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VAIRUOTOJAI NETEKS
PAMĖGTOS PRIVILEGIJOS
– GERAI AR NELABAI?

Jau nuo 2014 metų galo lietuviai turėjo pratintis prie naujos
tvarkos – degant raudonam šviesoforo signalui, prieš sukant į
dešinę, net ir esant pridėtinei rodyklei, privalu pilnai sustoti.
Priėmus tokią tvarką iš karto buvo paaiškinta – tai tarsi adaptacinis laikotarpis. Jau nuo 2020 metų vairuotojai nebeteks išties
pamėgtos privilegijos – sukti į dešinę net degant raudonam
šviesoforo signalui. Tai reiškia, kad Kėdainiuose esančių 17
pridėtinių žalių rodyklių nebeliks.
Pokyčių paiso ne visi. Priėmus šią tvarką buvo pastebėta, kad
visgi nemaža dalis vairuotojų šios taisyklės tiesiog nepaiso.
Situaciją pagerino tik grasinimai, jog už nesustojimą gresia
ir teisių praradimas.
Atsirado iš... „biednumo“. Kėdainiuose esančios vairavimo
mokyklos „Saugaus eismo centras“ direktorius Raimundas
Buinevičius teigė, kad jo manymu, toks paplitęs pridėtinės
žalios rodyklės naudojimas Lietuvoje galėjo kilti iš lėšų taupymo. Juk tai – ne papildomą šviesoforo sekciją įrengti. Tačiau
Vakarai tokių eismo „išimčių“ atsisakė, ir metas tą padaryti ir
Lietuvoje. „Europoje tik mes ir Vokietija turi tokį dalyką, kaip
pridėtinė žalia rodyklė į dešinę. Rytų Vokietijoje jos buvo, o
Vakarų Vokietijoje – ne. Po susivienijimo buvo sprendžiama,
kad jas reikėtų išvis panaikinti, tačiau Rytų vokiečiai nepasidavė ir reikalavo, kad rodyklės būtų paliktos. Galiausiai buvo
priimtas kompromisas palikti tokias pridėtines žalias rodykles
tik nejudriose sankryžose, kuriose pasukti į dešinę yra saugu.
Pas mus šviesoforų standartas ilgą laiką po nepriklausomybės
buvo pasenęs – turėjome sovietinio standarto šviesoforus. Taigi
buvo paliktas pereinamasis laikotarpis iki 2020 metų.
JAV daugelyje valstijų pasukti į dešinę galima degant raudonam šviesoforo signalui, net ir nesant jokioms pridėtinėms rodyklėms. Tai čia dar pigesnis būdas, bet žinoma, ten vairavimo
kultūra aukštesnė, negu pas mus“, – svarsto R. Buinevičius.
Nors ir mes esame įpratę prie to, kad sukti į dešinę daugelyje
vietų galime laisvai, vis dėlto minusų ši praktika turi daugiau,
nei pliusų. „Taip, yra privalumų. Sukančiųjų į dešinę laukimo
laikas sumažėja, padidėja sukančiųjų pralaidumas. Tačiau
trūkumų yra daugiau. Toks sukimas į dešinę stabdo srautą
kertamuoju keliu, ir nesvarbu, kad automobilis šmurkštelėjo į
tarpą – už jo važiuojančiam vis tiek tenka pristabdyti, o gale
važiuojantis automobilis iš viso beveik sustoti turi. Taip pat
pėsčiųjų praleidimas kelia problemų – jiems dega žalia, o
atvažiuoja automobilis... Na sudėjus viską ir susidaro vaizdas, kad sprendimas buvo priimtas dėl to, kad be pridėtinės
žalios rodyklės eismas bus saugesnis. Žinoma, iš vairuotojo
pusės žvelgiant lyg ir gerai ta rodyklė – nereikia laukti, ėmei
ir pasukai. O žvelgiant iš eismo saugumo pusės, o juk tai ir
yra mūsų visų prioritetas, jei rodyklė sukelia daugiau pavojų,
nei duoda naudot, be abejo ją reikia naikinti ir spręsti srauto
pralaidumo problemą kitaip – įrengiant papildomas šviesoforo
sekcijas“, – įsitikinęs „Saugaus eismo centro“ vadovas.
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GAMTOS SUBRANDINTI VAISTAI: POMIDORAI

Dabar – daržovių metas. Jos ne tik praturtina valgiaraštį, bet ir naudingos sveikatai.
Specialistai rekomenduoja kasdien suvalgyti
po keletą porcijų daržovių. Norite iki žilos
senatvės išsaugoti sveikatą, būti aktyvūs ir
darbingi? Tada daugiau dėmesio skirkite
kasdieniam maistui.
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Kad žmogus būtų žvalus ir kupinas jėgų,
daugelis maisto produktų turi būti augalinės
kilmės, didžioji jų dalis – vaisiai ir daržovės.
Jie – pagrindinis antioksidantų, reikalingų
žmogaus organizmui, šaltinis. Todėl padeda
išvengti įvairių ligų arba stabdo jų vystymąsi.
Per dieną reikėtų suvalgyti penkias porcijas
daržovių. Vieną porciją sudaro stiklinė lapinių
arba pusė stiklinės kitokių daržovių. Tačiau dietologai pataria suvalgyti kiek galima daugiau
skirtingų spalvų vaisių ir daržovių. Natūraliai
atsirandantys fitochemikalai, kurie suteikia
vaisiams ir daržovėms spalvą, taip pat gali
padėti išlikti sveikiems. Ryškių spalvų vaisiai
ir daržovės turi didžiąją dalį antioksidantų, jie
saugo kūną nuo laisvųjų radikalų kenksmingo
poveikio. Žinoma, visur reikalingas saikas.
Jei bus valgomos vien daržovės, organizme
gali sumažėti geležies kiekis, nes augaluose
lengvai pasisavinamos geležies nėra. Maistas, patekęs į organizmą, virsta kūno ląstelių
dalimi ir energija. O ji išeikvojama vykstant
gyvybiniams procesams. Taigi kuo įvairesnį
maistą valgysime, tuo sveikesni ir gyvybingesni būsime. Tačiau racione neturi trūkti sodo
ir daržo gėrybių.
Pomidorai – itin vertinga daržovė Pomidorų
cheminė sudėtis įvairi. Tai lemia veislė, auginimo ir gamtos sąlygos, derliaus nuėmimo

laikas ir kiti veiksniai.
Pomidorai turi angliavandenių, baltymų, kalio,
natrio, magnio, fosforo,
jodo, kalcio, B grupės
vitaminų, vitaminų P ir C,
folio rūgšties ir kitų naudingų medžiagų. Juose
esančios obuolių ir citrinų
rūgštys nulemia malonų
šių daržovių skonį.
Kadangi 100 g pomidorų yra apie 177 mg kalio,
reikalingą šio elemento paros dozę žmogus
gauna suvalgęs tris pomidorus. Kalis yra
reikalingas tam, kad raumenys ir nervai
funkcionuotų gerai, be to, jis reguliuoja
širdies ritmą ir skysčių balansą organizme.
Kalio trūkumas sukelia nuovargio jausmą,
raumenų susilpnėjimą, patinimą, vidurių
užkietėjimą, inkstų nepakankamumą. Pomidorai tinka širdies ir kraujagyslių ligų
profilaktikai, sutrikus medžiagų apykaitai.
Juos naudinga valgyti tiems, kuriuos vargina
aukštas kraujo spaudimas ir aterosklerozė.
Valgant šias daržoves stiprėja kraujagyslės,
gerėja bendra organizmo būklė. Pomidorų
ląsteliena, pektinai ir fitoncidai švelniai
veikia virškinimo traktą, slopina puvimo
procesus, gerina virškinimą, todėl tinka
sergantiesiems kepenų ir žarnyno ligomis,
gastritu, kai sumažėjęs skrandžio sulčių
rūgštingumas. Tačiau pomidorus rizikinga
vartoti žmonėms, kurių skrandžio rūgštingumas didelis ir kurie turi opų. Mažiau šių
daržovių reikėtų valgyti sergant sąnarių ir
kai kuriomis inkstų ligomis. Įdomu ir naudinga Pomidoruose yra serotonino – „laimės
hormono“, taigi jie pakelia nuotaiką, o esant
stresinėms situacijoms veikia kaip antidepresantas. Norint iš pomidorų gauti daugiau
vitamino C, supjaustytus juos reikėtų kuo
greičiau suvalgyti arba apšlakstyti citrinų
sultimis ar paskaninti majonezu, grietine.
Jei vasara šilta ir saulėta, pomidoruose susidaro daugiau cukraus, vitamino C, karotino.
Daugiausia sausųjų medžiagų, cukraus būna,
kai pomidorai lauke nuskinami rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo pradžioje. Rugsėjo antroje
pusėje nuimtų pomidorų cheminė sudėtis jau
būna blogesnė.

NAUDINGA ŽINOTI

PAGRINDINĖS IŠMINTINGŲ ŽMONIŲ
TAISYKLĖS
1. Daugiau tylėti;
2. Niekada nieko neklausti
tiesmukai;
3. Neatskleisti savo minčių
svetimose knygose (nerašyti
laukeliuose);
4. Išmintingas žmogus niekada niekam nepasakos apie
savo tikrus ketinimus. Pavydas – viena iš stipriausių emocijų, iššaukia stiprią Visatos
reakciją;
5. Gudrumas – mokėjimas
naudotis aplinkybėmis. Išmintis – žinojimas kaip, kur
ir kuo naudotis.
6. Išmintingas žmogus kalbėdamasis niekada nepanaudos įžeidimo tiesiogiai;
7. Išmintingi žmonės neatskleidžia vienas
kito kortų priešais nenusimanančiuosius;
8. Išmintingi žmonės stengiasi panaudoti
maksimumą savo galimybių siekiant netgi
nedidelių tikslų;
9. Protingas žmogus visada po ranka turi
viską, ko reikia svarbiems reikalams. Protingas žmogus stengiasi apskaičiuoti kelis
žingsnius į priekį;
10. Išmintingas žmogus visada atsižvelgia
į svetimą nuomonę, bet niekada neapleidžia
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JAUNIEMS TAURAGIŠKIAMS – UNIKALI
GALIMYBĖ ĮSILIETI Į DARBO RINKĄ
Rugsėjo 18 dieną savivaldybėje įvyko sutikimas dėl
galimybės įgyvendinti UAB
,,Egersund Net“ pasiūlytą
unikalią idėją – apmokyti
ir įdarbinti Tauragės krašto
jaunus žmones. Įgyvendinant
šią idėją, siekiama profesinį
mokymą priartinti prie realios darbo rinkos.
Susitikime dalyvavo LR
Seimo narė Aušrinė Norkienė, savivaldybės meras
Sigitas Mičiulis, mero pavaduotoja Virginija Eičienė, UAB ,,Egersund Net“ direktoriaus Anders Myklebust, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas, skyrių vedėjai, specialistai,
Suaugusiųjų mokymo centro atstovai.
Susitikimo metu susitarta, kad grupei Suaugusiųjų mokymo centrų mokinių bus sudarytos
galimybės įgyti specifinių, darbui gamykloje reikalingų žinių, derinti mokslą ir darbą, papildomai mokytis anglų kalbos ir matematikos. Reikalingų darbui žinių ir praktinių įgūdžių mokiniai
įgis ne tik Suaugusiųjų mokymo centre, bet ir ,,Egersund Net“ įmonėje.
Susitikimo metu UAB „Egersund Net“ direktorius Anders Myklebust informavo, kad jų įmonėje nuolat kuriamos naujos darbo vietos, tačiau ne visada lengva rasti motyvuotus, siekiančius
kuo daugiau išmokti darbuotojus, todėl ir buvo pasiūlyta ši idėja.

JURBARKAS

ĮSILEISKITE UGNIAGESIUS: NUO PIRMADIENIO TIKRINS KROSNIS
Nuo pirmadienio, rugsėjo
25 dienos, ir
Jurbarko rajono ugniagesiai
pradeda didžiulę respublikinę
akciją „Kūrenkime saugiai“
- tikrins, ar
miesto ir rajono gyventojai
tinkamai pasiruošę šildymo
sezonui. Gelbėtojai tikrins, ar išvalyti dūmtraukiai, ar saugiai įrengtos krosnys, ar tvarkinga
elektros instaliacija. Ugniagesiai gelbėtojai prašo juos įsileisti į namus ir pabrėžia, kad tik
geranoriškai konsultuos, patars gyventojams, ir kad tikrai nebaus. Gelbėtojai šią akciją vykdys
visą mėnesį – žada pasiekti ir atokiausius rajono kaimus.
Informuojama, kad iki lapkričio ugniagesiai numato aplankyti kuo daugiau gyventojų, kurių namuose yra kietojo kuro krosnys. Žmonės bus konsultuojami ne tik dėl tinkamo kietojo
kuro krosnių įrengimo ir eksploatavimo, bet ir dėl netvarkingos elektros instaliacijos, jiems
bus suteikta informacija, kaip minėtus trūkumus pašalinti. Vykstant akcijai gyventojai, norėdami pasikonsultuoti, gali ir patys pasikviesti ugniagesius į namus paskambinę į artimiausią
ugniagesių būstinę. Ugniagesiai perspėja, kad pastatuose, kuriuose yra įrengtos krosnys, prieš
intensyvų kūrenimą būtina jas gerai sutvarkyti bei išvalyti dūmtraukius. Gaisrai namuose,
šildomuose krosnimis, kyla, kai jos yra perkaitinamos, atsiranda plyšių kaminų ar židinių
sienelėse, pro kurias gali prasiveržti ugnis, taip pat kai prakurams naudojami degalai bei kiti
greitai užsiliepsnojantys skysčiai.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS POLICIJOS PAREIGŪNAI PAGALIAU ĮŽENGĖ Į RENOVUOTĄ PASTATĄ

savosios;
11. Išmintingi žmonės visada stengiasi
stebėti ženklus ir nepraleidžia galimybės
pasinaudoti gautomis žiniomis;
12. Išmintingi žmonės saugo savo sveikatą, o ne naikina save;
13. Išmintingo žmogaus gyvenime nebūna nesėkmių, yra tik patirtis, kartais ji
būna negatyvi;
14. Išmintingi žmonės bet kokius klausimus sprendžia tarp savų, nepritraukdami
trečiųjų asmenų;
15. Bet kokioje situacijoje, siekdami ją
adekvačiai suvokti, ieško pliusų, o tik po to
tikrina – ar joje išvis buvo minusų.

Gausus Šilutės
policijos pareigūnų
būrys komisariato
renovacijos pabaigos proga priėmė
gausų būrį svečių.
Pagaliau jie sulaukė! Tai - apie Šilutės
policijos komisariato
kolektyvą, kuris vakar oficialiai perkirpo naujai renovuoto
komisariato pastato
atidarymo juostelę.
Gausus būrys svečių - Policijos departamento ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovai bei kolegos iš
kitų teisėsaugos institucijų - naujakuriams dalijo dovanas, linkėjo darnaus darbo, o jį baigus...
neužmiršti išeiti namo.
Generalinis policijos komisaras Linas Pernavas pirmasis sveikino savo pavaldinius šilutiškius
ir sakė, kad važinėti į tokius atidarymo renginius jam ypač malonu.
Šilutiškiams pareigūnams aukščiausias jų vadovas linkėjo saugoti naujai įruoštas patalpas
ir dovanojo 1500 eurų čekį, už kurį komisariato viršininkas Artūras Mikalauskas pažadėjo
nupirkti treniruoklį - bėgimo takelį. 4 metus truko Šilutės komisariato pastato rekonstrukcijos
projektavimas ir patys darbai.
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ŠILUVA TAPS MAŽ ĄJA LIETUVOS
SUKŪRĖ ALERGIŠKIEMS MAŽYLIAMS
KULTŪROS SOSTINE
PRITAIKYTĄ DARŽELĮ
Šiluvos miestelį žino dažnas Lietuvos gyventojas. Daugelis
yra girdėję apie šioje vietovėje vykusius ir tebevykstančius
stebuklus, iš Šiluvos kilusius talentingus žmones, čia tvyrančią
ramybę, nuostabaus grožio vietoves. Netrukus miestelio vardas
bus garsinimas dar kitaip – 2018-aisiais Šiluva taps mažąja
Lietuvos kultūros sostine.
Šiluvos miestelio atstovai saulėtą rugsėjo 16-tosios popietę
vyko į Vilnių, kur jų laukė mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
pristatymai. Čia reikėjo ne tik reprezentuoti savo miestelį
išskirtiniais valgiais, talentingų žmonių dirbiniais, dalijamąja
medžiaga, bet ir meno kolektyvų pasirodymais. Šiluvos kultūros namų kolektyvai pademonstravo ne tik puikius šokių įgūdžius, bet ir dainingus bei darniai skambančius savo balsus. Kol
meno kolektyvai rodė talentus, Šiluvos „Aušrinė“ mezgė naujas pažintis su gretimų regionų
bendruomenėmis, pasakojo apie miestelio renginius ir projektus, ieškojo naujų idėjų ir dalijosi
savo patirtimi.

PALANGA

PALANGOJE PAAIŠKĖJO GERIAUSI GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKAI
Rugsėjo 21–22 dienomis Palangoje vyko
Lietuvos greitosios medicinos pagalbos
žaidynės. Renginio metu varžėsi trisdešimt šeši medikų ekipažai iš Lietuvos ir
užsienio šalių. Per dvi Žaidynių dienas
komandoms teko pademonstruoti labai
įvairius įgūdžius: gaivinti staigios mirties
ištiktą ar užspringusį asmenį, įkalbėti
savižudį ant Palangos tilto, teikti pagalbą
sunkiai sergančiam naujagimiui ar traumą

„Ąžuolyno“ darželis – alergiškiems vaikams tinkantis darželis, kuriame stengiamės
formuoti sveikos gyvensenos įpročius,
gamtinį vaikų ugdymą ir praleisti daug
įdomaus laiko gryname ore. Taip pat daug
dėmesio skiriame kineziterapeuto sudarytoms mankštelėms“, – taip savo projektą
pristato darželio direktorė kaunietė Justina
Marcinkevičienė (31).

patyrusiam vaikui.
Šių metų Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynėse mažųjų miestų kategorijoje pirmąją
vietą užėmė VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos
skyriaus komanda, kartą jau nugalėjusi prieš dvejus metus ir sėkmingai dalyvaujanti panašiose
varžybose užsienyje. Vienuoliktosiose Lietuvos žaidynėse pergalę šventė slaugos specialistės
Joana Janišauskaitė ir Aistė Abraškevičiūtė bei paramedikas Justinas Stašys.
Didžiųjų greitosios medicinos pagalbos įstaigų kategorijoje šiemet nugalėjo VšĮ Klaipėdos
greitosios medicininės pagalbos stoties komanda, kurią sudarė Virginija Šomkaitė, Jurgita
Toliušienė ir Valdimaras Auksorius.

Alergiškiems vaikams paranki vieta
Paprašyta plačiau papasakoti apie įkurtą
darželį, pašnekovė tikina, kad tai alergiškiems vaikams pritaikyta vieta, taip pat
laukianti mažylių, neturinčių alergijų.
„Pirmiausia tai alergiškų vaikų poreikiams
pritaikytas darželis. Jiems maistą taikome
individualiai – mažyliai maitinami pagal
hipoalerginį valgiaraštį, žaidžia pritaikytoje
aplinkoje. Dulkių erkutėms alergiškiems vaikams rinkomės antialerginius čiužinius, atsisakėme kilimų, minkštų žaislų bei užuolaidų.
Jautriai vaikų odelei prižiūrėti naudojame tik
ekologiškas higienos bei valymo priemones,
taip užtikrindami visapusišką priežiūrą.
Tačiau tai nereiškia, kad laukiame tik alergiškų mažylių! Visi vaikai yra laukiami ir
pageidaujami, o ugdymui papildyti idėjų
semiamės iš Montessori ir Emilijos Redžo
ugdymo sistemų bei jų elementų“, – apie
„Ąžuolyno“ darželį pasakoja įkūrėja.

KLAIPEDA

KLAIPĖDIEČIAI SUSIRINKO ANT ŽARDĖS
PILIAKALNIO...
Šeštadienį pirmą kartą ant Žardės piliakalnio paminėtas lygiadienis. Tenka
apgailestauti, kad tokiame puikiame
renginyje dalyvavo palyginti mažai
klaipėdiečių. Pasak jį organizavusio
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
direktoriaus, archeologo Jono Genio,
progų tai daryti buvo ne viena: ir lygiadienis, ir Piliakalnių metai, ir Klaipėda
– Lietuvos kultūros sostinė, ir Baltų
vienybės diena.
Ko gero, labiausiai pasisekė tiems,
kurie projekto „Muzė veža“ autobusu prieš renginį „Žinomas, bet nepažintas Žardės piliakalnis“ važiavo į ekskursiją. Ją vedė pats J. Genys su žaviomis kolegėmis, archeologėmis Ieva
Masiuliene ir Ramune Bračiuliene.
Autobuse J. Genys papasakojo apie Pilsoto žemę, pasak jo paties, kad ekskursijos dalyviai
nebūtų kaip iš kosmoso nukritę. Parodė senus žemėlapius, schemas. Žmonės buvo apdalinti
atvirukais su įdomiausiais radiniais.
Ekskursijos dalyviai aplankė vieną reikšmingiausių Vakarų Lietuvos ir Klaipėdos miesto
archeologinių paminklų, esantį tarp daugiabučių namų, Bandužių kapinyną.

KAUNAS

KAUNAS TIES PĖSČIŲJŲ PERĖJOMIS
PASITELKĖ 3D PIEŠINIUS
Pėsčiųjų saugumui didinti Kaunas vėl renkasi netradicines ir kūrybiškas priemones.
Kauno miesto savivaldybė bendradarbiaudama su gatvės meno dailininku Sauliumi
Gudelevičiumi 10 pavojingų pėsčiųjų perėjų
prieigų papuošė tikrovišku 3D piešiniu.
Jame vaizduojama ramiai per perėją einanti
ančių šeimyna, tarsi primindama, kad šioje
vietoje nėra kur skubėti.
„Netradiciniai ir netikėti sprendimai dažnai
būna kur kas efektyvesni už įprastas priemones. Šie piešiniai atsirado ties pėsčiųjų
perėjomis, esančiomis prie vaikų darželių ir
mokyklų. Tikiu, kad tai padės vaikams formuoti įprotį prieš žengiant į gatvę neskubėti ir būti
labai atsargiems“, – sakė Kauno miesto vicemeras Povilas Mačiulis.
Menininkas sukūrė 3D gatvės meno piešinius, kurie atrodo itin tikroviškai. Šiais kūriniais
kuriama trimačio vaizdo optinė iliuzija. Piešinio tikroviškumą galima įžvelgti žiūrint tik tam
tikru kampu. Žiūrėjimo taškas, iš kurio geriausiai atsikleidžia piešinio efektas, yra pažymėtas
ties kiekviena perėja.

Specializuotų darželių trūkumas
„Įkurti tokio pobūdžio darželį svajojau jau
kurį laiką, o pati idėja gimė susidūrus su savo
bei draugų vaikų alergijomis. Pradėjusi domėtis ir atlikusi rinkos tyrimą supratau, kad
rasti darželį, kuris atitiktų alergiško vaiko
poreikius, yra be galo sunku. O tokių vaikučių pastaruoju metu vis daugėja“, – problemą
pastebi pašnekovė.

Konkurencija dėl darbuotojų
„Šiuo metu Lietuvoje privačių darželių yra
nemažai. Tai, žinoma, skatina stengtis, tobulėti,
tapti įdomiu bei patraukliu rinkai projektu. Susikūrus naujam darželiui ir atėjus į rinką, reikia
nemažai laiko bei įdirbio tam, kad įgytume
žmonių pasitikėjimą. Konkurencija juntama
ne tik tarp darželių, bet ir tarp darboviečių –
kvalifikuotų darželio auklėtojų labai trūksta,
ypač Kaune“, – rinkos subtilybes atskleidžia
J. Marcinkevičienė.
Privačiuose darželiuose – daugiau dėmesio
vaiko individualumui
Pasakodama apie esminius privačių ir valstybinių darželių skirtumus, pašnekovė teigia,
kad didžiausias skirtumas – dėmesys vaikui.
„Mano manymu, esminis privačių darželių
skirtumas – didesnis dėmesys vaikui ir jo
poreikiams. Tokiuose darželiuose yra mažiau
vaikų grupėse, su jais dirba daugiau pedagogų.
Auklėtojos gali skirti laiko vaikų ugdymui, o
ne įvairiems biurokratiniams reikalams. Be to,
kalbant apie alergiškus vaikus, priderinti maitinimą nedidelėje privačioje ugdymo įstaigoje
paprasčiau nei daugybę grupių turinčiame valstybiniame darželyje“, – valstybinio ir privataus
darželių skirtumus atskleidžia moteris.
Pasimokius iš nesėkmių, gimsta sėkmingi
projektai
„Neretai pastebiu, kad žmonės turi daugybę
puikių idėjų, tačiau vis nedrįsta jų įgyvendinti.
Palinkėčiau nebijoti ir išdrįsti pasiekti tų idėjų
įgyvendinimo fazę, paversti ją realiai egzistuojančiu produktu. Nebijokite klysti, nes iš
to gimsta pamokos, stimulas eiti toliau. Net ir
iš pačių didžiausių nesėkmių pasimokius gali
gimti gražūs bei sėkmingi projektai“, – jauniesiems verslininkams pataria „Ąžuolyno“
darželio įkūrėja J. Marcinkevičienė.

RECEPTAS

CUKINIJŲ SUKTINUKAI
Ingredientai:
cukinijų 1 vnt., varškės 200 g, grietinėlės 50 ml, vytinto kumpio 8 griežinėliai,
česnakų 1 skiltelė ir marinatui skiltelė
česnako, alyvuogių aliejaus 4 valg. š.
marinatui, citrinų 1 vnt. Marinatui
šaukštas šviežiai spaustų citrinų sulčių,
druskos 1 arbat. š. pagal skonį ir marinatui
taip pat prieskoninių žalumynų 1 arbat.
š. marinatui pipirų, 1 arbat. š. marinatui
pagal skonį.
Gaminimas
1. Dubenyje sumaišykite alyvuogių
aliejų ir citrinų sultis, suberkite prieskonius, pasūdykite.
2. Cukinijas nuplaukite, supjaustykite išilgai plonais griežinėliais, sudėkite į marinatą ir
palaikykite maždaug 15 min.
3. Cukinijų griežinėlius iškepkite ant grotelių arba keptuvėje. Jei cukinijas kepsite keptuvėje,
sudėkite ant popierinio rankšluosčio, kad nusivarvėtų. Įkaitintame aliejuje trumpai apkepkite
vytinto kumpio griežinėlius. Leiskite atvėsti.
4. Elektriniu grūstuvu sutrinkite varškę, įmaišykite grietinėlę, išspauskite česnaką, pagal
skonį pasūdykite.
5. Ant cukinijos riekelės dėkite kumpį, ant viršaus užtepkite varškės kremo, suvyniokite
ir persmeikite dantų krapštuku. Tiekite kaip užkandį su šviežiais gražgarsčių lapeliais ir
pomidorais.
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sklypas, rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 652
05 747.

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.
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.
2 k. butà su holu ( IV a., su baldais ir buitine technika, Dariaus
ir Girëno g.) Jurbarkas, tel. 8
447 52974.
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 Lauko g. (IV a., 54
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 25 000 Eur, 2 balkonai, abu
ástiklinti). Jurbarkas, tel. 8 618
69 953.
2 k. butà Kauno g. 36 (36 kv. m,
V a., kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 611 10 136.
2 k. butà Kæstuèio g. 26 (III a.,
plastikiniai langai, butas vidinis,
kaina 16 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 657 84 950.
2 k. butà Naujamiestyje 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.

2

2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, V a., sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8 614
18 345.
2 k. butà Kauno g. (II a.).
Jurbarkas, tel. 8 623 45 752.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 45
(V a., 50 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 16 000 Eur. Plastikiniai
langai ðarvuotos durys, ástiklintas
balkonas, tvarkingas). Jurbarkas,
tel. 8 650 67 728.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
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).
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 Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., 71 kv. m, III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, graþi vieta, 10 000
Eur). 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 54942.
3 mûrinius sublokuotus garaþus
Pilies I k., Jurbarko r., netoli
Vytënø pilies. Galima pirkti
atskirai, visø garaþø kaina - 8000
Eur. Tel. 8 640 32 441.
3,73 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Skirsnemunës sen.
Jurbarko r. Tel. 8 640 32 441.
Butà Dariaus ir Girëno g. 68
(40,84 kv. m, II a., suremontuotas, langai á pietø pusæ, miesto
centras, rami vieta, 18 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 796 09,
geriausia skambinti nuo 15 val.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës

Sodybà Girdþiø k.
(su ûkiniu pastatu,
10 a þemës, rami
ir graþi vieTA iki
vandens telkinio 150
m, 34 000 Eur). Tel.
8 618 71 987.
Pastatà Jurbarko r.
Klausuèiuose (su
erdviu 30 a sklypu,
graþioje vietoje, ant
Klausuèiø tvenkinio
kranto). Tel. 8 640
32 441.
Centre dalá namo (
4 k., miesto ðildymas, garaþas,
5 a. þemë) Jurbarkas, tel. 8 611
48 443.
Mûriná namà su ûkiniais pastatais
(15 a þemës sklypas). Jurbarkas,
tel. 8 645 53 404.
Namà (2 a., naujos statybos,
347 kv. m, gerai árengtas, tvarkingi ûkiniai pastatai, pirtis, 28
a) Kalninës g. Tel. 8 640 32 441.
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,
70 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra
þemës, 8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 26 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Jurbarko r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I
a., 73 kv. m, I aukðtø namas,
mûrinis, 4 800 Eur. Rami vieta.
3 k., virtuvë. Ûkinis pastatas, 13
arø sklypas). Jurbarkas, tel.: 8
628 03 497, 8 626 66 989.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, du balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt. pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 605
82 505.
Namà (gerai árengtas, 296 kv. m,
mûrinis, gyvenamasis, su komercinëmis patalpomis) Vytauto
Didþiojo g. Jurbarko mieste. Tel.
8 640 32 441.
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 Rutø g. 10 a., kaina 10 000
Eur. Jurbarkas, tel. 8 652 30 229.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, labai ramioje vietoje, komunikacijos). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodyba skubiai Girdþiuose
Ateities 8 (su patogumais, 2 garaþai, 7 a þemës, prie namø sodas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
602 67 377.
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, matosi
Sudargo piliakalniai, Nemuno
lanka, naujai pastatytas namas,
tvartas, yra ðieno, galima pirkti
su aviø banda, kaina 70 000 Eur).
Jurbarkas, tel.: 8 614 33 842, 8
601 71 674.
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.
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, tinka komercinei veiklai). Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.

p e r k a
2-3 k. butà renovuotame name,
II-III a. Jurbarkas, tel. 8 685
13 314.
Ieðko pirkti 1-2 k. butà Ðakiuose
arba Jurbarke. Tel. 8 606 81 284.

n u o m o j a
Dirbanti, tvarkinga ðeima be
vaikø iðsinuomotø ilgesniam
laikui butà su patogumais ir
baldais. Jurbarkas, tel. 8 674
71 190.
Iðsinuomotø 2-3 k. geros bûklës
butà Jurbarke (tvarkinga, dirbanti moteris su vaiku). Jurbarkas,
tel. 8 677 94 996.
Iðnuomoja sodybà vienkiemyje
(yra trifazis, elektros ávadas,
geras privaþiavimas, namas
su patogumais) Jurbarko r.
Skirsnemunëje. Jurbarkas, tel.
8 662 35 299.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà namø valdos
Ginënø k. 7 km nuo Kauno
link Lapiø gyvenvietës (1 ha,
suskirstyta á tris sklypus po lygiai,
galima pirkti ir atskirai, netoli
Nëris, graþi vieta, prie plento).
Tel. 8 652 65 044.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.

Namà Ðakiø r. Kaimelio k., vos 6
km iki Jurbarko (jaukus, medinis,
102 kv. m, visi patogumai, tvarkingi ûkiniai pastatai, 33 a). Tel. 8
640 32 441.
Sodybà Ðakiø r. Keturnaujienoje
prie pagrindinio kelio (namas
mûrinis, 60 kv. m, visi patogumai,
20 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.

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.
Medinis namas 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.

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). Pagëgiai, tel. 8
684 56 730.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
0,60 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Nosiedø k. Lekëèiø sen.
Ðakiø r. Asfaltuotas privaþiavimas. Tel. 8 643 23 889.
12 a namø valdos sklypà Ðakiuose
Vytauto g., su ràstiniu namu nugriovimui. Visos komunikacijos.
Tel. 8 640 32 441.
Graþioje vietoje ðalia eþero parduodama pusë namo Þemaitës
g. Ðakiuose (12 a, namas remontuotinas). Tel. 8 640 32 441.
Namà Kiduliuose prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.

Sodybà Ðakiø r. Berckiø k., 9 km
iki Jurbarko. Geras privaþiavimas, visi patogumai, 27 a sklypas.
Tel. 8 640 32 441.
Sodybà Kriûkø k., Ðakiø r. (namas mûrinis, 125 kv. m, centrinis
ðildymas, mûrinis ûkinis pastatas,
2 garaþai, 29 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.

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.
Namas miestelio centre gyventi
ir verslui. 23 a. sklypas). 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

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.
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Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
+Iðnuomoja autoservisà
Melioratoriø g. 10 (625 kv. m,
viename kieme su TA 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 (geroje vietoje, renovuotame name, plast. langai,
ðarvo durys, laminatas, 30 kv.
m, dalis baldø, prieðais automobiliø stovëjimo ir vaikø þaidimø aikðtelës, prekybos centrai,
renovacija iðmokëta, 19 000 Eur),
galima derëtis. Tel. 8 637 00 035.
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.
1 k. butà Pagëgiuose, Þemaièiø
g. 3-3 (I a., padarytas remontas, plastikiniai langai, atskiras
centrinis ðildymas, 3 500 Eur).
Þemës sklypà Þukuose, Eþero
g. 2 (30 arø, apþeldintas, áveistas
sodas, visos komunikacijos, 5 000
Eur). Tel. 8 630 22 306.
Patalpas Tauragëje (107 kv. m,
rûsyje, yra vanduo, kanalizacija, áëjimai ið gatvës ir kiemo).
Tauragë, tel. 8 620 26 185.
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 (be patogumø, reikalingas remontas, 7 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 681 72 723.

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 teikiamos dujos, ðalia
lopðelis-darþelis, progimnazija,

Metaliná-skardiná prekybiná
namelá Veterinarijos g. (didþiajame turguje, 6x5 m, 320 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 14 062.
Mûrinæ fermà (ilgis 70x10 m, 1
kv. m - 70 Eur). Tauragë, tel. 8
635 46 118.
Mûriná namà Dacijonuose (dviejø aukðtø, su mûriniu ûkiniu
pastatu ir garaþu, 40 arø þemës).
Detali informacija telefonu.
Tauragë, tel. 8 654 81 478.
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Mûriná vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2 garaþai). Tauragë, tel. 8 611 14 025.
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 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 Dariaus ir Girëno g.
(devyniø aukðtø mûriniame
name, miesto centre 68 kv. m,
2 balkonai, 27 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 603 43 211.
3 k. butà Dobilo g. (III a. ið
trijø, su autonominiu ðildymu).
Tauragë, tel. 8 616 00 771.

netoli MAXIMA, 34 900 Eur).
Tel. 8 636 44 766.
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 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.
Kioskà Gedimino g. prie
MAXIMOS. Tauragë, tel. 8 699
47 615.
Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.

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.
Namà (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,
12 a þemës) arba keièia á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 73 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.
1 k. butà (V a.) Tauragë, tel. 8
650 12 885.
Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a. gyvenamas
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.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (tvarkingas, 6, 25 arai,
mûrinis namelis, vieno aukðto,
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.
Sodà Tauragës r. Joniðkës k.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 11
000 Eur, pirtis, þidinys, tualetas
ir poilsio kambarys. Sklypas ribo

jasi su tvenkiniu) Zuikiø take 5.
Tauragë, tel. 8 641 65 651.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvies g. 12 (25 arai, yra ûkinis,
gyvenamasis namas 73 kv. m).
Kaina sutartinë. Tauragës r., tel.
8 676 43 594.
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 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.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà 1 km nuo Tauragës
(þemës ûkio paskirties, 60 arø, 1
aras - 290 Eur). Tauragë, tel. 8
636 44 766.
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 Milaièiø k. Gaurës
sen. (þemës ûkio paskirties, 2,95
ha, prie Ðeðuvies upës, atlikti geodeziniai matavimai). Tauragës
r., tel. 8 614 02 455.
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 Tauruose (þemës
ûkio paskirties 26 arai, 1 aras
- 200 Eur). Tauragë, tel. 8 672
46 800.

p e r k a

rajone su visais patogumais,
yra dalis baldø, þmonëms be
þalingø áproèiø. Nuoma 100 Eur.
Tauragë, tel. 8 654 49 012.
+Iðnuomoja administraciná
komerciná pastatà Dariaus ir
Girëno g. 14 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 arba parduoda kioskà Gedimino g. prie
MAXIMOS. Tauragë, tel. 8 699
47 615.
+Iðnuomoja garaþo patalpas (90
kv. m, yra kai kurie patogumai,
prie gero kelio). Tauragë, tel.: 8
618 87 393, 8 687 30 836.
Dirbanti, tvarkinga pora iðsinuomotø 1-2 k. butà ar namo dalá
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 699
79 382.

2 k. butà Taurage r. (15 000
Eur, nuo 1 iki 3 k. Gali buti be
remonto, be baldø). Tauragë, tel.
8 601 14 427.
1 k. butà I a., kitø aukðtø nesiûlyti,
gali bûti bendrabuèio tipo. Siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel. 8
628 62 207.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà mikro

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
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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 pavarø dëþë, vienatûris, juoda sp., 4/5, 241139
km, daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 3 990 Eur.
Ekonomiðkas ir galingas automobilis). Tauragë, tel. 8 658 12 070.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.

sofà-lovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei, masaþiná stalà. Jurbarkas,
tel.: 8 624 24 477, 8 627 89 361.

Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.

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

Cisternà (geros bûklës, metalinë,
25 kub. m). Tel. 8 686 08 124.

Sofà-lovà ir tachtà (naudotos, po
50 Eur). Tauragë, tel. 8 688 10 129.

Grûdø traiðkytuvà (400 Eur). Tel.
8 676 57 000.

Spintà 2 durø (raudonmedþio sp.,
l. geros bûklës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 685 30 176.

Radiatorius (ketaus, 2 po 9 sekcijas, 1-16, 2-12 sekcijø, 1-45 sekcijø,
2 Eur). Tauragë, tel. 8 685 74 028.
Uþkraunamus centrinio ðildymo katilus, pirties krosneles.
Jurbarkas, tel. 8 636 46 008.

Radiatorius (dvigubus ir viengubus, 0,5x1,8 m, 0,5x1,6 m, 0,5x1,4
m, 0,5x1 m, maþai naudoti, 4
vnt. - 200 Eur). Ðildymo katilà
savos g-bos (ðildo iki 130 kv. m,
uþkraunamas, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 71 000.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

p e r k a

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

Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

d o v a n o j a
Dovanoju stiklà, tinka ðiltnamiui.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

p a r d u o d a
Avis mësai ir auginimui su ëriukais. Jurbarko r. Greièiø k., tel.
8 614 33 842.

p a r d u o d a
Maþai naudotà GL-GENERAL
dujinæ viryklæ su dujine orkaite,
70 Eur. Tauragë, tel. 8 601 59 205.
Naudotus: skalbimo maðinà
GPRENJE, indaplovæ
GORENJE, dviratá-treniruoklá
su funkcijø ekranu. Jurbarkas, tel.
8 659 03 228.
Ðaldytuvà CANDY (50 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 30 176.

Avinà (Vokietijos merinosø veislës, 1 m.) avis, ëringas ëravedes ir
avis su ëriukais. Tel. 8 657 86 212.
Burokëlius (cilindriniai, 1 kg 0,30 Eur). Tauragë, tel. 8 699
82 837.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

Kiaulæ 150 kg. Tel. 8 656 79 810.

p a r d u o d a
Mergaitës kambariui sofà-lovà.
Sofa puikios bûklës, þaismingos
spalvos, 70 Eur. Tauragë, tel. 8
618 27 784.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.
Superku obuolius Jurbarko,
Skaudvilës, Tauragës, Vilkyðkiø
regione. Tel. 8 616 93 123
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

Karvæ (2 verðiø, verðinga, kaina
650 Eur). Jurbarkas, tel. 8 615
81 983.
Kiaulæ (pasiskersti, apie 140
kg). Ðienainá baltos sp. plëvelëje.
Tauragë, tel.: 8 685 60 235, 8 446
69 440.
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Verðingà telyèià, verðiuosis spalio
pab., 800 Eur. Tauragë, tel. 8 656
08 505.

Kvietukø ir aviþø miðiná, kaina 6
Eur/50 kg. Tel. 8 630 74 306.
Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.
Karvæ ir ðienà. Tel. 8 611 28 627.
Mësinæ pirmaverðæ karvæ su
verðeliu, 930 Eur. Jurbarkas, tel.
8 607 81 773.
Mësiniø galvijø bandà, galima
pirkti ir atskirai. Tauragë, tel. 8
616 24 586.
Erþiliukà (6 mën., sartas, Lietuvos
sunkiøjø miðrûnas, 450 Eur). Tel.
8 616 92 316.
Avis (juodgalvës, po 65 Eur/vnt.).
Tauragë, tel. +370 656 34 295.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.

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.

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.

p a r d u o d a

CITROEN

Dviratá (vyriðkas, rusø g-bos,
geros bûklës, 50 Eur). Ðtangà (85
kg, 80 Eur). Baterijà telefonui
NOKIA 3310, 3314. Tauragë, tel.
8 655 49 362.

p a r d u o d a

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.
Naudotus 2 ðaldiklius, skalbimo
maðinà, mikrobangø krosnelæ ir
4 aliuminio bidonus. Tel. 8 611
01 244.
Naujus þvejybos tinklus (40
Eur). Klausos aparatus (40 Eur).
Prietaisus nuo þiurkiø, peliø. Tel.
8 675 06 330.

Parðelius. Tauragë, tel.8 63 3
96 840.

CITROEN XSARA (1998 m.,
1600 cm3, benzinas, 65 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, pilka sp., 4/5, 200 641 km,
TA iki 2018-12, 500 Eur. Reikia
keisti deðinájá stabdþiø diskà +
þieminës padangos). Tauragë, tel.
8 657 91 015.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW PASSAT (1997 05, 1,8 l,
benzinas, 92 kW, sedanas, melsva
sp., 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, lieti ratlankiai, naujos þieminës padangos,
kaina 1 350 Eur, galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 698 05 752.
VW GOLF ( 1990 m., nevaþiuojanti, TA, iki 2018,06 m., kaina
200 Eur.) Tel. 8 610 61 636.
VW GOLF (1998 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë pavarø dëþë,
mëlyna sp., 2/3, TA iki 2019-05,
1400 Eur). Raseiniai, tel. 8 652
49 196.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p e r k a
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.
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
MERCEDES-BENZ (2002 m.,
dyz., CDI, karavanas, 105 kW,
þieminës, vasarinës padangø komplektai). Jurbarkas, tel. 8 652
86 035.

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
dyz., 1,9 l, 2002 m.). Jurbarkas,
tel. 8 695 19 298.

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2002 m., 2000
cm3, dyzelinas, 74 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, þalia sp.,
4/5, TA iki 2018-05, 1500 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.

PEUGEOT

p a r d u o d a
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp. 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Juodþemá, maiðytà su smëliu,
tinka sklypui sukelti, iðlyginti arba
supilti pagrindà prieð pilant juodþemá vejai sëti, 8 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.

p a r d u o d a
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
RENAULT MODUS (2005 m., po
avarijos) dalimis. Jurbarkas, tel. 8
673 41 771.
RENAULT TWINGO (1996 m.,
1,2 l, TA iki 2018 m., tvarkingas,
300 Eur). Tauragë, tel. 8 614 72
170.

SEAT

Kvietuku ir aviþø miðiná 6 Eur/50
kg). Jurbarkas, tel. 8 630 74 306.
Priekabà (rulonams veþti, 1
000 Eur). Statinæ (horizontali, aliumininë, 500 Eur). Lová
(vandeniui, gyvuliams girdyti, 200
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Sëjamàjà (3 m, su freza).
Jurbarkas, tel. 8 617 58 387.
Traktoriø BELARUS-82, kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 650
60 772.
Traktoriø T25 (vienaðë priekaba
2x3 m), kultivatoriø ir dvivagi
plûgà (TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.
Vienaðæ traktorinæ priekabà
(650 Eur), traktorinæ traukimo
gervæ (650 Eur). Tauragë, tel. 8
640 29 699.

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

+Reikalinga darbuotoja kebabinëje. Tauragë, tel. +370 657
96 548.
+Reikalinga kirpëja. Suteikiamos
geros darbo sàlygos. Tauragë, tel.
8 618 79 399.
+Reikalingas automobiliø këbulø
remontininkas-skardininkas ir
automobiliø këbulø paruoðëjas
daþymui. Socialinës garantijos
ir geros apmokëjimo sàlygos.
Arba iðnuomojamos darbo vietos.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Reikalinga moteris turinti patirties verti gintarà. Tauragë, tel. 8
653 44 010.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 652 55 588.

Darbas pagalbiniam darbininkui
pieno ûkyje. Patirtis nëra bûtina, taèiau bûtø privalumas.
Apgyvendinimas ir maitinimas
nemokamai. Tauragë, tel. 8 618
10 349.
Ieðkau þmogaus,galinèio
supjauti malkas su savo
technika,pageidautina savaitgalá.
Tauragë, tel. 8 638 78 770.
Ieðkome darbo nebijanèiø ir
uþsidirbti norinèiø stogdengiø
nuolatiniam darbui Lietuvoje
(Jurbarkas, Tauragë). Jurbarkas,
tel. 8 637 00 382.

OPEL
Rasta piniginë. Tauragë, tel. 8
607 78 900.

Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Elektros
variklius ávairaus galingumo, 3
cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.

+Reikalinga autoservisui darbuotojai, darbas Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel. 8 682 10
021, 8 612 67 824.

p a r d u o d a

MERCEDES-BENZ

inas, paruoðtas javapjûtei, 5 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 616 13 936.

p e r k a
Lengvojo automobilio priekabà
iki 200 Eur. Tauragë, tel. 8 685
02 867.

DAEWOO
DAEWOO KALOS (2004 m., 1,2
l, benzinas, TA iki 2019 m., 1 200
Eur). Tauragë, tel. 8 670 45 533.
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p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, plûgà, purkðtuvà, kultivatoriø, tràðø barstytuvà,
ðienapjovæ, vartytuvà, grûdø
pûstuvà, autokaro strëlæ. T-25.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
El. iðoriná prekiø pakrovimo liftà
(3 tonø galios, 8,5 m aukðèio,
1 900 Eur). Tauragë, tel. 8 636
44 766.
Javø kombainà „Claas
Dominator 105“ (geras, tvarkingas komba

Ieðkome komandos nariøcukriniø dekoracijø gamintojø.
Jei esate sàþininga, atsakinga,
kruopðti, prisijunkite prie mûsø.
Tauragë, tel. 8 626 74 637.
Ieðkome statybose pagalbiniø
darbui Vilniuje. Jurbarkas, tel. 8
603 45 301.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti ið
Jurbarko, Kauno, Birþø,

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.
- 20 EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.
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Pasvalio, Panevëþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
A U T O D E T A L I Ø
ÁMONEI REIKALINGAS
P A R D A V Ë J A S VADYBININKAS. UAB
„AUTOMAGAS“, Lauko g. 9,
Jurbarkas, tel.: 8 611 32 245, 8
656 90 093.
Pieno ûkiui reikalingai darbininkai-melþëjai, apgyvendiname, soc. garantijos. Jurbarkas,
tel. 8 650 62 948
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.
Reikalingi apdailininkai darbui
Vokietijoje, atlyginimas valandinis. Nuveþame ir parveþame,
apgyvendiname. Jurbarkas, tel.
8 603 45 301.
Reikalingi staliai darbui
Norvegijoje surinkti skydinius
namus. Nuveþame ir parveþame,
apgyvendiname. Jurbarkas, tel. 8
603 45 301.
Reikalinga vieniða moteris namuose prie ruoðos
darbø, aplinkos prieþiûros.
Suteikiamas pilnas iðlaikymas,
apgyvendinama l. gerose sàlygose. Gali turëti vaikà. Tauragë,
tel. 8 643 93 090.
Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø, prie gyvuliø ûkyje,
apgyvendiname. Ðakiai, tel. 8
612 59 700.
Reikalingas darbininkas darbui
pas ûkininkà, soc. garantijos,
apgyvendiname, maitiname.
Jurbarkas, tel. 8 699 55 304.
Reikalingas þmogus priþiûrëti
sodybà ir ûká (yra gyvuliø).
Jurbarkas, tel. 8681 66 985
Ûkininkui reikalingas pagalbinis
darbininkas. Apgyvendiname,
maitiname, soc. garantijos.
Pagëgiø r. Þukai, tel.: 8 652 03
655, 8 685 02 831.
Ûkyje reikalingas traktorininkas-ðërikas, galima apgyvendinti,
atlyginimas 500-800 Eur. Tel. 8
607 65 490.
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio.
Tauragë, tel. 8 612 63 713.
Ieðkomas autolauþyne automobiliø ardytojas. Su praktika privalumas. Amþius iki 40 metø.
Tauragë, tel. 8 652 55 588.

Esu slaugytoja, galiu priþiûrëti
namuose. Jurbarkas, tel. 8 615
90 837.
Galiu priþiûrëti senà þmogø
(po keletà valandø per dienà).
Jurbarkas, tel. 8 655 19 964.
Ieðkau darbo, seneliø prieþiûra,
vaikø prieþiûra, turiu patirties.
Jurbarkas, tel. 8 656 32 782.
Ieðkau patalpø valymo darbo
gyventojø namuose ir butuose
pagal kliento pageidaujamà
periodiðkumà: á savaitæ kartà,
á mënesá
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kartà ar panaðiai. Turiu patirties.
Tauragë, tel. 8 600 18 562.
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.

TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Girininkijos g. 14, tel. 8 677 96 000,
www.karkasinespirtys.lt
+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.
K O K Y B I Ð K A I K L O JA M E
TRINKELES. kaina sutartine.
Darbo patirtis daugiau nei 10 m.
Suteikiame garantijà. Priimami
uþsakymai tel. 8 641 19 189.
Kokybiðkas namø daþymas, garantija, grindø dëjimas, lentuèiø
kalimas, griovimo darbai ir kiti
apdailos darbai. Jurbarkas, tel.
8652 06 026.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.

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.

+PIRÈIØ STATYBA, SAUNØ
ÁRENGIMAS, KARKASINIAI
NAMUKAI, NAMAI.
PAVËSINËS,

Nebrangiai atveþame kokybiðkà
þvyrà, smëlá, plautà smëlá, skaldà,
akmenukus, juodþemá, asfalto
droþles ir kt. (5-10-25 t).

8

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.
Spaudþiame sultis Jurbarke
A. Giedraièio-Giedriaus g. 4
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18 t).
Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

Esu 54 m. naðlë, paprasta, smulkaus sudëjimo, ieðkau laisvo draugo be þalingø áproèiø. Tik skambuèiai ið Jurbarko ir Tauragës.
Jurbarkas.
Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal ir
gyvenimui. Raseiniø r.,.
Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.

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

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
RUGSĖJO 27 D. 18 VAL. Kino filmas „ŠVENTASIS“ Jurbarko kultūros centre.
RUGSĖJO 30 D. 17 VAL. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena Jurbarko kultūros centre.
SPALIO 3 D. 9 VAL. Nemokamas seminaras ir paroda „HOLOGRAMINĖ ŽINUTĖ“ Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE
RUGSĖJO 27 D. 17 VAL. Susitikimas su rašytoja Jutta Noak, jos romano „Raudonos pelytės“
pristatynmas Tauragės r. B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje.
RUGSĖJO 27 D. 17.30 VAL. Kūrybinė akademija „Penki kūrybos vakarai“ Praktiniai mokymai, kūrybinė diskusija ir patirties pasidalijimas. „ Režisūra teatrinėje raiškoje. Improvizacija
ir kūrybingumo išraiška“.
Mokymus veda Sovetsko „Tilzit- teatr“ režisieriai Artiomas Teriochinas ir Viktorija Šmakova.
(konferencijų salė) Tauragės kultūros centre.
RUGSĖJO 28 D. 15 VAL. Kūrybinė akademija „Penki kūrybos vakarai“. Praktiniai mokymai
ir patirties pasidalijimas „ Apšilimas kitaip“. Mokymus veda choreografė Vilija Krūgelienė,
MKC šokių kolektyvų vadovė Ugnė Čiuteikytė, Kultūros centro choreografė Indrė Gedminienė.
RUGSĖJO 28 D. 16.30 VAL. Kūrybinė diskusija „Šokis Tauragėje – vakar, šiandien, rytoj“.
Dalyvauja šokių kolektyvų ir studijų vadovai, mokytojai, Tauragės rajono savivaldybės švietimo
skyriaus atstovai. (choreografijos salė)
RUGSĖJO 29 D. 18 VAL. Kūrybinė akademija „Penki kūrybos vakarai“ Tauragės kultūros
centro kūrybinio sezonas atidarymas. Apdovanojimai METŲ AKIMIRKA. Koncertas „POP
muzika su perukais“.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 26 D. 15.30 VAL. IMAGE GROUP modelių atrankos Šilutės kultūros ir pramogų
centre.
RUGSĖJO 26 D. 18 VAL. Komedija „Pašėlusių moterų išpažintis“ Šilutės kultūros ir pramogų centre.
RUGSĖJO 27 D. 18 VAL. F.W. Murnau filmas „SAULĖTEKIS“. DAINA APIE DU ŽMONES
(1927) Šilutės kultūros ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 28 D. 18 VAL. Komedija „Pašėlusių moterų išpažintis“ Šakių kultūros centre.
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