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KĄ DARYTI, KAD IŠ LIETUVOS NEBĖGTŲ GABUS
JAUNIMAS

Lietuvos lyderystė pasaulyje, tarptautinis konkurencingumas, žmonių gerovės kūrimas pačioje valstybėje bei daugelis
kitų aktualių klausimų aptarti pirmąkart Lietuvoje surengtose
diskusijų dienose Birštone.
Savo įžvalgomis, ką ir kaip galima būtų pakeisti, dvi dienas
dalinosi žinomi įvairių sričių Lietuvos ir užsienio ekspertai,
politikai, verslininkai. Ilgametes tradicijas turintis diskusijų
forumas Švedijoje ir kitose Skandinavijos šalyse kasmet
pritraukia dešimtis tūkstančių žmonių. Kaip Lietuvą paversti
gerovės valstybe, iš kurios nebėgtų baigęs aukštąsias ar įgijęs
profesijas jaunimas, kaip į regionus pritraukti investicijas, kad
mažėtų socialinė atskirtis, kokią atsakomybę privalo priimti
valstybė, kad visuomenė būtų laiminga ir kaip susigrąžinti iš
emigracijos mūsų tautiečius? Veiksmingų receptų ieškantys
ekonomikos ekspertai pabrėžia, kad regioninė atskirtis nėra
unikali Lietuvos problema, ji egzistuoja daugelyje pasaulio
valstybių. Tačiau pavyzdžiu galėtų būti Skandinavijos šalys ar
Šveicarija, kurioje nėra apleistų regionų-miestų kuriuose niekas nenorėtų gyventi. Lietuvoje yra viena iš galimybių aiškus
sustiprinti savivaldą. Kiekvienas regionas, savivaldybė turi
galvoti apie specializaciją“, – sakė „Swedbank“ vyriausiasis
ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Ekspertai pripažįsta, kad investicijos iškart neateis į visus
miestelius, Lietuvoje reikėtų sukurti kelis regioninius ekonomikos ar paslaugų centrus, patrauklius užsienio investuotojams
ir grįžtantiems į Lietuvą tautiečiams. Tai ne tik darbo vietos,
bet ir vaikų darželiai, mokyklos, sveikatos įstaigos. Kasmet
registruojama apie 15 tūkst. emigrantų, ketinančių sugrįžti atgal, todėl jų įdarbinimu turėtų rūpintis specialus kompetencijų
centras. „Yra verslo sektorių, kur žmonių trūkumas yra, trūksta
apie 20-30 tūkstančių žmonių. Bet jų trūksta informacinių
technologijų srityje, elektroninėje inžinerijoje, kibernetiniame
saugume. Informacinių technologijų specialistas Lietuvoj gali
uždirbti nuo 2 iki 5 tūkst. eurų į rankas, tai gal Londone jis
uždirbs ir daugiau, bet čia jis galės nusipirkti namą prie ežero,
savo vaiką su dviračiu nuvežti ir gyventi tautinėj bendruomenėj. Tai tiems žmonėms Lietuva jau sukūrė darbo vietų“, – teigė
všį „Investuok Lietuvoje“ direktorius Mantas Katinas. „Jeigu
ilgoj perspektyvoj, tai Lietuvos ateitis yra švietimas , tai mes
norėdami sukurti gerovę tiek mažam mieste, tiek dideliam,
turime turėti vaikus kurie būtų pasiruošę dalyvauti 21 amžiuje
naujoje ekonomikoje ir turi žinių, kaip tai daryti“, – atkreipė
dėmesį M. Katinas.
Renginio organizatoriai sako, kad geriausi sprendimai ir
gimsta po tokių diskusijų, kai pasisėmus sėkmingos užsienio
patirties stengiamasi ją pritaikyti savo šalyje. Pirmajame diskusijų festivalyje receptais kuriant gerovės valstybę dalijosi apie
200 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio, o renginiu susidomėjo
apie 3 tūkst. atvykusių svečių.
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TEMA

TAURAGĖ

PSICHOLOGAS PATARIA, KAIP ĮVEIKTI
RUDENINĮ STRESĄ

Atėjęs ruduo daugeliui žmonių suteikia
daugiau bei įprasta streso, su kuriuo ne visada
mokama susidoroti.
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Dėl prasidėjusių mokslo metų tėvai priversti
perplanuoti savo dienotvarkes ir darbus, kad
spėtų vaikus nuvežti į darželius, mokyklas,
būrelius ir įvykdytų visus įsipareigojimus
darbe. Kai kurie tėvai stresą patiria dėl to,
kad vaikai pradeda lankyti mokyklą ar darželį,
keičia ugdymo įstaigą, klasę, todėl laukia
naujas adaptacinis laikotarpis. Pasak Vilniaus
miesto Centro poliklinikos medicinos psichologo Prano Puidoko, rudenį streso iš tiesų
padaugėja. Pirmiausia dėl to, kad daugeliui
keičiasi kasdienė per vasarą nusistovėjusi
rutina, be to, pasibaigė atostogos, per kurias
ne visiems pavyko pailsėti, prasideda nauji
darbai ir projektai, didmiesčiuose padaugėja
automobilių, todėl tenka daugiau laiko praleisti kamščiuose, sumažėja saulės, anksčiau
pradeda temti.
„Tikrai normalu, jei tokiu metu jaučiame
didesnę įtampą, tiesiog reikia laiko gyvenimo
ritmui nusistovėti. Pagalbos reikėtų ieškoti,
kai stresas gyvenimą veikia destruktyviai
ir pačiam darosi sunku susidoroti su vis
didėjančiais iššūkiais. Taip pat, kai aplanko
stiprūs, nemalonūs, nepraeinantys išgyvenimai – nerimas, pykčio priepuoliai, liūdesys,
užplūsta mintys, kad visko per daug, nebegaliu. Kadangi psichika ir kūnas yra glaudžiai
susiję, stresas dažnai pasireiškia ir kūniškais
pojūčiais, pavyzdžiui, peršalimu ar kitomis
ligomis“, – sako medicinos psichologas.
Požymiai, išduodantys, kad patiriate stresą.
Raumenų įtampa, apetito, miego pokyčiai –
fiziniai požymiai, specifinės ir dažniausiai
pasitaikančios kūno reakcijos, išduodančios,

kad žmogus patiria stresą.
Pasak P. Puidoko, nors
išvardyti požymiai yra
gana dažnai pasitaikantys,
tačiau streso ir nerimo
požymiai kiekvienam gali
būti skirtingi, tai priklauso
nuo amžiaus, patirties, asmeninių savybių. Tai, kad
žmogus išgyvena stresą,
išduoda emociniai požymiai: dirglumas, nerimas,
kontrolės praradimo jausmas, taip pat pažintiniai pakitimai, tokie
kaip situacijų pergalvojimas, dėmesingumo
susilpnėjimas, pesimizmas, užmaršumas,
apatiškumas. „Su stresu galima aktyviai kovoti ir prevenciškai. Svarbu pailsėti, stengtis
išsimiegoti, mankštintis, sveikai maitintis,
turiningai leisti laisvalaikį. Sportininkai
teigia, kad poilsis yra ne mažiau svarbus
nei treniruotės. Tą patį galima pasakyti
ir apie psichologinę sveikatą. Gebėjimas
kokybiškai pailsėti, rasti laiko malonioms
veikloms yra tai, kas sukuria prielaidas vėliau pozityviai priimti iššūkius ir susidoroti
su stresu“, – pastebi psichologas.
Kovos su stresu būdai. P. Puidokas siūlo
išskirti keturias aktyvias streso įveikimo
strategijas. Pirmoji – orientacija į problemų
sprendimą. Tai būtų pastangos mąstyti apie
stresą keliančią situaciją, planuoti darbus,
veiklas, svarstyti apie geriausius problemų
sprendimo būdus, jiems pasiruošti. Antroji
strategija – kreiptis paramos į kitus. Pastaroji
gali būti įvairi – tai ir konkreti pagalba sunkioje situacijoje, ir emocinė parama. Trečioji
kovos su stresu strategija – bandymas atidėti,
išvengti streso, užsiimti dėmesį nukreipiančia veikla, hobiu, kai sąmoningai dedamos
pastangos, siekiant kurį laiką negalvoti apie
problemas. Tai leidžia emociškai pailsėti,
tačiau reikėtų stebėti save, kad atidėliojimas
nevirstų įpročiu. Ketvirtoji strategija yra vadinama emocine iškrova, kai susikaupusias
emocijas galima kur nors išlieti. Tai galima
daryti adaptyviai, pavyzdžiui, sporto salėje,
ir neadaptyviai – išsiliejant ant kolegų, artimųjų. Pasak medicinos psichologo, labai
svarbu, kad tarp šių streso įveikimo būdų
būtų išlaikomas balansas. Psichologinė
pagalba teikiama visą parą.

NAUDINGA ŽINOTI

PATARIMAI GRYBAUTOJAMS IR GRYBŲ
MĖGĖJAMS
Verta priminti, kad grybai
yra vertingas ir skanus maisto produktas. Grybai yra
maistingi, turi B grupės, PP,
C, A, D, U vitaminų, geležies,
magnio, cinko, jodo, fosforo.
Taip pat grybuose yra daug
ląstelienos, kurios nuolat
pataria vartoti sveikatos specialistai. Šiose miško gėrybėse
daug baltymų.
Tačiau tai nėra lengvai virškinamas maisto produktas.
Grybų nerekomenduojama valgyti žmonėms, sergantiems virškinimo trakto,
inkstų, kepenų ligomis.
Patariame grybaujant vadovautis šiomis
pagrindinėmis taisyklėmis:
• Rinkti ir vartoti maistui galima tik gerai
pažįstamus grybus, kadangi valgomieji ir
nuodingieji grybai kartais būna tokie panašūs, kad net ir patyrę grybautojai sunkiai
gali juos atskirti.
• Maistinių medžiagų daugiausia yra
grybo kepurėlėje, kotuose gerokai mažiau.
Maistui tinka virti jauni grybai.
• Nereikėtų pamiršti, jog galima apsinuodyti ir valgomaisiais grybais, jei jie
renkami seni, ištižę, sukirmiję. Juose gali
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TAURAGĖS REGIONE VYKSTA BENDROS
LIETUVOS IR PORTUGALIJOS KARIŲ
PRATYBOS
Rugsėjo 4-8 d. vykusiose
bendrose pratybose treniravosi Portugalijos rotacinių
pajėgų ir Lietuvos Motorizuotosios pėstininkų brigados ,,Žemaitija“ Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų
bataliono kariai Tauragėje ir
miesto prieigose bei Pagėgių
savivaldybėje.
Praėjusią savaitę vykstančiose lauko taktinėse pratybose „Tauragė 2017“ abiejų
šalių kariai treniruojasi vykdyti gynybos ir puolimo operacijas. Vietos gyventojai gali pamatyti
Portugalijos karių atsigabentą ir pratybose naudojamą karinę techniką: šarvuočius „Pandur“,
lengvuosius visureigius „Toyota“, greitosios pagalbos automobilį „Iveco“, taip pat įvairią
ginkluotę.
Portugalija taip pat jau tris kartus siuntė savo Karinių oro pajėgų kontingentus į NATO oro
policijos misiją Baltijos šalyse. Ši šalis prisideda ir prie NATO pajėgų integravimo vieneto
veiklos bei užduočių įgyvendinimo Lietuvoje, siųsdama į vieneto štabą du karininkus.

JURBARKAS

JURBARKIEČIAI PAMINĖJO VYTAUTO
DIDŽIOJO KARŪNAVIMO DIENĄ
Kiekvienais metais rugsėjo 8-ąją prie
Vytauto Didžiojo paminklo Jurbarke
rengiamas Vytauto Didžiojo karūnavimo
dienos minėjimas, kurio metu visuomenei primenama mūsų šalies istorija
ir Vytauto Didžiojo nuopelnai mūsų
valstybei. Sugiedojus Lietuvos valstybės
himną šiandien čia susirinkusius pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys.
Savivaldybės atstovai ragino visuomenę, o ypač jaunimą, branginti mūsų šalies istoriją, gerbti
jos didvyrių atminimą.
Renginyje dalyvavo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos, Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinių mokyklų mokiniai, mokytojai, Jurbarko rajono
savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Jurbarko kultūros centro darbuotojai,
žiniasklaidos atstovai.

ŠILUTĖ

NEPRIKLAUSMYBĖS AKTAS PRADEDA
KELIONĘ PER RAJONĄ
Jau šiandien Šilutės rajonas pradeda renginių, skirtų mūsų Valstybės Nepriklausomybės
atkūrimo 100-mečiui, kurį visa Lietuva minės 2018 metų vasario 16 dieną, ciklą.
Pirmasis to ciklo renginys - Nepriklausomybės akto kelionė per visas vienuolika Šilutės rajono
seniūnijų - prasideda šiandien Švėkšnos seniūnijos Stemplių kaime - Nepriklausomybės akto
signataro Kazimiero Stepono Šaulio gimtinėje. O žygis pasibaigs rugsėjo 16 dieną Švėkšnoje
atidengiant paminklą šiam Nepriklausomybės akto signatarui.
Visi, norintieji lydėti Nepriklausomybės aktą, gali numatytu maršrutu kartu keliauti pėsčiomis, važiuoti mašinomis ar keturračiais, plaukti laivais ar susigalvoti kitų patiems malonių
kelionės būdų.

RASEINIAI

PIKETAVO DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO
ĮKAINIŲ
būti susikaupusiu organizmui kenksmingų medžiagų.
• Pavojinga rinkti ir vartoti maistui stipriai šalnų pakąstus grybus.
• Renkant grybus reikia gerai nuvalyti
žemėtus kotus, nes žemėje gali būti pavojingų botulizmą sukeliančių bakterijų.
• Paruoštų valgymui grybų negalima
palikti kitai dienai.
• Nepirkite turguje nežinomų, abejotinos
kokybės konservuotų grybų.
• Valgant grybus negalima vartoti svaigiųjų gėrimų.
• Paruoštus grybus reikia laikyti šaldytuve ar vėsiame rūsyje 0-6° C temperatūroje.
• Grybų vartoti negalima, jei išpūstas
stiklainio dangtelis, įtartina spalva.

Praeitą penktadienį, kaip ir buvo
žadėję, būrelis rajono gyventojų
Raseinių turgavietėje rinkosi į
piketą ,,Už teisingą komunalinių
atliekų tvarkymo įkainių nustatymą Raseinių rajone“. Atvyko
ir nemažai rajono politikų, taip
pat tarsi nepatenkintų atliekų
tvarkymo įkainiais, nors būtent
jie ir patvirtino tokį atliekų tvarkymo modulį. Vieni jų mušėsi į
krūtinę, kad patvirtino neįsigilinę
ir atsiprašinėjo, kiti bevelijo apsimesti niekuo dėtais, o treti žadėjo
įkainius sumažinti...
Žmonės buvo nepatenkinti dėl piketui paskirtos vietos. Jie norėjo piketą organizuoti prieš
Savivaldybę, prie Žemaičio, tačiau buvo leista tik turgaus aikštėje. Ir dėl to kaltino netgi
pas juos atvykusį merą Algirdą Gricių. Tačiau kiti piketo dalyviai merą gynė, piketuotojams
išaiškinę, kad tokie klausimai kaip piketo vietos parinkimas yra ne mero, o administracijos
direktoriaus valioj.
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SMULKUS VERSLAS

SMILTYNĖ

SMILTYNĖ TAPS LABIAU CIVILIZUOTA
Prieš metus skambiai nuaidėję
uostamiesčio valdžios pažadai
Smiltynę paversti kurortine teritorija po truputį virsta realiais
užmojais.
Iki 2020 metų šioje šiauriausioje
Kuršių nerijos dalyje bus nugriauti
visi prie jūrinio kopagūbrio esantys
stacionarūs, dešimtmečius gėdą
darantys sovietiniai tualetai. Jie
bus pakeisti naujais konteineriniais.
Taip pat artimiausiu metu planuojama parengti Smiltynės planavimo schemą, kurioje būtų nurodyti trūkumai ir būtiniausi darbai,
norint kreiptis į Vyriausybę dėl kurortinės teritorijos statuso suteikimo.
Klaipėda planuoja investuoti į kitame marių krante esančią Smiltynę, kurioje trūksta rekreacinės infrastruktūros.
Daug kalbėta apie tai, jog reikėtų atsigręžti į prieškario laikus, kai Smiltynėje buvo sukurta
visa poilsio infrastruktūra. Ji sunyko ar buvo sunaikinta po Antrojo pasaulinio karo. Pavyzdžiui,
iki šiol sukamos galvos, ar verta atstatyti buvusią karčemą ant Smėlio karčemos kopos prie
kelto, restoraną, stovėjusį pačiame jūrinio kopagūbrio viršuje, ir kt.

GRĮŽĘS IŠ EMIGRACIJOS SUVIENIJO
JĖGAS SU TĖČIU IR ĮKŪRĖ VERSLĄ

PALANGA

PALANGA BALTŲ VIENYBĖS DIENĄ PAKVIES ŠVĘSTI
– ĮDOMIOS
VEIKLOS RAS
KIEKVIENAS
Palanga rugsėjo 23 d. pakvies
skambiai minėti Baltų vienybės
dieną. Svečių šios šventės metu,
neabejojama, kurortas sulauks išties nemažai – renginiai skirti tiek
lietuviams, tiek ir mūsų kaimynams
latviams, ir visų jų metu bus akcentuojama baltų vienybė.

KLAIPEDA

KLAIPĖDA ATSISAKĖ MARŠRUTINIŲ
TAKSI
Nuo antradienio, rugsėjo 5
d., šios rūšies transporto priemonių uostamiesčio gatvėse
nebeliks. Tiesa, laikinai, iki
Naujųjų metų. Apie radikalius
pasikeitimus Klaipėdos miesto
viešojo transporto sistemoje
kalbėta VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ surengtoje
spaudos konferencijoje. Miesto
vadovai tikisi, kad gyventojai
didelių nepatogumų nepatirs.
Užtat sumažės lenktynių ir
avarinių situacijų, kurias dažniausiai sukeldavo minėtųjų transporto priemonių vairuotojai,
varžydamiesi dėl keleivių. Saulius Budinas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius, patvirtino, kad nuo rugsėjo 4 d. nebeliks maršrutais Nr. 6, Nr. 8 ir Nr. 9 važiavusių
taksi.

KAUNAS

GATVĖS MENO KŪRINYJE ĮAMŽINTAS
V. MATIJOŠAITIS KAUNIEČIUS PAKVIES
Į SPONTANIŠKUS SUSITIKIMUS
Gyvas pokalbis su
Kauno meru neformalioje aplinkoje vaišinantis skania arbata?
Tokią galimybę kauniečiai turės rekonstruotoje Laisvės alėjos
dalyje, prie neseniai
atsiradusio gatvės
meno kūrinio. Jame
pavaizduotas pats Visvaldas Matijošaitis,
sėdintis prie staliuko
su visuomenės veikėju
Audriu Karaliumi.
Pirmieji spontaniški
susitikimai su kauniečiais įvyko praėjusį trečiadienį. Pro šalį ėję kauniečiai iš pradžių drovėdamiesi žvelgė į kiek
neįprastą vaizdą, tačiau netrukus keletas jų įsidrąsino atsisėsti prie staliuko bei pasilabinti su
meru. Naująjį gatvės meno kūrinį galima rasti ant neseniai restauruoto Laisvės alėjos 38 namo
sienos.

Utenoje gyvenantis Arminas Katilius (25),
nuo pat vaikystės lydimas meilės medžiui ir
noro kurti jo gaminius, po verslo vadybos
studijų Utenos kolegijoje, pasiblaškęs po
pasaulį, grįžo į gimtinę. Padirbėjęs medžio
įmonėse Anglijoje ir Norvegijoje, vaikinas
suprato, kad nenori niekur kitur, o tik grįžti
į Lietuvą, čia gyventi ir dirbti sau. Šį pavasarį jis įregistravo savo verslą – sukūrė
prekių ženklą „Son&Father“ ir interneto
parduotuvę.
Verslas padėjo atkurti ryšį su tėvu
A. Katilius pabrėžia, kad jam pats svarbiausias įvykis yra ne verslo sukūrimas, o tai, kad
per jį pasikeitė santykiai su tėvu – padėjo juos
susigrąžinti. „Gal ir pasirodys iš šalies perdėtai reikšmingai, bet mano sprendimas grįžti iš
Norvegijos į Lietuvą nebuvo šiaip sau. Atėjo
laikas, kai pajutau, kad man labai svarbi
mano šeima. Tai buvo dar vienas akstinas
grįžti. Jei su mama ir savo seserimis nuolat
palaikiau gana artimus ryšius, tai su tėčiu
ilgą laiką buvo likęs tik visiškai formalus:
„labas, kaip tu...“, „ačiū, gerai“. Atėjo laikas,
kai supratau, kad be galo noriu vėl turėti tėtį
ne tik formaliai, – jautriais išgyvenimais
dalijasi pašnekovas. Tėvo pasiūlymas grįžti
ir buvo ta lemtingoji paskata. Nusipirkau
bilietą ir grįžau.“
Gimtinėje nusprendė imtis seniai brandintos svajonės
Tik sugrįžęs iš emigracijos ir susitikęs su
tėvu, jaunas vyras skubėjo aptarti savo planus. Pasirodė, kad užsienyje uždirbtų pinigų
jiems įgyvendinti nepakaks. Verslui reikalingą įrangą ir įrankius padėjo įsigyti tėvas, o
visa kita ketino daryti pats: gaminti, ieškoti
rinkos pardavimui, reklamuotis ir parduoti.
„Džiugu, kad mūsų versle žaliavų sąnaudos nėra didelės dėl pačių gaminių mažo
dydžio, nes priešingu atveju reikėtų didelių

investicijų prabangiai medienai“, – pabrėžia
pašnekovas, kuriam pavyko pradėti verslą be
didelių investicijų, nes kai kuriuos įrenginius
susiprojektavo ir pasidarė pats.
Vertingos tėvo įžvalgos
Rankų darbo medinius žiedus su įvairiomis
inkrustacijomis, išskirtinio dizaino peteliškes
bei lanksčius medinius kaklaraiščius A. Katilius gamina vienas pats savo dirbtuvėse, kurias
įsirengė namie. Medienos ir kitų komponentų
jis gauna iš Lietuvos tiekėjų.
Pirmuosius tris mėnesius jis dirbo optimistiškai nusiteikęs, kad viskas eisis sklandžiai,
tačiau laiku suprato, kad gaminiams dar stinga
apgalvotos koncepcijos. „Ilgalaikių verslo
planų neturėjimas anksčiau ar vėliau neišvengiamai būtų atvedęs į aklavietę“, – veiklos
pradžią prisimena nagingas meistras.
Už tai, kad kol kas neteko patirti verslo nesėkmių kartėlio, jis dėkingas savo tėvui, kurio
vertingos įžvalgos laiku sustabdė.
Įkvepiantis susitikimas
„Tuo metu, kai jau buvau pasirengęs pristatyti
savo pirmuosius gaminius rinkai, tėtis uždėjo
man ranką ant peties ir pasakė: „Sustok, taip
nieko nebus. Tavo gaminiai niekuo neišsiskiria,
jie neišbaigti, neturi solidaus prekių ženklo ir
pakuotės. Jis pasikvietė mane susitikti su vienu
sėkmės lydimu verslininku, kuris patvirtino,
kad turiu dar daug padirbėti.
Derina kūrybos ir vadybos gebėjimus
Taip palengva gimė projektas „Son&Father“,
kuris tiesiog negalėjo vadintis kitaip. „Visais
klausimais mes tariamės. Mūsų požiūris,
skonis, supratimas apie tuos pačius daiktus
dažnai sutampa. Mano yra kūrybinė, meninė
ir gamybinė sritys, o tėtis ėmėsi planavimo,
vadybos, rinkodaros ir rinkos. Jo bendravimo,
organizavimo gabumai ir patirtis – didžioji
dalis mūsų sėkmės, – tėvo nuopelnus pripažįsta
A. Katilius.

RECEPTAS

MĖSOS KUKULIUKAI
Ingredientai:
faršo 500 gramų,
svogūnų 2 galvutės,
grybų 300 gramų,
druskos, pipirų pagal skonį,
sluoksniuotos bemielės tešlos
500 gramų,
kiaušinis 1 vnt.,
Povanso žolelių mišino pagal
skonį, žalumynų, svogūno laiškų.
Gaminimas
Mėsos kukuliukus galima gaminti iš bet kokio faršo. Mes gaminsime iš maišyto, taip jie
būna sultingesni. Pirmiausia faršą pasūdikyte ir papipirinkite, pridėkite Provanso žolelių.
Svogūnus nulupam ir supjaustom labai smulkiai. Grybus taip pat supjaustome nedideliais
gabalėliais ir apkepam su svogūnais ant augalinio aliejaus iki jie bus paruošti. Pabarstom
druska ir pipirais pagal skonį. Tada visa tai sudedam į faršą kartu su supjaustytais žalumynais.
Tešlą supjaustome plonomis juostelėmis. Iš faršo formuojame kamuoliuką ir apvyniojame
tešlos juostele.Iš viršaus aptepam kiaušiniu ir kepam orkaitėje 45 minučių. Temperatūra
orkaitėje – 190 laipsnių. Paruoštus kukuliukus sudedam į lėkštę, papuoštą salotų lapais.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Gedimino g. 23 (IV
a., namas renovuotas, kaina
sutartinë). Tel. 8 674 43 051,
837760384.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 43 kv. m, butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
2 k. butà (IV a., du balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m, kaina 18 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
2 k. butà (64 kv. m, tinka komercijai) prie pagrindinës gatvës
Vilkyðkiø miestelyje Pagëgiø
sav. arba keièia á butà Jurbarke.
Jurbarkas, tel. 8 684 61 863.
2 k. butà Algirdo g. 14 (IV a.,
47,13 kv. m 5 a. name, durø,
rûsiai, kiemas graþiai sutvarkytas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
682 77 617.

Namà Gedþiø
k. Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 447
78 068.
Namà Rotuliuose
(II a., 26 a þemës,
pakeisti langai, du
balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt.
pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 605 82 505.
Namà (mûrinis, 2008
m. statybos, visiðkai árengtas 2
aukðtø, visos komunikacijos,
priþiûrëtas 10 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.
Parduoda du sklypus po 12 a
Jurbarke, S. Daukanto g. bei du
sklypus Ryto g. Kiekvieno sklypo
kaina 8500 Eur. Tel. 8 657 79 818.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, labai ramioje vietoje, komunikacijos). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Sodà be namelio Greièiuose
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje
vietoje, ðalia gyvenamas namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 88 198.

2 k. butà Lauko g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 25
000 Eur, su holu, yra 2 balkonai,
abu ástiklinti). Jurbarkas, tel. 8
618 69 953.

Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.

2 k. butà Þemaitës g. 14 (III a.,
V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 17 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 601 16 138.
2 k. butà P. Cvirkos g. (IV a., 52
kv. m, plastikiniai langai, ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel.
8 615 26 509.
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Namà Gedimino g.
11 (yra þemës, 8,3 kv.
m, yra vandentiekis,
medinis, ûkiniai
pastatai, kaina 27
999 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

2 k. butà bendrabuèio tipo
„Ðviesos“ redakcijos name (36
kv. m, V a., kaina 9 000 Eur,
galima derëtis) Jurbarkas, tel. 8
630 34 400.

2 k. butà Kæstuèio g. (I a.). Garaþà
prie „Lytagros“. Jurbarkas, tel. 8
677 80 964.

2 k. butà Dariaus ir Girëno
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 17 000 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
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.
Kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
+370 685 30 946.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Jurbarko r. Lybiðkiø k.
Mokyklos g. 1 (III a., 60 kv. m,
IV aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, 6 800 Eur. Prie
namo yra þemës, ûkinis pastatas).
Jurbarkas, tel. +370 643 02 499.
3 k. butà Klaipëdos g. Vieðvilëje
(II a., 71 kv. m, III aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, graþi
vieta, 10 000 Eur. Butas miestelio
centre). Jurbarkas, tel. 8 603
70 639.
3 k. butà Sodø g. (65 kv. m, vietinis centrinis ðildymas ir vandentiekis, II a., yra sodas ir garaþas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 603 54 942.
4 k. butà Kauno g. 30 (III a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.
4 k. butà K. Donelaièio g. (IV
a., 88 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 28 000 Eur, graþi vieta).
Domina keitimas á 1-2 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 638 59 678.
Butà Vieðvilës miestelyje yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas,
rûsys. Jurbarkas, tel. 8 652 05 747.
Garaþà (yra signalizacija, su rûsiu, 3 000 Eur). Jurbarkas, tel.: 8
55 16 143, 8 612 88 198.
Namà Jurbarke P. Paulaièio
g. (mûrinis, naujos statybos,
neárengtas, aptvertas 30 a sklypas, geras privaþiavimas). Tel. 8
640 32 441.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a. gyvenamas, 11
a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Namà Birutës g. 17 (bendro ploto
202 kv. m, 119 kv. m naudojamo
ploto, 12,5 a, namas II a., visos
komunikacijos, ûkiniai pastatai,
2 garaþai, rûsys po visu namu,
75 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
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Sodybà Dargaitëliø k. (prie
namø 1,34 ha, galima pirkti ir
daugiau þemës). Jurbarkas, tel.
8 609 15 155.
Sodybà Jurbarko r. Greièiø k.
(vienkiemis, graþi vieta, naujai
pastatytas namas, tvartas, yra
ðieno, galiam pirkti su aviø banda, kaina 70 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 614 33 842.
Sodybà netoli Jurbarko prie
upës, þemës 5 ha. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
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 Smukuèiø k. (ðalia
miðkas, 2 500 Eur, 8 a þemës,
netoli uþtvanka). Jurbarkas, tel.:
8 610 29267, 8 687 83624.
Tvarkingà sodybà gyvenvietëje
su hektaru þemës Eerþvilko sen.,
kaina 227 Eur. Tel. 8 617 42 205.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai, prieð
picerijà). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.

p e r k a
Ieðkau pirkti 2-3 kambariø buto
Jurbarke ar ðalia Jurbarko. Tel.
8 606 81 284.

n u o m o j a
2 k. butà (dirbanti, tvarkinga ðeima be vaikø, ilgesniam
laikui, su patogumais ir baldais).
Jurbarkas, tel. 8 674 71 190.
Iðnuomoja sodybà vienkiemyje
(yra trifazis, elektros ávadas,
geras privaþiavimas, namas
su patogumais) Jurbarko r.
Skirsnemunëje. Jurbarkas, tel.
8 662 35 299.
Iðnuomoja 1 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 642 27 192.

Kaune ir rajone

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.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà (5x10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai,
tik iðardymui, su baldais, 600
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du
kambarius, 900 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
Þemës sklypà Pagëgiuose (48
000 Eur, 16 ha, þemës ûkio
paskirties sklypas. Yra raudonø
plytø pastatai, sutartinë kaina).
Pagëgiai, tel. 8 684 56 730.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio g. 13/2 (I a., 50
kv. m, II aukðtø name, blokinis,
15 000 Eur. Sudëti plastikiniai
langai, kambariai nepereinami,
didelis balkonas, ðildymas elektra). Ðakiai, tel. 8 650 67 728.

Ràstinæ sodybà Ðakiø r. Berckiø
k., 9 km iki Jurbarko. Geras
privaþiavimas, visi patogumai,
27 a. sklypas. Tel. 8 640 32 441.
Senovinæ medinæ sodybà vienkiemyje Ðakiø r., Daukantiðkiø
k. Dailiai sutvarkyta aplinka.
Sklypas 57 a. Tel. 8 640 32 441.
Namà (erdvus, dviejø aukðtø,
mûrinis) Darbininkø g.,
Gelgaudiðkyje, Ðakiø r. Visi
patogumai, centrinis ðildymas.
Tel. 8 640 32 441.
Sodybà Lekëèiø sen., Ðakiø r.
Visi patogumai, parduodama su
daliniais baldais. Sodyba graþioje
vietoje, 1,50 ha sklypas. Tel. 8
640 32 441.
Suremontuotà namà Ðakiø r.,
Gelgaudiðkyje (plastikiniai langai, pakeistas stogas, visos komunikacijos, centrinis ðildymas).
Tel. 8 640 32 441.

p a r d u o d a

p e r k a
Ieðkau ásigyti namo Ðakiuose
arba sodybos netoli Ðakiø. Tel.
8 606 81 284.

namà Eþerëlio mstl., Kalno g.
(rûsys, centrinis ðildymas, namui
reikalingas remontas). Tel. 8 640
32 441.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p a r d u o d a
Pastatà-grûdø sandëli netoli
autostrados. Tel. 8 686 08 124.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

25 ha þemës, ûkio paskirties
sklypà Ðakiø r., Sutkiø kaime.
Geras privaþiavimas. 1 ha kaina
- 7 300 Eur. Tel. 8 640 32 441.

Parduodama namo dalis (mansarda) Þemuosiuose Ðanèiuose,
Kaune (3 k., 68 kv. m, visos
komunikacijos). Tel. 8 643 23
889.
Namà Þaliakalnyje Kaune (140
kv. m, erdvus, mûrinis, su 6 a
sklypu, 2 aukðtø, su rûsiu, tvarkingas). Tel. 8 639 93 501.

p a r d u o d a
Sodybà Vainuto k. (prie gero
kelio, su 10, 5 ha þemës ûkio
paskirties sklypu). Ðilutës r., tel.
8 675 44 096.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Ðilalës r. Upynos mst.,
Nepriklausomybës g. 43 (213 kv.
m, mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, graþi vieta, 35 000 Eur,
23 a þemës). Namas miestelio
centre gyventi ir verslui. Ðilalë,
tel. 8 687 67 756.
Þemës sklypà Ðilalës r. Apidëmiø
k. 2 (graþi aplinka, ðalia miðkas,
16 000 Eur. Sena sodyba, 2 ha
þemës. Aplink miðkas, nuo kelio
Tauragë-Ðilalë 300 m. Elektra,
ðulinys). Ðilalë, tel. 8 615 95 474.

Ðilutëje ir rajone

+Iðnuomoja autoservisà
Melioratoriø g. 10 (625 kv. m,
viename kieme su tech. apþiûrø
centru, VÁ Regitra). Pastate
plovykla, autodetaliø parduotuvë,
mechaninës dirbtuvës. Patogi
vieta vystyti bet koká automobiliø
verslà. Tel. 8 685 55 774.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
1 k. butà Gedimino g. 41 (III a.,
ið penkiø, 36,21 kv. m). Tauragë,
tel. 8 688 10 129.
1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
1 k. butà Miðko g. 11 (IV a.). sodà
Bernotiðkëje „Purienos“ bendrijoje (12 arø þemës, yra namelis).
Tauragë, tel. 8 446 41 973.
Patalpas Tauragëje (107 kv. m,
rûsyje, yra vanduo, kanalizacija,
áëjimai ið gatvës ir kiemo). Tel. 8
620 26 185.
2 k. butà (be patogumø, reikalingas remontas, 7 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 681 72 723.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (II a., 47,31 kv. m, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 675
43 073.
2 k. butà (64 kv. m, tinka komercijai) prie pagrindinës gatvës
Vilkyðkiø miestelyje Pagëgiø
sav. arba keièia á butà Jurbarke.
Jurbarkas, tel. 8 684 61 863.
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2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
2 k. butà Dainavos g. (III a., 51
kv. m, 20 000 Eur). Tauragë, tel.
8 655 10 457.
2 k. butà Gaurëje (II a., 47 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, butui priklauso sodas,
malkinë, rûsys. Ðildomas kietuoju
kuru). Tauragë, tel. 8 653 63 173.
2 k. butà Gedimino g. 41 (I a., 52
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 44 000 Eur).
Tauragë, tel. +455 282 8604.
2 k. butà Ðilalës g. 166 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, su patogumais, yra
didelis garaþas, þemës darþui).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.
3 k. butà Dobilo g. (III a. ið
trijø, su autonominiu ðildymu).
Tauragë, tel. 8 616 00 771.
3 k. butà miesto centre (IV a., 65
kv. m) ir þemës sklypà Kæsèiø k.
(2 ha). Tauragë, tel. 8 607 10 774.
3 k. butà Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,10 kv. m, apðiltintas
ið vidaus, signalizacija, ðarvo
durys, plastikiniai langai, centralizuotai á butà tiekiamos dujos, kabelinë TV, ðalia lopðelisdarþelis, progimnazija, netoli PC
MAXIMA). Tel. 8 636 44 766.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120a (IV a., 72 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 35 000 Eur.
Ðiltas, jaukus, patogioje vietoje).
Tauragë, tel. 8 675 61 688.
Dalá gyvenamojo namo miesto
centre (yra garaþas ir 2,7 arai
þemës). Tauragë, tel. 8 652 21
229.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.
Garaþà Bernotiðkës g. Nr. 108
(yra duobë, 4 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 646 51 494.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas)
ir þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Garaþà T. Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 3 000 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.

Namà (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,
12 a þemës) arba keièiu á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g.
(75 kv. m gyvenamojo ploto,
plastikiniai langai, rami vieta,
kapitalinis remontas, galimybë
pirkti su baldais). Tauragë, tel. 8
642 86 645.
Namà Mariø g. 25 (101 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis, 39
900 Eur, su sklypu 10,8 a, ávesta
elektra, vanduo, miesto kanal-

reikalingas remontas, jo bendras
plotas 35,92 kv. m, ðulinio nëra,
netoli miðkas, prieðais sklypà
tvenkinys, 2 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 30 874.
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.
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Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (12 arø þemës, laikinas
namelis, suaugæ medþiai, trifazis
elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel.: 8
647 04 724, 8 446 70 224.
Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvës g. 12 (25 arai, yra ûkinis,
gyvenamasis namas (73 kv. m).
Kaina sutartinë. Tauragës r., tel.
8 676 43 594.

Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Tauruose (35
arø, su pastatu ir komunikacijomis). Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Mûriná namà Dacijonuose (dviejø aukðtø, su mûriniu ûkiniu
pastatu ir garaþu, 40 arø þemës).
Detali informacija telefonu.
Tauragë, tel. 8 654 81 478.
Mûriná vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2 garaþai). Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 34 621, 8 699 27 173.
Namà (dviejø aukðtø, mûrinis,
miesto centre, visos miesto
komunikacijos, 6,4 aro sklypas).
Tauragë, tel. 8 650 33 076.

izacija). Tauragë, tel. +370 638
17 368.
Namà Tauragës r. Þygaièiuose
(157 kv. m, II a. name, medinis,
17 000 Eur). Tauragë, tel. 8 643
91 035.
Namà Lauksargiø k. Tilþës g.
(vokiðkø plytø, su garaþu, 13 a
þemës, elektra, vanduo). Galimas
keitimas arba iðsimokëtinai.
Kaina 19 000 Eur. Tauragë, tel.
8 615 50 923.
Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a. gyvenamas
namas, naudingas 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.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (tvarkingas, 6, 25 arai,
mûrinis namelis, vieno aukðto,

Sodybà Bernotiðkëje (namas
mûrinis, su garaþu yra ûkinis, sodas, 11,21 a, prie uþtvankos) arba
keièia á 1 k. butà Tauragëje (II-III
a., mûriniame name, su priedu).
Tauragë, tel. 8 688 94 328.
Sodybà Dauglaukio k. Kaina po
apþiûros. Tauragës r., tel. 8 633
94 411.
Sodybà Kæsèiuose (71 % statybos
baigtumo, praeina miesto komunikacijos, 82 arai þemës, prie
pagrindinio kelio, 45 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 685 40 657.
Sodybà Lomiø k. (16 000 Eur)
Astrø g. Tauragë, tel. 8 650 11
327.
Sodybà Stragutës k. (prie gero
kelio, yra projektas ir leidimas
namo statybai, 13 arø þemës
sklypas namo statybai). Tauragës
r., tel. 8 699 98 041.
Sodybà Ðakvieèio k. Tauragës r.,
tel. 8 634 98 406.
Sodybà Tauragës r. Batakiø sen.
Eidintø k. (25 000 Eur, mûrinis
namas, sklypas 23 a). Tauragë,
tel. 8 685 26 453.
Vokiðkø plytø namà su garaþu
Lauksargiø k. Tilþës g. (13 a, elektra, vanduo). Galimas keitimas
arba iðsimokëtinai. Kaina 19 000
Eur. Tauragë, tel. 8 615 50 923.
Þemæ 1 km nuo Tauragës (þemës
ûkio paskirties, 60 arø, 1 aras
- 290 Eur). Tauragë, tel. 8 636
44 766.
Tris þemës sklypus kartu (1,6
ha, 06 ha, 04 ha) Lankininkø k.
Batakiø sen. Tauragë, tel. 8 604
18 178.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.

Þemës sklypà Didkiemio k. prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.

butà su visais patogumais, I-II
a. Tauragëje arba Jurbarke.
Tauragë, tel. 8 638 63 468.

Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës
g. (3 km iki Tauragës link
Kryþkalnio, prie pagrindinio
kelio, uþdaras kvartalas, elektra,
kaina sutartinë). Tel. 8 654 87
362.

n u o m o j a

Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà prie Tauragës (57
arai, ûkininko sodyba). Tauragë,
tel. 8 699 55 440.
Þemës sklypà Tauragës r.
Lauksargiø k. (dirbama, 1,37 ha).
5 vnt. vamzdþiø, akëèias (trijø
daliø). Tauragë, tel. 8 615 11 688.

p e r k a
4 k. butà. Tauragë, tel. 8 681
63 156.
Perka 1 k. butà (I a., kitø aukðtø
nesiûlyti, gali bûti bendrabuèio
tipo). Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 628 62 207.

k e i è i a

+Iðnuomoja 2 k. butà be patogumø, mediniame name,
miesto centre. Tauragë, tel. 8
655 55 856.
+Iðnuomoja administraciná
komerciná pastatà Dariaus ir
Girëno g. 14 A (2 a., 560 kv.
m, miesto centre senamiestyje,
ðalia AB Lietuvos paðtas, rajono
savivaldybë, AB Ðiauliø bankas,
kultûros centras). Tinka biurams,
galima su baldais. Tel. 8 685
55 774.
+Iðnuomoja kioskà Gedimino g.,
prie PC MAXIMA. Tauragë, tel.
8 699 47 615.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.
Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.
Grûdø traiðkytuvà, 400 Eur. Tel.
8 676 57 000.
Ketaus radiatorius (2 po 9 sekcijas, 1-16, 2-12 sekcijø, 1-45
sekcijø, 2 Eur). Tauragë, tel. 8
685 74 028.
Þoliapjovæ RIDER (benzininë),
benzininá pjûklà, geros bûklës.
Tauragë, tel. 8 639 62 837.

+Iðnuomoja namà miesto centre
(yra visi patogumai, nuosavas
ðildymas). Tauragë, tel.: 8 689 33
952, 8 642 86 645.
Dirbanti pora iðsinuomotø 1 k.
butà Tauragëje, norëtøsi, kad
bûtø su baldais ar nors dalimi jø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.

p a r d u o d a
Maþai naudota GL-GENERAL
dujinæ viryklæ su dujine orkaite,
70 Eur. Tauragë, tel. 8 601 59 205.
Naudotus: skalbimo maðinà
„Gorenje“, indaplovæ „Gorenje“,
dviratá-treniruoklá su funkcijø
ekranu. Jurbarkas, tel. 8 659
03 228.

2 k. butà Eidintø k. (geras, su
visais patogumais) á maþà namelá.
Siûlyti variantus. Tauragë, tel. 8
639 62 837.
Parduoda arba keièia pusæ medinio namo (be remonto, 9 arai
þemës, plytinis ûkinis pastatas,
daliniai patogumai) á 1-1,5 k.

venø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pju

Ðaldytuvà „Minsk-15“ (2
kamarø, veikiantis, geros bûklës). Tauragë, tel.: 8 446 57 906,
8 670 66 147.
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CITROEN XSARA (2002 m.,
1,4 l, benzinas, taðkinës dujos, 2
durø, TA iki 2018m., techniðkai
tvarkingas, 950 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 90 904.

VW GOLF IV (2000 m., 1,4 l,
benzinas, juodos sp., 4 durø, 850
Eur). Tauragë, tel. 8 682 24 545.

MERCEDES-BENZ

(1992 m., 1,8 benz., geros bûklës,
kaina 320 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 32 009.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Baldø komplektà mergaitei (3
daliø, komoda, raðomasis stalas,
2 durø spinta, 130 Eur). Tel. 8
677 72 767.

Avis mësai ir auginimui su ëriukais. Jurbarkas, tel. 8 614 33 842.

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
I N S T R U M E N T A I
(BAJANAI, AKORDEONAI,
ARMONIKOS). Klaipëda, tel. 8
603 10 867.

Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina 60
Eur, su pristatymu). Jurbarkas, tel.
8 616 84 106.
Mergaitës kambariui sofà-lovà.
Sofa puikios bûklës, þaismingos
spalvos, 70 Eur. Tauragë, tel. 8
618 27 784.
Minkðtà kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei
ir virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.

Karves (3 vnt., ðvieþiapienës).
Tauragës r., tel. 8 614 38 342.
Karvæ (3 verðiø, neseniai apsiverðiavusi, gali pirkti su verðiu ar be
jo). Tauragë, tel. 8 699 03 547.
Karvæ (pieninga, 6 verðiø) ir
limuzinø veislës telyèià (apsiverðiavusi, verðiuosis balandþio
mën.). Ðienainio rulonus baltoje
plëvelëje, 1 vnt. - 25 Eur. Tauragës
r., tel. 8 630 42 786.
Kiaulæ (pasiskersti). Tauragë, tel.
8 669 92 610.

Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina 60
Eur, su pristatymu). Jurbarkas, tel.
8 616 84 106.

Kiaulæ, 150 kg. Tel. 8 656 79 810.

Minkðtàjá kampà (uþ labai maþà
simbolinæ kainà, dviejø daliø
ir trijø daliø) ir graþià sekcijà.
Tauragë, tel. 8 673 35 614.

Avis (juodgalvës, po 65 Eur/vnt.).
Tauragë, tel. +370 656 34 295.

Sekcijà ERA (30 Eur), sofà-lovà
(50 Eur), spintà (3 durø, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 674 77 036.

Kvetukø ir aviþø miðiná, kaina 6
Eur. uþ 50 kg. Tel. 8 630 74 306.

Sekcijà (pigiai) ir saunà BAUER
(originali, vokieèiø g-bos, pigiai).
Tauragë, tel. 8 652 43 807.
Skubiai baldø komplektà mergaitei: 3 daliø komoda, raðomasis
stalas, 2 durø spintà, kaina 130
Eur. Tel. 8 677 72 767.
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Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

Virtuvinius baldus, sieninæ spintà
iðardymui geros bûklës, naujà
vyðninës spalvos sofà. Jurbarkas,
tel. 8 609 15 155.

Karvæ (mësinë, pirmaverðë, su
verðeliu, 930 Eur). Jurbarkas, tel.
8 607 81 773.

Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.

Superku obuolius Jurbarko,
Skaudvilës, Tauragës, Vilkiðkiø
regione. Tel. 8 616 93 123
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

d o v a n o j a
Keliø spalvø jurginus ir mëlynos
sp. irisus iðsikasti ir þemaûgiø
geltonos sp. tulpeliø svogûnëlius.
Taurai, tel. 8 606 47 785.

Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.

Àþuolinius, iðdþiovintus pusràsèius, nuþievintus. Jurbarkas,
tel. 8 640 29 505.
Centrinio ðildymo katilà-viryklæ
„Vienybë S3“, „Kermi“ radiatorius, cirkuliaciná siurblá, el.
boilerá, pjovimo-obliavimo stakles,
suvirinimo aparatà (elektrodais).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.
Duðo kabinà (nauja, su defektu).
Tauragë, tel. 8 670 69 660.
Hidroforà (naudotas, veikiantis,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 618
60 845.

Melþiamà karvæ (dviejø verðiø,
verðinga, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 635 55 612.
Mësiniø galvijø bandà, galima
pirkti ir atskirai. Tauragë, tel. 8
616 24 586.

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

p a r d u o d a
Bièiø aviliø nuo þemës paaukðtinimus. Tauragë, tel. 8 446 54 039.
Dëvëtus drabuþius (dþemperiai,
kelnës, striukës ir kt., maiðais
– 100 kg, 25 Eur). Atveþu.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Knygas: „Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“ (37 knygos),
A. Diuma raðtus (20 tomø). O.
Balzako ir È. Dikenso (rusø k.
,po 10 knygø). E. Zola (11 knygø).
Pasaulio ðaliø liaudies pasakas
(37 knygos). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 609 37 319.
Naudotà ðaldiklá „Bosch“ (aðtuoniø stalèiø, labai gera bûklë,
kaina 90 Eur). Jurbarkas, tel.: 8
612 88 198, 8 655 16 143.
Naudotà pjûklà malkomis pjauti
ir elektriná galàstuvà su stovu ir
galingu varikliu. Tel. 8 611 01 244.

Ávairaus dydþio akmenis (apie 4
kub. m). Senovines glazûruotas
plyteles (apie 30 kv.m). Aliejinius
daþus (30 l). El. kabelá (naudotà
ir naujà). Obliavimo stakles (per
virðø ir per apaèià). Tauragës r.,
tel. 8 656 24 052.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir kvadratinius
akmenis (spalvotus, 120 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Ðarvo duris (naujos, aukðtis 2 m 8
cm, plotis 98 cm). Jurbarkas, tel.
8 640 29 505.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

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.
Ðieno purkðtuvà su varikliu.
Ðilalë. tel. 8 688 56 284.
El. pjûklà su pjûklais ir kabeliu.
Tel. 8 673 75 462.

Kokybiðkas ir greitas þolës,
krûmynø, kalnuotø vietø, apleistø
sklypø pjovimas trimeriu-krûmapjove Jurbarke ir Jurbarko
rajone. Dirbame ir savaitgaliais.
Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.
Senà ketaus vonià. Jurbarkas, tel.
8 691 47 655.
Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Rastas raktas prie IKI PC (buvusios universalinës parduotuvës).
Tauragë, tel. 8 639 01 996.
Atiduodu pievà ðienavimui.
Ta u r a g ë s r a j o n a s , M a þ o n ø
seniûnija. Tauragë, tel. 8 642
30 061.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 (1989 m., juodos spalvos, geros bûklës, TA iki 2018 05
28 d., kaina 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 617 63 879.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda,
4/5, 280 000 km, TA iki 2019-07,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2
400 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

BMW

p a r d u o d a
BMW 525 (2006 m., 2600 cm3,
benzinas, 160 kW, automatinë,
universalus, juoda, 251130 km,
daug privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 5 600 Eur, be defektø). Tauragë, tel. 8 658 12 070.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XSARA (1998 m.,
1600 cm3, benzinas, 65 kW,
mechaninë, universalus, pilka,
4/5, 200 641 km, TA iki 2018-12,
500 Eur + þieminës padangos).
Tauragë, tel. 8 657 91 015.
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VW PASSAT (1,9 dyz., 1993 m.,
kaina 270 Eur) ir VW PASSAT

MERCEDES BENZ (2002 m.,
dyz., CDI, karavanas, klasës, 105
kW, þieminiø, vasariniø padangø
komplektai). Jurbarkas, tel. 8
652 86 035.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

NISSAN

Lengvojo automobilio priekabà
iki 200 Eur. Tauragë, tel. 8 685
02 867.

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m.,
1,6 l, benzinas, tvarkingas, TA
iki 2019 m., 350 Eur). Tauragë,
tel. 8 636 33 219.
NISSAN PRIMERA (2000 m., 2
l, benzinas, TA iki 2018 m., 400
Eur). Tauragë, tel. 8 684 04 001.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2002 m., 2 l,
TDI, TA iki 2018 05, gera bûklë).
Tel. 8 652 49 196.
OPEL ASTRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia,
4/5, TA iki 2018-05, 1500 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
OPEL ASTRA (2002 m., 2 l,
TD, ta TA iki 2018 05). Tel. 8
652 49 196.
OPEL VECTRA (1998 m., 1,6
l, benzinas, geros bûklës, TA iki
2018 09 mën., kaina 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 10 987.

PEUGEOT

p e r k a

p e r k a
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 1 000 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.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Perka automobilá, siûlyti visus
variantus gali bûti po avarijos.
Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka automobilinës preikabëlës „Zubrionok“
këbuliukà. Tel. 8 650 35 586.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (2000 m., 1100
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
heèbekas, juoda, 4/5, 212000
km, TA iki 2018-03, 750 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 26 082.
PEUGEOT PARTNER (1998
m., TA, iki 2018 m., keleivinis,
tvarkingas, tinka prekybai ir
maþø kroviniø perveþimui, 700
Eur). Tauragë, tel. 8 681 72 723.

RENAULT

p a r d u o d a
Ratlankius (originalûs, su 5
skylëmis, tinka CITROEN ir
PEUGEOT). Tauragë, tel. 8 646
51 494.
RENO SCENIC variklá (DTJ
dyzelis, 1,9 l, 2002 m.). Jurbarkas,
tel. 8 695 19 298.

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (1999
12 22, heèbekas, mechaninë,
dyz., pravaþiuota 218 000. km,
TA iki 2018 08, kaina 750 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 677 80 964.
RENAULT CLIO (1995 m.,
benzinas, 44 kW, mechaninë,
pilka, 2/3, TA iki 2018-09, 305
Eur). Tauragë, tel. 8 652 66 789.
RENAULT SCENIC (1999 m.,
be variklio, geros bûklës, TA,
kaina 220 Eur) arba dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.

SEAT

p a r d u o d a
S E A T A LT E A ( 2 0 0 7 m . ,
2000 cm3, dyzelinas, 125 kW,
mechaninë, vienatûris, juoda,
4/5, 241139 km, daug privalumø,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3 990
Eur, ekonomiðkas ir galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (1998 m., 1,9 l, 66
kW, yra TA, dvi durys, mëlynos
sp.). Tel. 8 652 49 196.
VW PASSAT (1997 05, 1,8 l,
benzinas, 92 kW, sedanas melsva
spalva, veliûras, juoda spalva, el.
langai, kondicionierius, cinkuotas këbulas, kaina 1200 Eur, TA
iki 2019 06 29 d.). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110
kW, TA iki 2018 10, yra draudimas iki 2018 01, kaina 1 500 Eur,
galima derëtis) ir lietus ratlankius, kaina 1 400 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.
VW GOLF (1998 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, mëlyna,
2/3, TA iki 2019-05, 1 400 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
VW GOLF (1993 m., 55 kW,
benzinas, TA iki 2019 08 03, 450
Eur). Tel. 8 611 59 050.
VW GOLF (1998 m., 1,9 66 kW,
yra TA dvi durys, mëlynos sp.).
Tel. 8 652 49 196.

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, geros bûklës.
Tel. 8 612 35 073.
Bulviø sëjamàjà (4 vagø, rusø gbos, geros bûklës). Ðilalës r., tel.
8 652 36 270.
El. iðoriná prekiø pakrovimo liftà
(3 tonø galios, 8,5 m aukðèio,
1 900 Eur). Tauragë, tel. 8 636
44 766.
Grûdø malûnà (savos gamybos,
nedidelis), darþoviø smulkintuvà,
smulkias akëèias (4 vnt.). Tauragë,
tel. 8 636 33 219.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR 105 (geras, tvarkingas kombainas, paruoðtas
javapjûtei. Daugiau informacijos
telefonu. 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 13 936.
Mëðlo pakrovëjà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Elektros
variklius ávairaus galingumo, 3
cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Bulviø kasamàjà, geros bûklës.
Tel. 8 612 35 073.
Ðieno-ðiaudø presà
„International“ ir kultivatoriø
(plotis 2,8 m). Ðilalës r., tel. 8
630 49 607.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà ir SK4
priekinius ratus. Ðilalës r., tel. 8
693 64 034.
Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.
Traktoriø T-16 (1985 m., tvarkingas, sutvirtinta priekaba, draudimas iki 2018-05-08, 1 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Ðieno pûstuvà su varikliu. Ðilalë,
tel. 8 688 56 284.
Variklius traktoriams T-40 ir
MTZ-80, po remonto. Tauragë,
tel. 8 639 95 789.

p e r k a
+Perkame þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,

cm
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Parduoda Klaipėdos r., Lelių k., Pilupėnų g. 11:
polisterolį, balta sp., 10 cm storio, 10 vnt. - 1 vnt - 3
EUR; mineralinę vatą, 4 rulonai, 1 rulonas - 5 EUR;
naudotas durų varčias, 2,04 x 0,80 m, 3 vnt., po 10 EUR
ir 1,84 x 0,74 m, be staktų - 2 vnt., po 30 EUR;
dujinę viryklę, 2 skylių, 30 EUR; elektros šviestuvus,3
vnt., 1 vnt. - 8 EUR; nerūdijančio plieno kriauklę, 10
EUR; deguonies balionus, tušti, 2 vnt., 1 vnt. - 15 EUR;
angliarūgštės balioną, 15 EUR; acetileno balioną, 30
EUR; medinius tvoros skydelius, 2,5 x 1 m, 4 vnt, 1 vnt.
- 20EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka, kaip eksponatà vikðrinio traktoriø T-74.
Yra galimybë, jei pardavëjas
pagedautø, kad prie paruoðto
eksponavimui traktoriaus bûtø
pritvirtinta lentelë su traktoriumi
dirbusio þmogaus duomenimis.
Tel. 8 650 35 586.

+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas. Geros apmokëjimo sàlygos.
Arba iðnuomojama darbo vieta.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
Darbas pagalbiniam darbininkui
pieno ûkyje. Patirtis nëra bûtina, taèiau bûtø privalumas.
Apgyvendinimas ir maitinimas
nemokamai. Tauragë, tel. 8 618
10 349.
Galiu padëti ásidarbinti Airijoje
UK, mësos pramonëje, baldø
gamykloje, pakavime, autokranininku su keltukais.
Atsiskaitymas po ádarbinimo.
Jurbarkas, tel. 8 684 61 863.

+Reikalinga darbuotoja kebabinëje. Tauragë, tel. +370 657
96 548.
+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos.
Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Pagëgiai, tel. 8 685
02 831.

Ieðkome darbo nebijanèiø ir
uþsidirbti norinèiø stogdengiø
nuolatiniam darbui Lietuvoje
(Jurbarkas, Tauragë). Jurbarkas,
tel. 8 637 00 382.
Ieðkome komandos nariøcukriniø dekoracijø gamintojø.
Jei esate sàþininga, atsakinga,
kruopðti, prisijunkite prie mûsø.
Tauragë, tel. 8 626 74 637.

Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti
ið Jurbarko, Kauno, Birþø,
Pasvalio, Panevëþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
Pieno ûkiui reikalingai darbininkai-melþëjai, apgyvendiname, soc. garantijos. Jurbarkas,
tel. 8 650 62 948
Pieno ûkyje reikalingas darbininkas ðërikas, bûtina turëti
traktorininko teises, geros gyvenimo sàlygos atlyginimas pagal
susitarimà. Tel. 8 607 65 490.
Raseiniø raj. 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 pensinio amþiaus
moteris priþiûrëti senukà ir kartu
gyventi Jurbarko r. Tel.: 8 674 17
210, 8 686 00 789.
Reikalinga vieniða moteris
namuose prie ruoðos darbø,
aplinkos prieþiûros. Suteikiamas
visas iðlaikymas, apgyvendinama l. gerose sàlygose. Gali turëti
vaikà. Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingas vairuotojas darbui
Europoje su tentine puspriekabe.
Telefonas pasiteiravimui +370
687 78 111.
Siûlomas darbas þuvies, krabø
ir kreveèiø fabrikuose Ðkotijoje.
Nemokamas ádarbinimas.
Teirautis telefonais +447 789
686 545, Klaipëda, tel. 8 678
46 359.

KATARAKTA – LIGA KELIANTI PAVOJŲ
REGĖJIMUI
Akies lęšiukas savo funkcijas
atlieka gerai tik tada, kai jis yra
skaidrus, tačiau yra tokių akių
ligų, kurios trukdo lęšiukui
tinkamai funkcionuoti. Viena iš
jų – katarakta. Kas tai per liga?
Kada reiktų susirūpinti? Kaip
gydyti kataraktą?
Katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai
akies viduje esantis lęšiukas
drumstėja. Pradinėse stadijose
katarakta gali nesukelti regėjimo problemų, tačiau su metais
drumstys ryškėja, plečiasi, kas
lemia palaipsniui blogėjantį
regėjimą. 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. Ligai progresuojant regėjimas silpnėja,
atskiriama tik šviesa nuo tamsos ar visiškai apankama.
Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
Pastebėjus palaipsniui silpstantį regėjimą, lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti pilnaverčiam
gyvenimui, darbinei veiklai – reikėtų nedelsti ir kreiptis į specialistą.
Kaip katarakta gydoma?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu.
Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija
yra neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka
apie 30 minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.
Ar delsimas turi įtakos operacijos rezultatams?
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta
gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Subrendusios
kataraktos operacija – techniškai sudėtingesnė, 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.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruošiantis kataraktos operacijai ir kokių rezultatų galima tikėtis?
Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: naudojamos mikrochirurginės
įrangos, pasirinkto lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra kitų
akies, sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus regėjimo pagerėjimas pastebimas
pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių. Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų dėmesį į pirminius ligos požymius, neleistų kataraktai
progresuoti iki aklumo.
Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas
technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios
kvalifikacijos specialistas, kuris atliko šimtus kataraktos operacijų. „Akių chirurgijos centre“
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius – patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Ûkyje reikalingas traktorininkas
- ðërikas ,galima apgyvendinti,
atlyginimas 500-800 Eur. Tel. 8
607 65 490.
Ûkininkui reikalingas pagalbinis
darbininkas. Apgyvendiname,
maitiname, soc. garantijos.
Pagëgiø r. Þukai, tel.: 8 652 03
655, 8 685 02 831.
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio.
Tauragë, tel. 8 612 63 713.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas su patirtimi. Tauragë, tel. 8 655 44 919.

Ieðkau darbo, seneliø prieþiûra,
vaikø prieþiûra, turiu patirties.
Jurbarkas, tel. 8 656 32 782.
Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Esame su patirtimi. Atliekame
remonto ir statybos darbus
(stogai, skardinimas, pavësinës,
supynës, priestatai, plyteliø
klojimas, sienø, lubø, grindø.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Pjauname gyvatvores, þolæ, dekoratyvinius augalus. Iðvalome
apleistas sodybas. Tauragë, tel.
8 654 43 839.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Pagal individualius uþsakymus
gaminame: virtuvës, vaikø kambario, prieðkambario baldus,
spintas slankiojanèiomis sistemomis. Tauragë, tel. 8 698 81 700.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Girininkijos g. 14, tel. 8 677 96
000, www.karkasinespirtys.lt
+KOKYBIÐKAI KLOJAME
TRINKELES, kaina sutartinë.
Darbo patirtis daugiau nei 10
metø. Suteikiame garantija..
Priimami uþsakymai, tel. 8 641
19 189.
+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 santechnikos darbus
ir valymo árenginiø, mini ekskavatoriaus paslaugas, tvenkiniø
kasimas. Jurbarkas, tel. 8 637
95 652.
Kokybiðkas namø daþymas, garantija, grindø dëjimas, lentuèiø
kalimas, griovimo darbai ir kiti
apdailos darbai. Jurbarkas, tel.
8652 06 026.
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.
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.
Spaudþiame sultis Jurbarke
A.Giedraièio Giedriaus g. 4
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
Veþame keleivius ir siuntas á
Vokietijà, Olandijà, Ðveicarijà,
durø, vairuotojai, visas komfortas. Tel. 8 602 89 057.
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Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18
t). Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

50 m . moteris, gyvenanti kaime,
susipaþintø su negerianèiu, darbðèiu vyriðkiu iki 65 m. amþiaus.
Tauragës r., tel. 8 652 32 337.
Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal
ir gyvenimui. Raseiniø r., tel. 8
610 90 763.
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Norintys gauti
pasiskelbusiojo telefono numerá turi
skambinti redakcijai tel. 8 446 72121.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

RUGSĖJO 14 D. 18 VAL. Kino filmas „ŠERKŠNAS“ Jurbarko kultūros centre.
RUGSĖJO 15 D. 17.30 VAL. Etninės kultūros akcija VISA LIETUVA ŠOKA Jurbarko
rajono savivaldybės aikštėje.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

RUGSĖJO 14 D. 10 VAL. Seminaras (slaugytojų) Tauragės kultūros centre.
RUGSĖJO 15 D. 17.30 VAL. Akcija „Visa Lietuva šoka“ (prie Kultūros rūmų) Tauragės
kultūros centre.
RUGSĖJO 15 D. 19 VALGruzinų ansamblio „Gori“ koncertas Tauragės kultūros centre.
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