžiui,
remiantis Vilko apsaugos plane nustatyta vilkų apskaitos metodika, šalyje vis dar tebėra, kaip ir 2015 m., tie patys 292 vilkai,
Gamtos tyrimų centro mokslininkai, medžiotojai ir ūkininkai
kalba apie kitokius skaičius – vilkų esą virš tūkstančio. Bet remdamiesi tuo pačiu Vilko apsaugos planu valdininkai su gamta
nuolat susiduriančių piliečių apskaitos duomenų neprižįsta.
Kitame straipsnyje rašoma, kad mokslininkai, ištyrę trijų
Baltijos šalių stirninų trofėjus, visai to nesiekdami atsakė į
klausimą, kodėl mūsų šalies medžioklės tvarką gerai vertina
kitų šalių ekspertai – dėka atrankinės medžioklės praktikavimo
puikiai nuaugusių trofėjinų stirninų Lietuvoje gerokai daugiau
nei kitose Baltijos šalyse.
O mėgstantieji į viską pažiūrėti su šypsena, kviečiami drauge
su Latvijos medžiotojais rugpjūčio 5 d. švęsti Miunhauzeno
dieną ir dalyvauti šunų bandymuose susidūrus su meškomis,
kurių šiais metais Lietuvoje sutiko ir medžiotojai, ir gamtosaugininkai, o Lietuvos pasienyje nelegalių rudųjų pėdsakus
skaičiavo pasieniečiai.

DËMESIO! Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, permainas
gyvenime ar verslo sėkmę? Jaučiatės blogai ar nerandate ligos? Kreipkitės į
LIETUVOS EKSTRASENSŲ MŪŠIO NUGALĖTOJĄ VANDĄ,
kuri 2017 m liepos 8 d. (antradienį) atvyksta Į TAURAGĘ. Būtina išankstinė
registracija tel. 8 603 30 626.
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TAURAGĖ

PRIESKONIŲ KARALIUS, KURĮ VARTOTI
VERTA VIEN DĖL SVEIKATOS: DARO
STEBUKLUS VIRŠKINIMO SISTEMOJE IR
NET APSAUGO NUO VĖŽIO

Pipirai ne be reikalo vadinami prieskonių
karaliumi: moksliniai tyrimai rodo, kad jie gali
apsaugoti nuo vėžio ar cukrinio diabeto. Taip
sako gydytojas Alvydas Unikauskas.
Jo teigimu, pipirai, ypač vartojami kartu su
ciberžole, gali padėti išvengti vėžio.
„Ciberžolė – taip pat puikus gamtinis antibiotikas, galintis apsaugoti nuo onkologinių
ligų“, – aiškina A. Unikauskas. Kartu su pipirais ciberžolė tampa veiksmingesnė.
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Pipiruose yra pipirino – šis junginys padeda inicijuoti apoptozę, o tai leidžia išvengti
auglių.
„Vėžinei ląstelei duodama komanda numirti
ir ji suyra į atskiras dalis. Suirusias nedideles
dalis suvalgo imuninės ląstelės“, – tikina
specialistas.
Juodieji pipirai nedideliais kiekiais taip pat

gali tapti pagalba virškinimui.
„Jie duoda signalą skrandžiui ir šis išskiria druskos rūgštį, ji paskatina daugiau
pepsino – virškinimo fremento, denatūruoja
baltymus ir stimuliuoja skrandžio judesius.
Ši rūgštis pasižymi bakterijas žudančiu poveikiu ir skatina kasos sulčių išsiskyrimą“,
– paaiškina A. Unikauskas.
Tai gali apsaugoti ir nuo rėmens graužimo
ar pilvo pūtimo. Be to, pipirai gali padėti
ir diabetu sergantiems žmonėms. Jie gali
padėti stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje ir
apsaugoti nuo laisvųjų radikalų žalos.
„JAV mokslininkai stebėjo pipirino poveikį
nutukusiems ir cukriniu diabetu sergantiems
žmonėms. Pipirinas pagretina medžiagų
apykaitą ir padeda reguliuoti cukraus kiekį
kraujyje“, – kalba gydytojas. Pipirai taip pat
gali padėti reguliuoti kraujospūdį.

NAUDINGA ŽINOTI

DARBO KODEKSE ATSIRADO PAREIGA
DARBDAVIUI, KURI ITIN AKTUALI BEVEIK 1 MLN. DARBUOTOJŲ
Nuo šeštadienio įsigaliojantis
Darbo kodeksas numato daug
naujovių, dėl kurių daliai darbuotojų turėtų būti padidintos
algos. Kas ir kaip užtikrins, kad
būtų laikomasi jiems naudingų
normų?
Darbo kodekse atsirado pareiga
darbdaviui, kuri itin aktuali beveik 1 mln. darbuotojų.
Kodekse numatyta, kad 380
Eur per mėnesį minimalią algą
(MMA) bus galima mokėti tik už
nekvalifikuotą darbą.
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu MMA iš
viso gauna bemaž 79 tūkst. asmenų. Iš jų
nekvalifikuotas profesijas turi per 21 tūkst.,
o kvalifikuotas – beveik 58 tūkst. asmenų.
Tarp jų yra, pvz., karininkų, generolų,
admirolų, įvairių vadovų, fizikų ir astronomų, chemikų, geologų ir geofizikų, įvairių
sričių inžinierių, veterinarų, gydytojų,
vaistininkų, mokytojų ar netgi laivavedžių
ir orlaivių pilotų.
Jeigu šie darbuotojai dirba visą darbo
dieną, nuo liepos 1 d. visiems jiems darbdaviai turės padidinti atlyginimą bent 1
Eur. Tiesa, remiantis nauju kodeksu, bus
galima palikti tokią pačią algą, bet nustatyti mažesnį darbo laiką arba kvalifikuotą
profesiją pakeisti į nekvalifikuotą.
Paklausta, kaip bus užtikrinama, kad
atlyginimai tikrai bus padidinti, socialinės
apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė antradienį žurnalistams sakė:
„Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad
valstybė, kiek įmanoma kontroliuos ir
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1000 KM ŽYGIO DALYVIAI PARAMĄ
RINKO IR TAURAGĖJE
Šeštadienio rytą į Tauragę griausmingai įvažiavo didžiulis būrys
motociklininkų dalyvaujančių
„1000 Vilties kilometrų“ paramos
žygyje. Prie prekybos centro
„Lidl“ sustoję žygio dalyviai
tauragiškiams pasakojo ir dalijo
skrajutes apie Klaipėdoje veikiantį
Šv. Pranciškaus dvasinės ir socialinės pagalbos onkologijos centrą
bei rinko paramą jam.
Tokia akcija rengiama aštuntus
metus.
Dviejų dienų maršrutas driekiasi
per įvairius Lietuvos miestus ir
miestelius. Savo žygį pradėję prie
Švento Pranciškaus onkologinio
centro Klaipėdoje, jie užsuko į Tauragę, Jurbarką, Marijampolę, Alytų, Trakus, Vilnių, Širvintus,
Ukmergę, Anykščiys, Panevėžį, Tytuvėnus, Telšius, Plungę. Sekmadienio vakare motociklininkai grįžo prie onkologijos centro, kur jiems padėkota už šią kilnią tradiciją.
Šv. Pranciškaus onkologinį centras veikia nuo 2005 metų. Centras teikia dvasinę, informacinę bei psichologinę pagalbą su onkologinėmis ligomis susidūrusiems žmonėms ir jų šeimos
nariams.

JURBARKAS

JURBARKE PAMINĖTA PASIENIEČIŲ DIENA
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos (VSAT) Pagėgių
rinktinė ir Jurbarko rajono
savivaldybė birželio 30 d.
visus Jurbarko miesto gyventojus ir svečius, esamus
ir buvusius pareigūnus, jų
šeimos narius pakvietė kartu
paminėti VSAT pareigūnų
bei tarnautojų profesinę
šventę – Pasieniečių dieną.
Oficiali šios dienos data –
birželio 29-oji. Lietuvoje
pirmą kartą ji buvo paminėta
1922-aisiais. Į Pasieniečių
dienai skirtą renginį, kuris Jurbarko mieste buvo surengtas pirmą kartą, atvyko VSAT padalinių,
policijos, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų bendradarbiaujančių
institucijų atstovai.
Renginys prasidėjo iškilminga eisena Jurbarko miesto gatvėmis grojant Karinių jūrų pajėgų
(KJP) pučiamųjų instrumentų orkestrui. Pasieniečiai, lydimi policijos pareigūnų, savivaldybės
atstovų ir miestelėnų, nuo savivaldybės aikštės žygiavo iki Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios,
kur buvo aukojamos Šv. Mišios už pasieniečius.
Šventė tęsėsi Jurbarko dvaro parke. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną įvyko iškilmingas
ceremonialas, kurio metu pagerbta daugiau nei devyniasdešimt VSAT pareigūnų ir darbuotojų.
Po apdovanojimų ceremonijos šventės dalyviai klausėsi Karinių jūrų pajėgų (KJP) pučiamųjų
instrumentų orkestro ir Jurbarko kultūros centro dainavimo studijos (vad. R. Šličkutė) solistės
Gretos Beržinskaitės atliekamų kūrinių. Po koncerto, pasieniečiai žiūrovus pakvietė stebėti parodomosios kinologų programos. Pasitelkę dresuotus šunis VSAT Pagėgių rinktinės pareigūnai
demonstravo kaip sulaikomi nusikaltėliai, kaip ieškoma kontrabandos ar paslėptų nusikaltimų
įrankių. Renginyje taip pat buvo galima apžiūrėti pasieniečių naudojamą techniką bei ginkluotę.

ŠILUTĖ

PAKELIAUKIM „VĖTRUNGIŲ KELIU“

prižiūrės. Aš manau, kad darbuotojai pas
mus yra labai atsakingi, išprusę ir jie jau
kovoja už savo teises. Tai parodė ir derybų
procesas. Kas užtikrins, kad padidinimas
nebūtų vienas euras, tai aš manau, kad
darbuotojai turi pakovoti už save“.
Be kita ko, naujame Darbo kodekse
nustatyta: darbo apmokėjimo sistema
darbovietėje ar darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nustatoma kolektyvine sutartimi. Kai jos nėra, darbovietėse,
kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra
20 ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas
privalo patvirtinti darbdavys ir padaryti
prieinamą susipažinti darbuotojams.
Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų
apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio
dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindai
ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo
tvarka.

Penktajame Lietuvos etnografiniame regione
– Mažojoje Lietuvoje – nuo senų laikų buvo
žinomas unikalus, tik šiam kraštui būdingas
laivų ženklas – vėtrungė. Teigiama, kad jį sugalvojo Kuršių marių žvejybos inspektoriaus
Ernstas Vilhelmas Berbomas (Ernst Wilhelm
Beerbohm).
Būtent E. V. Berbomo gimimo dieną – birželio
26-ąją – vėl buvo pradėtas dalyvių ratą iš ankstesnių metų turintis „Vėtrungių kelio“ žaidimas.
Tą dieną vyko įvairių renginių: šilutiškiai ir
miesto svečiai dalyvavo ekskursijoje autobusu
H. Zudermano keliais, sugrįžę Hugo Šojaus
muziejaus kiemelyje galėjo paskanauti vofelių
ir kafijos, užsukti į improvizuotą spaustuvę ir
įsigyti skarelių su vėtrungių ženklu, kurį sukūrė tautodailininkas Romas Tarvydas. Vėliau buvo
iškelta „Vėtrungių kelio“ žaidimo vėliava.
„Vėtrungių kelio“ žaidimas šiemet rengiamas jau penktąjį kartą.

PALANGA

PALANGOJE VEIKIANTI VAŠKINIŲ
FIGŪRŲ PARODA ŽAVI TIKROVIŠKUMU
Jau tapo tradicija, kad atėjus vasarai, į Palangą atkeliauja ir įspūdinga vaškinių figūrų paroda
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iš Sankt Peterburgo. Šiemetinėje parodoje
– 37 žymių žmonių, filmų bei animacinių
filmukų herojų figūros.
Miesto centre, Vytauto g. 67, įsikūrusi
paroda žavi tikroviškumu – kuriant figūras,
dėmesys buvo skirtas net mažiausioms
smulkmenoms (veido raukšlėms, rankose
išryškėjusiomis kraujagyslėmis ir kt.),
plaukams, ūsams bei barzdoms naudoti
natūralūs plaukai, o ypatingas dėmesys
skirtas akims.
Personažų apranga atitinka tuometinius
autentiškus drabužius. Čia tiksliai nukopijuota kiekviena smulkmena – netgi papuošalai, sagos, batų forma ir kita.
Visos ekspozicijoje esančios 37 figūros yra aiškiai apšviestos, ypatingas dėmesys, parenkant
apšvietimą, skirtas veidams. Beje, parodos lankytojai gali ne tik grožėtis eksponatais, bet ir
nemokamai įsiamžinti su jais. Vaškinių figūrų paroda Palangoje veiks visą vasarą.

RASEINIAI

BENDRAI VEIKLAI SUSIVIENIJO
RASEINIŲ POLICIJOS IR PROBACIJOS
SKYRIAUS PAREIGŪNAI
Siekiant stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
užkardymui skirtą bendrąją prevenciją Raseinių rajone, bendrai veiklai susivienijo Šiaulių
apskrities policijos Raseinių rajono komisariato bendruomenės ir Šiaulių apygardos probacijos
tarnybos Probacijos skyriaus, veikiančio Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, pareigūnai.
Reidų metu lankytasi Viduklės, Paliepių, Nemakščių, Ariogalos, Betygalos seniūnijų teritorijose gyvenančių laisvėje esančių nuteistų ir lygtinai paleistų asmenų namuose. Aplankyta
13 šeimų.

KLAIPEDA

LIETAUS 1000 KILOMETRŲ ŽYGIO DALYVIAI NEPABŪGO
Ankstyvą šeštadienio rytą apie 100 puikiai nusiteikusių motociklininkų iš viso Klaipėdos regiono
būrėsi prie Švento Pranciškaus onkologinio centro
uostamiestyje. Čia jie, nepabūgę lietaus, pradėjo žygį
po Lietuvą „1000 vilties kilometrų“. Tai jau aštuntus
metus organizuojamas žygis, kasmet pritraukiantis
vis daugiau dalyvių, kurie visos kelionės metu su
sutiktais žmonėmis dalijasi informacija apie centro
veiklą, išklauso jų asmeninių patirčių, skatina aukoti
centrui, ir taip prisideda prie kilnios šios įstaigos
veiklos.
Kelionė šįsyk, planuojama, nusidrieks per Tauragę, Jurbarką, Kauną, Marijampolę, Alytų, Trakus,
Vilnių, Širvintas, Ukmergę, Anykščius, Panevėžį,
Tytuvėnus, Telšius, Plungę. Šeštadienio vakarą motociklininkai apsistos Vilniuje, kur susitiks su Prezidentu Valdu Adamkumi. Žygis sekmadienio
vakarą finišuos toje vietoje, kur ir startavo, – prie Onkologijos centro.

KAUNAS

KAUNAS PRADEDA DVIRAČIŲ
REVOLIUCIJĄ
Kaunas ketina tapti pirmuoju
miestu Baltijos šalyse, visiškai
pritaikytu dviratininkams. Šį penktadienį pristatyta dviračių revoliucija, kuri iš pradžių apims centrinę
Kauno miesto dalį – ji visa bus
pritaikyta dviračiams. Vėliau ketinama eiti ir į kitus miesto rajonus.
Pirmieji darbai: nauji dviračių
takai, dviratininkams skirtos žalios
juostos gatvėse, dviračiams pritaikyti šaligatviai, tūkstantis naujų
dviračių stovų dar šią vasarą bus įrengti miesto centre: senamiestyje ir Naujamiestyje.
Miesto centro gatvių atkarpose, kuriose dviračių eismas vyks kartu su automobiliais, įsigalios
greičio ribojimas iki 30 km/val.

ŠIAULIAI

KOLEKTYVAI IŠ VISO PASAULIO SAVO
KULTŪRĄ PRISTATYS FOLKLORO FESTIVALYJE „SAULĖS ŽIEDAS“
Kas du metus Šiaulius ir Šiaulių kraštą sudrebina tarptautinis folkloro konkursas-festivalis
„Saulės žiedas“. Šis, vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio renginių Rytų Europoje, pirmą kartą
įvykęs 2005-aisiais, šiemet, liepos 1–6
dienomis, Saulės mieste šurmuliuos jau
septintą kartą.
Renginys yra įtrauktas į IOV – Tarptautinės liaudies meno organizacijos (prie
UNESCO) ir tarptautinių šokių festivalių
federacijos (FIDAF) – renginių sąrašą ir
yra vienas didžiausių regiono kultūrinių
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SMULKUS VERSLAS

PASIILGUSI KŪRYBOS PRADĖJO GAMINTI EKOLOGIŠKAS RANKINES
Vilniuje gyvenanti Giedrė Gainaitė (28) nuo mažens puoselėjo
kūrybiškumą ir savitą požiūrį.
Neradusi tinkamos rankinės,
nemokėdama siūti, bet turėdama
didžiulį ryžtą, mergina išsikėlė sau
tikslą – išmokti šio amato. Visa tai
išaugo į ekologiškų rankinių ir aksesuarų verslą „LeaF“, dar kitaip
žinomą kaip „Leather Fantasy“.
Reikėjo užsispyrimo
Prekių ženklas „LeaF“ – puikus
pavyzdys, kaip savo pomėgį galima paversti ne tik pelną duodančia veikla,
bet ir ekologiniu projektu, skatinančiu tausoti
ribotus gamtos išteklius. „LeaF“ rankinės
kuriamos iš perdirbtos odos ir kitų antram
gyvenimui prikeltų medžiagų.
„Labai mėgstu išskirtinius daiktus. Vieną
dieną po pasivaikščiojimo prekybos centre
ir bergždžių rankinės paieškų nusprendžiau
pati susikurti širdžiai mielą rankinę. Susiradau siuvimo mašinas parduodančią įmonę
ir įsigijau siuvamąją mašiną“, – pirmosios
rankinės istoriją pasakoja pašnekovė.
Kol kas „LeaF“ subūrė trijų žmonių komandą, tačiau veikla nežada sustoti. Anot
pašnekovės, finansinių investicijų reikėjo tik
tiek, kiek kainavo siuvimo mašinos ir jai reikalingų priedų įsigijimas, tačiau startas pareikalavo daug laiko, kantrybės ir užsispyrimo.
Tiesa, anot jos, pradžioje dar nebuvo minčių,
kad visa tai taps sėkmingu verslu. Rankinių
siuvimas kūrėjai buvo tarsi kūrybinės stokos
kompensacija, kuri ilgainiui pradėjo užimti
vis daugiau laiko.
„Studijų metais įsidarbinau finansų įstaigoje ir dirbau pagal specialybę, tačiau alkis
kūrybai išliko. „LeaF“ rankines siūdavau
vakarais, po darbo. Teko mokytis įvairiuose siuvimo kursuose, peržiūrėti daugybę
videopamokų, kol gimė į rankinę panašus
daiktas“, – teigia kūrėja.
Geriausia reklama – rekomendacijos
Ketvirtus metus skaičiuojantis projektas
šiuo metu turi nemažą būrį savo gerbėjų,
besižavinčių ekologiškų rankinių bei aksesuarų tematika ir tapusių nuolatiniais klientais.
„Iš pradžių rankinių siuvimas buvo daugiau laisvalaikio užsiėmimas, pasiūdavau
vieną kitą draugams. Vėliau iš lūpų į lūpas
skleidžiama žinia apie mano rankines subūrė
„LeaF“ rankinių mėgėjų būrį, kuris kasdien
gausėja“, – džiaugiasi pašnekovė.
Mergina prisimena, kad, neturint patirties ir
siuvimo įgūdžių, didžiausiu iššūkiu tapdavo
kūrybinis procesas ir siekis sukurti funkcionalų bei stilingą gaminį. Dabar su tokiomis

problemomis susidurti tenka vis rečiau, o
didžiausiu galvosūkiu tampa įsiliejimas į užsienio rinkas, kuriose ekologija ir perdirbimo
galimybės vertinamos dar labiau.
Ekologiškumą paskatino gailestis
Kiekvienas prekių ženklo „LeaF“ gaminys
yra sukurtas perdirbimo metodu. Pašnekovė
įsitikinusi, kad kone kiekvienas savo spintoje
galėtų rasti seną, jau nebenaudojamą natūralios
odos (arba nebūtinai odinį) daiktą, kurį tiesiog
gaila išmesti. Perdirbimas, anot kūrėjos, yra
puiki galimybė prikelti šiuos gaminius naujam
gyvenimui ir kovoti su pastaraisiais dešimtmečiais itin įsigalėjusiu vartotojiškumu.
„Mes visi tikrai turime bent po vieną odinį
daiktą, kuris guli spintoje daug metų ir kurį
gaila išmesti. Dauguma nepagalvoja, kad jis
gali virsti net ir prie vakarinės suknelės tinkančia rankine. O jeigu dar priderinsime jūsų
kaimynės turimą ryškiai raudoną sijoną... Reikia tik fantazijos. Jeigu visi ištrauktume savo
turimus paltus ir pasidalintume jais, gal visai
nebereikėtų kentėti nekaltiems gyvūnams“, –
svarto G. Gainaitė.
„Pirmuosius metus vyko testavimas ir bandymai, kadangi patys mokėmės iš savo klaidų
ir tobulinome gaminius, todėl dabar be galo
malonu sulaukti pozityvių žinučių. Kartais
gauname ir klientų nuotraukų su „LeaF“ rankine įvairiose pasaulio vietose“, – pasakoja
pašnekovė.
Verslo sėkmė – meilė klientui
Per ketverius metus G. Gainaitė įgijo nemažai
patirties ir iš savo perspektyvos kiekvienam,
pradedančiam verslą, ji linki nebijoti startuoti.
Nors daugelis stebėjosi „LeaF“ kūrėjos entuziazmu ir siekiu išmokti siūti kokybiškus, originalius ir ekologiškus gaminius, mergina įrodė,
kad turint ryžto viskas įmanoma ir, pasak jos,
tik pradėjus veikti galima mokytis ir tobulėti.
|“Palinkėčiau pasimokyti iš savo klaidų, būti
ambicingiems ir mylėti savo klientus. Net ir
labiausiai nusivylęs klientas gali tau suteikti
antrą šansą, tik reikia paprašyti“, – įsitikinusi
prekių ženklo „LeaF“ kūrėja.

RECEPTAS

SPAGEČIAI SU ŽALIUOJU PESTO
PADAŽU
Ingredientai:
1 pakelis viso grūdo miltų
spagečių,
170 g špinatų, 280 g brokolių,
1 skiltelė česnako, 2 vnt. cukinijų, 2 vnt. pomidorų,
1 stiklinė bazilikų (šviežių), 2
šaukštai citrinų sulčių, 2 šaukštai pinijų sėklų, 25 ml alyvuogių
aliejaus, 30 g parmezano sūrio.
Gaminimas
Ant silpnos ugnies užvirkite didelį puodą pasūdyto vandens. Į karščiui atsparų indą sudėkite
špinatus, brokolius, česnaką, įpilkite stiklinę vandens. Uždenkite, palikę plyšelį išeiti garui ir
padėkite indą į visu galingumu įjungtą mikrobangų krosnelę 3-5 minutėms. Per tą laiką brokoliai atitirps, špinatai suminkštės. Skystį nupilkite. Daržovių skustuku cukinijas supjaustykite
plonytėmis juostelėmis. Pomidorus, išėmusios sėklytes, supjaustykite kubeliais. Spagečius
išvirkite, laikydamosi ant pakuotės pateikiamos instrukcijos. Atvėsusią špinatų ir brokolių
masę, bazilikus, citrinų sultis, kedrines pinijas, po 0,25 šaukštelio druskos ir juodųjų pipirų iki
vientisos masės sutrinkite trintuvu. Tuomet įpilkite alyvuogių aliejaus, sudėkite tarkuotą sūrį
ir vėl sutrinkite padažą iki vientisos masės. Spagečius sumaišykite su pasigamintu žaliuoju
pesto padažu, cukinijos juostelėmis ir pomidorais.
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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 daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.
1 k. butà Elektros tinkluose, III a..
Tel. 8 639 42 298.
1 k. butà Kæstuèio g. 24 ir garaþà
Mokyklos g. Tel. 8 650 49 291.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., butas
vidinis, balkonas ástiklintas 6 m
ilgio, 39 kv. m bendras plotas,
kaina 12 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 90 361.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a., 37,3
kv. m., 6 m balkonas, atliktas dalinis remontas, parduoda su naujais virtuvës baldais). Jurbarkas,
tel. 8 658 86 023.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 ( I a., yra
rûsys, ástiklintas balkonas, butas
tvarkingas, su baldais, kaina 14
500 Eur. Jurbarkas, tel. 8 674 90
217, 8 612 21 263.
1 k. butà Þemaitës g. (renovuotas,
maþi mokesèiai, 30 kv. m, III a.,
kaina 8 000 Eur, yra visi patogumai). Jurbarkas, tel. 8 693 11 288.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 47 kv. m, butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
2 k. butà (daliniai patogumai,
kûrenama krosnis malkomis,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 606 78 107.
2 k. butà Kiduliø sen. (nebrangus
iðlaikymas, butas su patogumais).
Jurbarkas, tel. 8 642 68 767.
2 k. butà Lauko 11 (su holu, 54
kv., plastikiniai langai, ðarvo
durys, durø, ástiklinti balkonai,
I a., kaina 19 000 Eur., galima
iðsimokëtinai). Tel. 8 658 54 808.
2 k. butà Lauko g. 11-35 (II a.,
plotas 54,56 kv. m, prieðkambaris,
2 balkonai). Jurbarkas, tel. 8 447
53573.
2 k. butà Lybiðkiuose (II a., su
baldais). Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, gera vieta, plastikiniai
langai, ðarvo durys, yra rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 656 49 915.
2 k. butà Lauko g. (II a., 43 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 17 000 Eur. Namas
po renovacijos). Jurbarkas, tel. 8
630 73 700.
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 Jurbarko r., Vieðvilëje,
Klaipëdos g. (II a., III aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
15 000 Eur, 71 kv. m. Tualetas ir
vonia atskirai). Jurbarkas, tel. 8
652 03 937.
3 k. butà Smalininkuose (su daliniais patogumais). Jurbarkas,
tel. 8 447 56 460.
3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 25 000 Eur.
Vidinis, pigus ðildymas, centras).
Jurbarkas, tel. 8 686 592 73.
4 k. butà Kauno g. 30 (II a., kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 673
01 922.
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.
Þemës sklypà Endriuðiø k.,
Smalininkø sen. (50 a, galima
gyvenamøjø namø statyba, ant
Nemuno kranto, netoli pagrindinio kelio). Jurbarkas, tel. 8 687
92 354.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv. m,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 670 43 333.
Miðkà Jurbarko r. Velëniðkiø
k. (17 000 Eur, 5,2 ha, su þeme,
yra miðko projektas. Unikalus
nr. 9495-0007-0013. Miðkas yra
prie asfaltuoto kelio Jurbarkas–
Skaudvilë). Jurbarkas, tel. 8 699
48 282.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a., gyvenamasis,
11 a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

S o d y b à
Skirsnemunëje (namas 84 kv. m, apmûrytas, centrinis
ðildymas, kanalizacija, trifazis, rûsys,
ûkinis pastatas,
vasarinë, 38 a þemës,
ðalia galima ásigyti
21 a). Jurbarkas, tel.:
8 672 27 298, 8 600
29 047.
Namà Birutës g. 17
(bendro ploto 202
kv. m, 119 kv. m naudojamo ploto, 12,5 a
þemës, namas II a.,
visos komunikacijos,
ûkiniai pastatai, 2
garaþai, rûsys po visu
namu, 79 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra þemës,
8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai, kaina 29 000
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 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 r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, I a., mûrinis, 6 000 Eur,
3 k. ûkinis pastatas, 13 arø sklypas,
sodas, reikia remonto). Jurbarkas,
tel.: 8 628 03 497, 8 626 66 989.
Namà Jurbarko r. Girdþiø k. (I
a. namas, karkasinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
37 500 Eur). Sodybà su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis. Jurbarkas, tel. 8
618 71 987.
Namà Jurbarko r. 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 Mokyklos g. (2008 m.
statybos, 270 kv. m, tvarkingas,
10 a sklypas su dekoratyviniais augalais, 1 a. pritaikyta komercinei
veiklai). Tel. 8 640 32 441.
Namà P. Paulaièio g. (80 kv. m,
nauja statyba, neárengtas, ramioje
vietoje, miðko apsuptyje, vandens
telkinys, sklypas 30 a, aptvertas
tvora). Tel. 8 640 32 441.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, durø, balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt. pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 605
82 505.
Namà Vytënuose (196 kv. m,
ûkiniai pastatai, lauko þidinys,
trifazë, tvarkingai priþiûrimas, 18
a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Nedidelá mûriná namà
Smalininkuose (ûkiniai pastatas,
garaþas, malkinë, visi patogumai,
sodas, graþiai tvarkoma, ðiltnamis,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
608 16 823.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 11 900 Eur, 10,5
a, su visomis komunikacijomis,
kraðtinis). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
Sklypà Jurbarke A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
999 Eur. Ramioje vietoje, 15 a,
namø valda). Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Jurbarkø sen. Lukðiø
k. (1,14 ha, þemë yra ûkio
paskirties). Jurbarkas, tel.: 8 447
51620, 8 685 27 238.
Sklypà Vasario g. Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Skubiai ir pigiai dalá namo (2
k., duðas, 45 kv. m, miesto ðildymas, tvarkingas, galimas keitimas
Tauragëje). Tel. 8 611 48 443.
Skubiai sodybà Endriuðiø k.
Smalininkø sen. (40 a sklypas).
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.
Smulkuèiuose „Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436 sodo sklypà (12 a,
maþas namelis, 700 m nuo plento). Jurbarkas, tel. 8 622 22 870.
Sodà be namelio Greièiuose
„Serbentø“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje vietoje, ðalia gyvenamas namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 88 198.
Sodà Greièiuose „Vieversio“ bendrijoje Nr. 347 (medinis namelis,
yra veranda, árankiø priestatas, 6 a
þemës, ðulinys). Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (6 a þemës,
namelis neseniai apkaltas, nauja
pavësinë prie namelio, gera vieta,
prie pat karjero, kaina 9 500 Eur).
Tel. 8 605 28 186.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 254 (medinis II
a. namelis su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys, sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
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Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai) Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia pagrindinio kelio, yra trifazë elektra,
71 aras þemës). Jurbarko r., tel.: 8
620 88 036, 8 657 91 534.
Sodo sklypà Dainiuose (graþi
aplinka, 22 000 Eur. Svajoniø
sodyba – vienkiemis, 4 kambariai,
5 km nuo Jurbarko. Galimybë
nusipirkti papildomai þemës. Yra
ûkiniai pastatai). Jurbarkas, tel.
+370 673 16 210.
Sodø sklypus be nameliø (6,8 a
ir 6 a) Kalnënuose „Nemuno“
sodø bendrijoje. Ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, ðaltinis. Jurbarkas,
tel.: 8 644 32 140, 8 477 54 940.
Þemes sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje,
kaina 19 000 Eur, su rimtu pirkëju
kaina derinama). Jurbarkas, tel. 8
670 43 333.
Þemës sklypà Greièiø sodø bendrijoje (35 a). Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà Jurbarke (þemës
ûkio paskirties, du sklypai - 1,4
ha ir 1,03 ha). Jurbarkas, tel. 8
650 21 944.
Þemës sklypà (graþi aplinka,
komunikacijos, 9 500 Eur, namø
valda, 15 a, komunikacijos, vieta
gera, nuo Sodø g. apie 500 m).
Jurbarkas, tel. 8 695 43 170.
Þemës sklypà Jurbarke SodøRûtø g. r. (komunikacijos, 8
000 Eur, 12,6 a, komunikacijos).
Jurbarkas, tel. +370 699 35 680.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
geroje vietoje. Tinka degalinei,
kavinei, angarams, sandëliams
statyti). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.

n u o m o j a
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.
+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

p a r d u o d a
Mediná namà (5 x 10 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.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà Ariogaloje Vytauto
g. (yra sklypas 3 a, mûrinis garaþas, 50 km iki Kauno, tinka
komercijai, geras susisiekimas,
kaina 9 200 Eur). Tel. 8 645 68
280.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðakiø r. Pervazninkø k.,

2 km uþ Kiduliø (medinë, 21 a
þemës). Tel. 8 620 49 056.

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 Koðiø k. (mûriniai
pastatai, yra þemës, gyvenvietëje, netoli Þemaièiø plento, visa
gatvë asfaltuota). Ðilalës r., tel. 8
689 94 024.
Þemës sklypà Didkiemio k.,
prie Balskø vandens telkinio (50
arø). Ðilalës r., tel. 8 699 47 615.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio k.
Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà su pastatais Ðilutës r.
(134 kv. m, su 67 a sklypu ir 5,65
ha þeme aplink sodybà iki miðko,
vienkiemis, gyvenvietës centre
prie plento). Tel. 8 623 13 698.
Þemæ Budvyèiø k. (1 ha 70 arø).
Ðilutës r., tel. 8 654 43 896.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
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 Eièiuose (IV a., po
kapitalinio remonto). Tauragë,
tel. 8 653 26 135.
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1 k. butà Gedimino g. 32 (III
a., 38,27 kv. m, su balkonu, su
baldais, tvarkingas). Tauragë, tel.
8 686 66 861.
1 k. butus Birutës g. 20 (I a.,
mediniame name, 2 vnt., jø vienas
bendras áëjimas, miesto centre,
vietinis ðildymas krosnimi, tvarkingas, yra dalis baldø, po 14 500
Eur). Tauragë, tel. 8 614 27 270.
1 k. butà Ateities take (I a.). Tel.
8 616 13 373.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. (IV
a., renovuotas namas, saulëtas,
2 balkonai, su visais baldais).
Tauragë, tel. 8 695 68 676.
2 k. butà Papuðynës k. Ðilalës g.
(II a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 16 000 Eur). Tauragë, tel.
8 655 82 500.
2 k. butà Papuðynës k. Ðilalës g.
166 (su patogumais, yra didelis
garaþas su duobe). Tauragës r.,
tel. 8 658 05 441.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelis metus, atliktas remontas).
Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8 652
56 723.
2 k. butà Gedimino g. 29a (IX a.,
54 kv. m, IX aukðtø name, blokinis, 19 900 Eur. Ðalia prekybos
centrai, mokyklos ir keli vaikø
darþeliai). Tauragë, tel. +370
613 50 305.
3 k. butà Baþnyèiø g. (V a., 52 kv.
m, 28 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 634 36 328.
3 k. butà Dainavos g. (III a., 35
000 Eur). Tauragë, tel. 8 653
21 961.
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.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.
Garaþà „Draugystës“ bendrijoje
Bernotiðkës g. 14 a Nr.96 (su duobe, nebrangiai). Tauragë, tel. 8
612 29 104.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas). Þemës
sklypà Rydðtato g. (10 arø). Namo
II aukðtà. Tauragë, tel. 8 698
79 236.
Garaþà T. Ivanausko g. „Rato“
bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
saugomas, 3 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.
Garaþà T. Ivanausko g. 98
„Jovaro“ bendrijoje (mûrinis, 2
700 Eur, rûsys po visu garaþu,
yra trifazë elektros instaliacija).
Tauragë, tel. 8 686 08 188.
Gyvenamojo namo dalá Ðilalës
g. (I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
651 77 763.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 112 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statybos,
trifazis, duobë, sandëliukas, vanduo, apðvietimas, talpykla dyz.,
31,33 kv. m, pagr. 18,21 kv. m,
3 200 Eur). Ðalia parduodamas
dar 1 garaþas. Tauragë, tel. 8 636
37 713.
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 J. Tumo-Vaiþganto g. (75
kv. m gyvenamojo ploto, plastikiniai langai, rami vieta, kapitalinis
remontas, su baldais). Tauragë,
tel. 8 642 86 645.
Namà Sartininkø k. („alytnamio“
tipo, 4 kambariø, 19 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 641 54 487.
Namà Senvagës g. (gyvenamasis,
vieno aukðto su mansarda ir rûsiais, 105 kv. m, 2003 m statybos,
13 arø þemës, miesto kanalizacija,
ûkinis pastatas). Tauragë, tel. 8
612 12 807.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Pastatà Tauragës Dvare (175 kv.
m). Tauragë, tel. 8 687 78 788.
Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 ((II a. gyvenamasis
namas naudingo plotas 100,44 kv.
m, yra pusrûsis, 5 k., su baldais,
ûkinis pastatas su trim garaþo
tipo patalpomis, yra sodas, ðalia
parduotuvë, kaina 43 000 Eur).
Tel. 8 650 35 586.

Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 0,12 ha sodo,
graþioje vietoje, prie miðko, ðalia
tvenkinys). Tauragë, tel. 8 698
02 670.
Sodà Bernotiðkëje Jurginø g. 10 (6
arai þemës, graþi aplinka, medinis
sutvarkytas namelis, 31,5 kv. m,
su baldais, yra ðiltnamis, yra sodo
árankiai, yra malkinë su malkomis,
yra pavësinë, atlikti geodeziniai

matavimai). Tauragë, tel. 8 682
42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje
(nebaigta statyba, gyvenamasis
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje (medinis namelis, priþiûrëti vaismedþiai, vaiskrûmiai, daug
dekoratyviniø augalø, vanduo,
elektra, aptvertas, 3 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 79 493.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje (12 arø, 2 nameliai).
Tauragë, tel. 8 658 49 544.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai, elektra,
yra namelis, 4 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
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 Adakavo k. (su baldais,
ûkiniai pastatai, trifazës, van

duo, kanalizacija, prie namø
þemës 0,92 ha, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 615 82 627.
Sodybà Batakiø k. Kaina sutartinë. Tauragës r., tel. 8 689 41 532.
Sodybà Bernotiðkëje (mûrinis
namas, mûrinis garaþas ir mûrinis
ûkinis pastatas, 11,21 aras þemës
su sodu, prie vandens telkinio)
arba keièia á 1 k. butà su patogu-

mais (II-III a., plytiniame name).
Tauragë, tel. 8 688 94 328.
Sodybà Kunigiðkiø k. (renovuota,
15 arø sklypas). Darþinæ (28 m
ilgio, 26 arai, 100 m iki plento).
Tauragë, tel. 8 643 49 607.
Sodybà Jurbarko r. (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 5 500 Eur, 57 a visas
bendras plotas sodybos). Galima
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. +370
690 82 635.
Þemæ Vilkyðkiø k. Pagëgiø sav.
Tauragës apskr. (2 ha) ir 2 k. butà
Vilkyðkiø mietelyje (64 kv. m, ûkiniai pastatai). Tel. 8 684 61 863.
Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8
(14,11 aro, yra vandentiekis,
kanalizacija, elektra, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 29 926.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
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 Maþonuose (2,5
ha). Tauragës r., tel. 8 671 48 204.
Þemës sklypà Skaudvilës g. (15
arø, prie pat miðko, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 03 928.

p e r k a
2 k. butà. 2-3 k. butà nuomai, gali
sumokëti á prieká. Tauragë, tel. 8
643 87 902.

k e i è i a
Pusæ medinio namo (be remonto,
9 arai þemës, plytinis ûkinis pastatas, daliniai patogumai) á 1-1,5 k.
butà (su visais patogumais, I-II
a.). Tauragë, tel. 8 638 69 468.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà bendrabutyje, miesto centre, yra baldø.
Tauragë, tel. 8 682 34 047.
+Iðnuomoja 1 kambará nuosavame name, su visais patogumais,
miesto centre ofisui, biurui arba
vieniðam dirbanèiam vyrui be
þalingø áproèiø. Tauragë, tel. 8
654 49 012.
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.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà Tauragëje.
Tel. 8 699 01 069.
Iðnuomoja 1 k. butà Vytauto g. 14.
Tel. 8 630 50 728.
Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 126,
Tauragëje. Tel. 8 652 21 654.
Patalpas centre Vasario 16-osios
g. 4 (II a., 60 kv. m, II a. name,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 230 Eur).
Tauragë, tel. 8 659 00 689.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Þemæ Vilniaus r. Raudonvario k.,
netoli Vilniaus, prie pagrindinio
kelio Vilnius-Nemeèinë (200 a,
kaina 200 Eur/1 a). Tel. 8 608
16 823.

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.
Lapuoèiø malkas. Tauragë, tel. 8
600 02 679.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus (gera bûklë,
gamintojas „Ryterna“, plotis 3,30
m, aukðtis 2,60 m, 1 100 Eur).
Ðilalë, tel. 8 690 29 090.

SMART INVERTER (maþai
naudotas). Tauragë, tel. 8 682
52 925.
Maþai naudotà „Yamaha Psr550“ (350 Eur). Jurbarkas, tel.
+370 621 33 079.
Siuvamàjà maðinà (vokieèiø gbos, kojinë, labai pigiai). Tauragë,
tel. 8 656 82 251.
Skubiai, pigiai dujinæ viryklæ,
dujø balionà ir ðaldiklá „Snaigë“.
Tauragë, tel.: 8 667 86 231, 8 670
93 448.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Dviejø durø rûbø spintà, knygø
spintà, lenkiðkà virtuvës komplektà, bufetà, pietø stalà su ðeðiomis
këdëm. Visi baldai yra nenauji.
Tel. 8 615 85 793.
Pintus baldus: trys foteliai, staliukas. Tauragë, tel. 8 651 96 268.
Sekcijà (kampinë, su rûbø spinta,
tvarkinga, geros bûklës, vyðninës
sp., 135 Eur). Tauragë, tel. 8 634
01 067.
Skubiai, pigiai virtuvës baldus,
sekcijà, prieðkambario spintà.
Tauragë, tel. 8 667 86 231, 8 670
93 448.
Sofà-lovà (1,15 m ilgio, iðskleidþiama iki 1,50 m ilgio su
papildomu èiuþiniu, geros bûklës,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
699 56 414.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.),
medþiagà impilams. Tauragë, tel.
8 446 72 033.
Stalà su këdëmis, kompiuteriná
stalà, veidrodþius (4 vnt., 52 x
100), dvivietá fotelá, dvi dvigules
antklodes, du dvigulius uþtiesalus.
Tauragë, tel. 8 654 59 973.

p a r d u o d a

bûklë puiki maþai naudotas,
priedai mamos rankinë, 230 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 69 087.

p a r d u o d a
Karvæ (5 verðiø, su 3 savaièiø
telyèaite, 900 Eur). Jurbarkas, tel.
8 652 30 335.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Karvæ (dviejø verðiø, 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Avinà (grynaveislis, Vokietijos
merinosø veislës, 1 metø), jaunas
avis, ëringas avis ir avis su ëriukais. Tel. 8 657 86 212.
Jagdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.
Juodmargës veislës telyèià (16
mën., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 20 741.
Karves (vieno, dviejø, trijø ir keturiø verðiø). Ðienainá plëvelëje.
Tauragë, tel. 8 643 49 607.
Karvæ. Tauragë, tel. 8 688 49 791.
Karvæ (su antru verðiu). Jurbarkas,
tel. 8 611 28 627.
Kiaulæ (uþauginta kaimiðkais
paðarais, kaina 1,70 Eur/kg). Tel.
8 675 06 765.

d o v a n o j a
Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam naudotus raðomàjá
stalà ir 2 këdes. Tauragë, tel. 8
690 02 197.

p a r d u o d a
Kondicionieriø SAMSUNG

5

Vaikiðkà veþimëlá „Zippy classic“
(3 daliø, lopðys, sëdimoji dalis ir
këdutë, odinis, baltos spalvos,

Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Telyèias (2 vnt., apsiverðiavusios,
su verðiukais). Tauragë, tel. 8 623
69 174.
Telyèià (pieninga, verðiuosis
rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8
684 62 828.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
604 62 939.
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p e r k a
Bièiø spieèiø. Tauragë, tel. 8 656
03 928.

p a r d u o d a

2

Dëvëtus drabuþius maiðais (100
kg - 25 Eur). Atveþa. Jurbarkas,
tel. 8 656 38 610.
Du ðaldytuvus-vitrinas, kaina 500
Eur.. Tel. 8 635 82 095.
El. generatoriø HONDA (maþai
naudotas, 3 kW, keturtaktis, benzinas, su garantija, gera kaina, tik
400 Eur). Tauragë, tel. 8 682 27 319.
Knygas: „Horizontø“ serijos(55
knygos), „Siluetø“(37 knygos), Þ.
Verno (9 knygos) bei kom
plektà su 53 ávairiomis pasaulio
ðalimis „Pasaulis arèiau tavæs“.
O. Balzako ir È. Dikenso (rusø k.,
po 10 knygø). E. Zola (11 knygø).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
609 37 319.
Metaliná seifà. Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
Modemà internetui (naujas, visai
nenaudotas, neðiojamas) ir treniruoklá mankðtai, pilvo presui (50
Eur, geros bûklës). Jurbarkas, tel.
8 699 56 414.
Naudotà ðiferá, nebrangiai.
Jurbarkas, tel. 8 623 07 190.
Originalios kalviðkas sûpuokles visai ðeimai (2 suoliukai ir staliukas).
Kalviðki sodo ir terasos baldai su
àþuolu ir uosiu. Tel. 8 623 45 752.
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.
Prieðkarinius buitinius daiktus.
Tauragë, tel. 8 606 63 896, kreiptis
darbo valandomis.
Rankðluosèius (proginiai, liniai,
aðtuonnyèiai). Tauragë, tel. 8 611
84 354.
Rieduèius (40 dydþio), buksyrinius
trosus, krovinio tvirtinimo dirþus
(6, 8, 10 m), apynaujus BMW 530
stiklo pakëlimo mechanizmus.
Tauragë, tel. 8 655 44 286.
Valtá (pagaminta ið faneros, nesunki ir patogi transportuoti, ilgis 3,85
m, plotis 1,28 m, 500 Eur). Ðilalë,
tel. 8 690 29 090.
Vandens statinæ ant ratø (talpa 2
tonos, 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
610 20 755.

Viðtø broileriø automatiná namelá
su visais árenginiais, 19 a sklypà,
„barþiûrká“ ðiltnamá ar garaþà
ðildyti, rulonø pjovimo „klimerá“,
þoliapjovæ, frezà. Tel. 8 673 52 963.
Vyriðkà dviratá „Canoga“ (ilgas rëmas, ratai R-28, 21 pavara, naujos
padangos, priekyje ir gale amortizatoriai, visos detalës „Shimano“,
kaina 110 Eur). Jurbarkas, tel. 8
633 53 775.

d o v a n o j a

Senoviðkas raudonas plytas 1 vnt.
kaina 0,20 Eur. cnt. Tel. 8 685 49
155.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
El. pjûklo rëmus su obliavimo staklëmis. Tauragë, tel. 8 654 59 973.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

Dovanoja naudotà ðiferá. Tel. 8
685 32 309.

AUDI
Pamestas Saidos Skarbaliutes
brandos atestatas Pr. Nr. 45(07),
iðduotas 1995 05 20 d.). Tauragë,
tel. 8 650 40 615.
Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Telferis-elektrinis keltuvas (keliamoji galia 500 kg). Tauragë, tel.
8 698 23 618.

p a r d u o d a
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR
PANAUDOTOS.
MUZIKINIAI INSTRUMENTAI
(BAJANAI, AKORDEONAI,
ARMONIKOS). Klaipëda, tel. 8
603 10 867.
+Viengubo ir dvigubo pjovimo puðies medienà (40 kub. m,
natûraliai iðdþiovinta). Tauragë,
tel. 8 682 58 593.
Betono maiðyklæ (0,25 kub. m,
150 Eur), nivelyrà (su pakojomis
ir liniuote, maþai naudotas, 200
Eur). Tauragë, tel. 8 699 59 692.
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.
Perdavimo plokðtes (1,50 x 4 m),
Gelgaudiðkio g-bos plytas (raudonos), blokelius, „lietisienos“
blokelius, sausas lentas, ávairiø
storio, akmenis. Tel. 8 673 52 963.
Priimu statybiná lauþà. Tauragë,
tel. 8 653 91 515.

p a r d u o d a
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, dyzelinas,
mechaninë pavarø dëþë, sedanas,
sidabro sp., 1 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 77 877.
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, TDi, þieminës padangos, 1 250 Eur). Tauragë,
tel. 8 600 83 588.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda
sp., 4/5, TA iki 2019-06, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 600 Eur, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.
AUDI A6 (2000 m., 1800 cm3, benzinas, 110 kW, automatinë, sedanas,
sidabrinë sp., 4/5, 180 000 km, TA
iki 2019-06, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 600 Eur, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

BMW

p a r d u o d a
BMW 525 (2002 m.,120 kW, universalus, Lietuvoje neeksploatuotas,
TA iki 2018 10 mën.). Ðakiai, tel.
8 676 48 713.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XSARA (2002 m., geltona sp., techniðkai labai tvarkingas,
benzinas, taðkinës dujos, 2 durø,
kaina 1 250 Eur). Tel. 8 615 90 904.
CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81 kW,
mechaninë, universalus, balta sp.,
4/5, TA iki 2017-07, 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 620 97 641.

FIAT

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

FORD

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

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MERCEDES-BENZ C klasës
(2002 m., universalus, 2,2 l., dyz.,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
630 50 728.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA (2002 m., 2,2 l,
dyz., 81 kW, TA iki 2019 05 mën.,
kaina 1350 Eur). Ðakiai, tel. 8 676
48 713.
NISSAN PRIMERA (1995 m., 1,6
l, benzinas, tvarkingas, TA iki 2019
m., kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
636 33 219.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL MERIVA (2010 m., 1,4 l,
benzinas, taðkinës dujos, TA iki
2018 m., draudimas, l. geros bûklës,
maþai Lietuvoje eksploatuotas, 3
500 Eur). Tauragë, tel. 8 639 68 832.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS VERSO
(2001 m., 2,0 l, dyz., 7 vietø, TA iki
2018 08 mën., tvarkingas automobilis, viskas pakeista laiku: tepalai,
filtrai, kaladëlës, tepalø nedegina,
rûdþiø nëra, kaina 2 100 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 95 618.
TOYOTA YARIS VERSO (2001
m., benzinas, mechaninë, vienatûris, mëlyna sp., 4/5, TA iki 201800, 1 500 Eur. Komplektas þieminiø
padangø ir daug atsarginiø daliø,
kablys). Jurbarkas, tel. 8 698 75
968.

iki 2018 03 mën.). Ðakiai, tel. 8
676 48 713.
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110 kW,
TA iki 2018 10, yra draudimas iki
2018 01 mën.). Jurbarkas, tel. 8
698 05 752.
VW GOLF (1999 m., 4 durø, 1,9
l, dyzelinas, juodos sp., kà tik ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 682
24 545.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l, TDi,
universalus, kablys, TA, signalizacija, gera bûklë, 1 200 EUR). Tel.
8 608 93 159.

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
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Pigiai du komplektus padangø.
Tauragë, tel. 8 633 63 064.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji tvarkinga, yra TA dvejiems metams,
yra stabdþiai, 1 400 Eur) ir priekabos (maþoji) 2PTS-4 aðis su
stabdþiais (220 Eur), padangas
priekabos su ratlankiais (60 Eur./
vnt.). Tel. 8 640 28 409.
Priekabas ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
VAZ 2006 dalimis. Tauragë, tel.
8 658 05 441.
VW GOLF (1992 m., 1,4 l, benzinas) dalimis. Ðilalë, tel. 8 682
68 290.

VAZ

p a r d u o d a
VAZ 2003 (1974 m., su „treèiuko“
varikliu, geros bûklës, TA iki 2018
m., raudonos sp., kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.

p a r d u o d a
AUDI A4 B7 (2006 08 mën.) dalimis. Klaipëda, tel. 8 627 84 804.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
WV GOLF (2001 m., 1,9 TDI, 66
kW, universalus, tvarkingas, TA

Lietus ratlankius su padangomis nuo AUDI A4 AUDI A3.
Tauragë, tel. 8 682 24 545.

p e r k a
Rusiðkus motociklus, gali bûti
netvarkingi, be dokumentø, bûklë
nesvarbi, jø dalis. Siûlyti ávairius
variantus. Kaunas, tel. 8 622 54
097.

NEGYDOMOS KATARAKTOS PASEKMĖ
– PRARASTAS REGĖJIMAS
Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų kontūrų,
vaizdai tapo išplaukę, matomi
tarsi pro rūką – reiktų nedelsiant
pasikonsultuoti su gydytoju. Visi šie požymiai būdingi
vienai pagrindinių regėjimo
netekimo priežasčių pasaulyje
– kataraktai. Kas tai per liga,
kokios susirgimo priežastys,
kaip gydytis?
Katarakta – akių liga, kai akies
lęšiukas drumstėja. Pagrindinė priežastis – amžius. Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą, gali
būti įgimta ar įgyta po traumos ar ligos, tačiau dažniausia ligos pasireiškimo priežastis – amžius.
Su metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, formuojasi drumstys trukdančios gerai matyti. Pradinėse
stadijose katarakta gali nesukelti regėjimo problemų, tačiau bėgant metams drumstys ryškėja,
plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą, kuris gali baigtis aklumu.
Ligos simptomai.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta
kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Kai lęšiuko
drumstis pradeda trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis
į specialistą.
Gydymo metodai: trumpa ir saugi operacija.
Kataraktą išgydyti galima tik atlikus chirurginę drumsto akies lęšiuko pakeitimo operaciją.
Vaistų kataraktai gydyti nėra. Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų – fakoemulsifikacija. Šio metodo dėka sudrumstėjęs akies lęšiukas ultragarsu
susmulkinimas akies viduje ir išsiurbiamas per ypač mažą pjūvį netraumuojant akies. Kataraktos
operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija
trunka apie 30 minučių, regėjimas pagerėja jau pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių.
Delsimo pavojus.
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta
gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Kuo labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika,
regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis,
rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų patirtį bei naujas technologijas. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gydytojai profesionalai, vienas jų
– gydytojas Saulius Ačas – puikus savo srities specialistas, atlikęs ne vieną ypač sudėtingą akių
operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Akių chirurgijos centre dirbantys gydytojai
aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos
operacijos atliekamos fakoemulsifikacijos būdu.
Jeigu pastebėjote, kad akyse atsirando rūkas, matymas ne toks ryškus kaip buvo anksčiau –
neatidėliokite vizito pas gydytoją. Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų. Svarbu
laiku susirūpinti ir neleisti ligai komplikuotis.
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 a r d u o d a

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Liepos 11 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 299,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
290,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Liepos 11 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

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

PR

„TELE2“ PRIIMA
IŠŠŪKĮ: MAŽINA MOBILIOJO
RYŠIO KAINAS
Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“
dar labiau mažina kainas ir gerina sąlygas
vartotojams. Teigiamus pokyčius pajus
kone visi: tiek į Europos Sąjungos šalis
išvykę, tiek ir išankstinio mokėjimo korteles „Pildyk“ turintys klientai.
Dar mažesnės kainos Europos Sąjungoje
„Tele2“ kainas mažinti pradėjo atsakydama į konkurentų kainos iššūkį. Bendrovė
panaikino Ryšių reguliavimo tarnybos
(RRT) skirtas priemokas tarptinklinio
ryšio vartotojams Europos Sąjungoje
populiariausiems mokėjimo planams.Šie
pokyčiai įsigaliojo nuo š.m. birželio 15 d.
Papildomų priemokų „Tele2“ netaikys
neribotų pokalbių ir SMS mokėjimo
planams su 4GB, 8GB, 16GB ir neribotu
kiekiu duomenų. Šiems mokėjimo planams bendrovė taikys Europos Komisijos nustatytas Sąžiningo
naudojimo taisykles.
Neribotų pokalbių planams su 100 MB ir 2GB
duomenų bei visiems
ankstesniems planams
bendrovė toliau taikys
papildomas priemokas,
tačiau iki rudens jiems
netaikys Sąžiningo naudojimo taisyklių apribojimų.
Šie pokyčiai reiškia,
kad Europos Sąjungoje
bendrovės klientai naršys
ir kalbės dar pigiau.
Neribotas „Pildyk“ internetas – dar pigiau
Toliau mažindama paslaugų kainas „Tele2”
siūlo ir neribotą internetą
išankstinio mokėjimo paslaugos „Pildyk“ vartotojams. Vos už pusantro
euro per savaitę užsisakę

neriboto interneto pasiūlymą vartotojai
galės naršyti nevaržydami savęs.
„Vasarą mūsų klientai muša naršymo
rekordus, todėl džiaugiamės, kad jie gali
visiškai neriboti savo poreikių – o mes
galime pasiūlyti jiems geriausią kainą.
Tai – dar vienas įrodymas, kad visuomet
sieksime likti kainų lyderiu ir laimėsime
kainų karą“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius.
Pasinaudoti pasiūlymu „Pildyk“ vartotojai
gali išsiuntę trumpąją SMS žinutę su raktažodžiu BUM trumpuoju numeriu 1556.
Žinutės kaina – 0,05 Eur.
„Garantuojame klientams gerą kainą ir
nesiruošiame jų nuvilti. Džiaugiamės, kad
vartotojai laimės, o Lietuva toliau didžiuosis žemiausių ryšio kainų Europoje karūna“,
– pabrėžė P.Masiulis.

Buldozerio peilá (8 mm storio skarda, noragas originalus,
150 Eur). Plûgus (3 korpusø,
tinka prie T-25 ir T-40, 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 59 692.
Grûdø valymo arbà (metalinë),
dirvos lygintuvà (3 m ploèio, su
peiliais ir akëèioms, sunkioms
dirvoms), „umblevimo“ stakliø
volà (34 cm ploèio, dviejø peiliø).
Tel. 8 662 35 299.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR-85 (su ðiaudø
smulkintuvu, 4 500 Eur),
MASSEY FERGUSSON-525
(kaina 3 500 Eur), traktoriø
JOHN DEERE-3130 (kaina
3 200 Eur), traktoriø JOHN
DEERE-2030 dalimis ir
FORSTSHRITT-3030 dalimis.
Tel. 8 634 10 293.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGUSSON-625, 525, 31;
DRONNINGBORG-2250,
900; NEW HOLLAND
CLAYSON-140, 135. Tel. 8 621
99 794.
Kombainà E516B - 3 500 Eur.
ir maþai naudotà lenkiðkà 3
korpusø, varlonà plûgà - 1 100
Eur. Raseiniai, tel. 8 612 14 121.
Kratytuvo ratlankius (25 Eur/
vnt.), MTZ-82 „brusà“, kaina 55
Eur. Tel. 8 640 28 409.
Cisternà (labai gera, dviejø galø,
8 kub. m, 600 Eur). Tauragë, tel.
8 652 14 680.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. El.
variklius ávairaus galingumo,
elektriná pjûklà-obliavimo stakles, 3 cilindrø traktoriukà, gaisriná
vandens siurblá. Tauragë, tel. 8
647 36 183.
MTZ-80 ryðuliná presà NEW
HOLLAND su centriniu tepimu,
gyvuliø priekabà, kultivatoriø
su sunkiomis akëèiom, grûdø
malûnà, dvi padangas GAZ 53.
Tel. 8 623 13 698.
Ðieno presà FORSTSHRITT
(geros bûklës, 1 000 Eur). Ðilalë,
tel. 8 623 22 162.
Ðakø smulkintuvà, 200 Eur.
Tauragë, tel. 8 65 02 867.
Ðienapjovæ (135), vartytuvà,
purkðtuvà, gnybtus rulonams,
grûdø pûstuvà, lenkiðkà ryðuliná
presà, plûgà, kultivatoriø,
atokaro strëlæ, bulviø kasamàjà,
T-25 traktoriø. Tel. 8 612 78 366.
Ðienapjovæ (lenkiðka). Tel. 8 652
96 089.
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.
Traktorius dalimis: DT-20,
T-25, MTZ, T-40AM, JUMZ.
Traktoriø T-25 (1 800 Eur), traktoriø T-16 (1 400 Eur), traktoriø
MTZ-80 (1 700 Eur), traktoriø
MTZ-82 (5 500 Eur). Tel. 8 646
39 686.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.
Vokiðkà ðieno rinktuvà 4 m. - 600
Eur., prukðtuvà 2 t. talpos - 1 500
Eur., tràðø barstytuvà 0,5 t. - 150
Eur.. bulvasodæ - 180 Eur. 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.
Traktoriø BELARUS (didþiàja
kabina, geros bûklës). Tauragë,
tel. 8 631 82 118.

+Reikalinga slaugë priþiûrëti
senyvo amþiaus þmogø, gyventi
kartu, keièiantis kas dvi savaites.
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.

1

Darbas Vokietijoje: reikalingi
2 statybininkai atlikti mûrinio,
tinkeliø klojimo, sienø ðiltinimo, dekoravimo bei apdailos
darbus. Atlyginimas 10 Eur/
val. Reikalavimai turëti B kat.
vairavimo teises. Vokieèiø kalbos
mokëjimas nebûtinas. Tel. 8 627
59 555.
Ieðko þmoniø trimeriu pjauti
melioracijos griovius. Tel. 8 682
30 880.
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 melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju ploto
ir socialinës garantijos. Tel.: 8 652
45 521, 8 619 39 533.
Reikalinga moteris arba
vyriðkis, neturintys kur gyventi.
Suteikiamas visas iðlaikymas.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingi miðko pjovëjai ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 652
90 111.
Siûlome darbà pagalbiniam darbininkui pieno ûkyje Tauragës
rajone. Maitinimas ir apgyvendinimas nemokamai, 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 618 10 349.
Ûkininkas ieðko darbuotojomelþëjo. Pagëgiai, tel. +370 641
24 795.

+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
+Reikalingas vairuotojas darbui
su automobilveþiu ratais. Tel.: 8
699 84 154, 8 685 75 872.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.

58 m. vyras ieðko traktorininko
darbo. Tauragë, tel. 8 635 55 113.
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Atliekame statybos ir remonto
darbus (pavësinës, tvoros, keièiami
stogai, skardinimas ir kt. lauko
ir vidaus darbai). Tauragë, tel. 8
637 25 870.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðko darbo, gali atlikti visus vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel.
8 636 31 002.
Mûrininkas ieðko darbo. Tauragë,
tel. 8 652 01 184.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas, atliekame
lauko remonto darbus (stogø

RENGINIAI
JURBAKE IR RAJONE

keitimas, skardinimas, tvoros,
pavësinës ir kiti darbai). Tauragë,
tel. 8 637 25 870.
Skardininkas ieðko darbo: lanksto
vëjalentes, palanges, kraigus, ðarvo durø slenksèius ir kt. Tauragë,
tel. 8 699 98 268.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 636 26 517.
Siûlome savo paslaugas (stogai,
tvoros, pavësinës, supynës, priestatai ir kt.). Esame su patirtimi.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Vyras, galintis klijuoti plyteles,
darbo. Tauragë, tel. 8 678 81 315.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas. Medienos ir malkø ruoðimas.
Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Pavësiniø nuoma (staèiakampë,
3 x 6 m, þvaigþdës skersmuo 14 m,
stalai, këdës). Tel. 8 600 51 591.
+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 kokybiðkai namø
daþymà, grindø dëjimà, lentuèiø
kalimà, sienø ðildymà ir kiti statybos darbai. Tel. 8 652 06 026.
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Atsakymai á ávairius klausimus
taro kortø ir numerologijos pagalba. Tel. 8 686 60 763.
Buria, padeda dël sveikatos problemø ir verslo reikalais, padeda
su ðeimos problemas, nuima
uþkeikimà. Tel. 8 662 52 326.
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.
Perveþame pigiai þemës ûkio
technikà. Jurbarkas, tel. 8 699
29 316.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Stogø dengimas, mediniø karkasiniø pastatø statymas, skardø
lankstymas. Tel. 8 628 52 537.
Ðarvuotos durys tiesiai ið gamintojo pagal kiekvieno poreiká (butui,
namui, rûsiui, garaþui, 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 90 666.
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.

Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o ir gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.

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

LIEPOS 6 D. 21 VAL. Valstybės diena Girdžiuose.
LIEPOS 6 D. 20.30 VAL. Valstybės diena Skirsnemunėje.
LIEPOS 6 D. 20 VAL. Valstybės diena Žindaičiuose.
LIEPOS 6 D. 12 VAL. Valstybės diena Jurbarke.
TAURAGĖJE IR RAJONE

LIEPOS 6 D. 30.30 - 21.30 VAL. Muzikos vakaras ir vieningas „Tautiškos giesmės“ giedojimas
alėjoje prie Tauragės kultūros rūmų.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

LIEPOS 8 D. 19 VAL. Superfiesta Rusnės saloje
prie senojo tilto.
LIEPOS 10 D. 18.30 VAL. Burbuliatorius prie
Šilutės kultūros ir pramogų centro.
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”.

