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Kaina 0,40 Eur

VARDINIAI AUTOMOBILIO NUMERIAI LIETUVOJE: KIEK KAINUOJA, KAS
UŽSAKO IR KO NEGALIMA
UŽRAŠYTI

Lietuvoje automobiliams, motociklams ir priekaboms nuo
2001 m. galima įsigyti vardinius transporto priemonių numerius, tačiau pastaraisiais metais tokios prabangos užsigeidžia
vis dažnesnis šalies vairuotojas. Duomenys rodo, kad unikalių
numerių paklausa per tą laiką išaugo net daugiau nei aštuonis
kartus.
VĮ „Regitra“ vardinio numerio suteikimo transporto priemonei paslauga yra teikiama jau nuo 2001 m.
Per visą šį laikotarpį iki šių metų rugsėjo 1 d. – Lietuvoje
vardinių numerių iš viso buvo užsakyta 1199.
Remiantis duomenimis, 2001 m. tokių numerių buvo nupirkta
tik 14, o 2016 m. – jau 117.
VĮ „Regitra“ komunikacijos skyriaus jaunesnioji specialistė
Emilija Bardauskienė sako, kad nuo paslaugos teikimo pradžios
tokių numerių poreikis išaugo daugiau nei 8 kartus, o šiemet
sausio-rugpjūčio mėnesiais vardinių transporto priemonės numerių užsakyti 96 vienetai, todėl galima tikėtis, kad pasibaigus
metams skaičius viršys praėjusius metus.
Už vardinį numerį teks paplonint piniginę
Vardinio numerio rezervavimo ir išdavimo kaina yra 1448,10
Eur, kai tuo tarpu bendrojo naudojimo valstybinio numerio
ženklų išdavimo kaina automobiliams siekia 15,06 Eur.
„Svarbu pabrėžti, jog praradus vardinius valstybinio numerio ženklus, tapatūs nebus gaminami ir išduodami, o taip pat
automobilio vardinių numerių kombinacija negali sutapti su
bendrąja tvarka išduodamais numeriais.
Iš eilės negali eiti 3 raidės ir 3 skaičiai. Jei asmuo būtinai
pageidauja vardinio numerio ženklo su 3 raidėmis ir 3 skaičiais,
siūlome apkeisti skaičių vietą su raidžių ar kitaip išdėlioti
pageidaujamus simbolius.
Necenzūriniams numeriams griežtas – NE
„Regitra“ atstovė sako, kad užrašo pasirinkimas
(raidžių,skaičių derinys) didžiąja dalimi priklauso nuo pareiškėjo poreikių, tačiau jame negali būti naudojami nepadorūs,
žargoniniai žodžiai, keiksmažodžiai, taip pat sąvokos, įžeidžiančios kitų rasių, tikėjimų atstovus.Taip pat užrašas negali
sutapti su valstybių, tarptautinių organizacijų pavadinimais ar
jų santrumpomis.
Daugiausiai užsisakinėja įmonės
Kaip rodo „Regitros“ praktika, daugiausiai vardinių numerių
užsisako juridiniai asmenys. Dažniausiai tokiuose numeriuose
figūruoja įmonės pavadinimas ar jo fragmentas.
Tuo tarpu fiziniai asmenys, pasak E. Bardauskienės, vardiniams numeriams dažniausiai renkasi savo vardus, inicialus,
svarbias datas ir skaičius jų gyvenime, neretai ir automobilio
prekės ženklo ar modelio pavadinimą.
Norintiems įsigyti vardinį numerį, reikia užpildyti prašymą
„Regitros“ padalinyje arba elektroninėje sistemoje „eKETRIS“, nurodant pageidaujamo numerio kombinaciją.
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ELEKTRONINĖ CIGARETĖ – SVEIKESNĖ
ALTERNATYVAAR KELIAS Į DAR DIDESNĘ
PRIKLAUSOMYBĘ?
Tyrimai su pelėmis

Apie rūkymo žalą žino bene kiekvienas.
Su tuo susipažinti gali ir nė karto gyvenime
nerūkęs ir net neketinantis rūkyti, kai nuo praėjusių metų pavasario Lietuvoje buvo pradėtos
pardavinėti cigarečių pakuotės su antireklama.
Elektroninė cigaretė – sveikesnė alternatyva ar
kelias į dar didesnę priklausomybę?
„Rūkai tu – rūkys ir tavo vaikai“, „Rūkymas
sukelia burnos ir gerklės vėžį“, „Rūkančiųjų
oda sensta greičiau“ – tokius užrašus ir atgrasias iliustracijas gali pamatyti kiekvienas
stovintis eilėje prie prekystalio. Tad net užkietėję rūkoriai vis dažniau ieško „sveikesnių“
alternatyvų arba lengvesnių būtų mesti žalingą
įprotį. Vienas iš jų – elektroninės cigaretės.
Tačiau ar tikrai jos tokios nekaltos, kaip teigia
gamintojai?
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Praėjo kosulys, galvos svaigimas
Šiuo metu Airijoje gyvenanti lietuvė Laura
prieš kurį laiką dar pati rūkė įprastas cigaretes,
tačiau jau trečius metus ji traukia elektroninės
cigaretės dūmą. „Nuolat kosėdavau, parūkiusi
sukdavosi galva, kartais net supykindavo.
Nusprendžiau mesti rūkyti. Pasikonsultavau
su gydytoja, ji patarė išmėginti elektronines
cigaretes ir vėliau mesti jas. Pradėjus rūkyti
naująsias cigaretes visi nemalonūs pojūčiai
dingo“, – teigia pašnekovė.
Mergina sako, jog įžvelgia ir kitų pliusų –
rūbai ir burna neprisigeria nemalonaus kvapo,
nesikeičia odos ir dantų spalva: „O, be to, nėra
ir jokių duomenų dėl sukeliamo vėžio. Tačiau
visgi galiu pasakyti, jog jos tikrai nepadeda
mesti rūkyti – tiesiog alternatyva.“

Visai neseniai Vakarų
Virdžinijos universiteto
profesorius Markas Olfertas kartu su savo komanda
tyrimo metu pasitelkė
į pagalbą peles. Mokslininkai ištyrė keturias
peles, kurios „nerūkė“
elektroninių cigarečių,
ir šešias, kurios „rūkė“
kasdien po 4 valandas,
5 dienas per savaitę, 8
ištisus mėnesius, rašoma medicalnewstoday.
com. Po tyrimo paaiškėjo, kad „rūkiusių“
pelių kraujagyslių ir širdies darbas gerokai
suprastėjo.
Prof. M. Olfertas kartu su komanda išsiaiškino, jog elektroninių cigarečių rūkymas
turi rimtų neigiamų padarinių širdies ir
kraujagyslių sveikatai ir sukelia ankstyvą
kraujagyslių senėjimą.
Reikia laiko įvertinti
Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų
klinikos gydytojas dr. Evaldas Padervinskis
teigia, jog pagrindinė rūkorių rizika – onkologinės ligos: „Nikotinas bei kiti dervos
priedai yra kancerogeninės medžiagos, kurios gali sąlygoti tiek viršutinių, tiek apatinių
kvėpavimo takų vėžį.“
Pašnekovo teigimu, jei pažvelgtumėm į
istoriją, tai labai seniai, kuomet atsirado
įprastos cigaretės, gamintojai naudojo tuos
pačius rinkodaros triukus – sakė, jog tai yra
sveikiau nei pypkės. Visgi per daugelį metų
cigarečių žala išaiškėjo.
Nėra jokių mokslinių tyrimų, kurie įrodytų,
ar jos sveikesnės, ar ne. Reikia dar dvidešimt
ar trisdešimt metų palaukti, tada galėsime
atsakyti“, – sako Kauno klinikų medikas.
Pakeisdami įprastą cigaretę elektronine ir
pasijunta lyg vieną blogį pakeičia į mažesnį
blogį, dėl to jis pasijunta geriau ir vėliau
jam gali pritrūkti motyvacijos mesti rūkyti
išvis“, – svarsto dr. E. Padervinskis.

NAUDINGA ŽINOTI

NUSPRENDĖTE REMONTUOTI BŪSTĄ –
KĄ REIKIA ŽINOTI
Nepriklausomas nuostolių
vertinimo eksperto Tauro
Mičiudos teigimu, norint, kad
būsto remontas nevirstų dideliu galvos skausmu ir būtų
atliktas sklandžiai reikia įvertinti keletą svarbių veiksnių.
Kokie jie? Remontas žiemą
– būdas sutaupyti. „Zalos24.
lt“ vadovas T. Mičiuda įsitikinęs – šaltuoju sezonu
remontuoti būstą yra pigiau
dėl išaugusios darbuotojų pasiūlos, bet tai supranta ne visi.
„Suprantama, kad remontuojamame bute gyventi yra sudėtinga. Tačiau
jei remonto darbai būtų planuojami žiemą,
samdyti darbininkus bus žymiai pigiau nei
vasarą“, – aiškina T. Mičiuda
Raktas į sėkmingą būsto remontą – profesionalūs ir savo darbą išmanantys statybininkai ir meistrai. T. Mičiudos teigimu,
renkantis darbuotojus, būsto savininkai
susiduria su tam tikra rizika, kurią privalu
įvertinti.
„Mažiausiai rizikuoja tie, kurie ieško per
pažįstamus, remiasi rekomendacijomis.
Labiausiai rizikuoja ieškantys meistrų per
skelbimus“, – teigia pašnekovas.
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KEISTUOLIŲ TEATRO PREMJERA „12
NAKTIS, ARBA KAIP NORITE“ KVIEČIA
PATIKĖTI MEILE
Spalio 6 dieną Keistuolių
teatro scenoje šiuolaikiškai
atgijo prieš kelis amžius
nemariojo V. Šekspyro sukurta komedija „Dvyliktoji naktis“. „12 naktis,
arba Kaip norite“ – tokį
pavadinimą pelniusi režisierės Ievos Stundžytės
premjera žiūrovus kviečia
iš naujo patikėti beribe ir
tikra Meile. Skirtingų kartų
„keistuolių“ aktoriai Aidas
Giniotis, Judita Urnikytė,
Justina Smieliauskaitė, Karolis Kasperavičius, Danas
Kamarauskas bei Aurimas
Bačinskas dramaturgijos
klasiko pjesę papildo bei
interpretuoja pasitelkdami
asmenines patirtis, improvizuodami bei ieškodami
atsakymo į amžiną klausimą
– mylėti ar būti mylimiems?
Spektaklio kūrėja teigia, jog su komanda kurdama „12 naktį“ ji siekė visų pirma drauge atrasti
kažką brangaus bei artimo sau patiems, o vėliau su tuo supažindinti ir žiūrovus. Skirtingos
aktorių kartos į kūrybinį procesą atsinešė labai skirtingą meilės suvokimą bei požiūrius, kurie
„12 naktyje“ susiliejo į spalvingą bei natūralų vyksmą, žiūrovui skatinantį patikėti iliuzija. „Šis
spektaklis skirtas visų visiems nusivylusiems, nebetikintiems ir tiems, kuriuose jau užgimė
cinizmo gaidelė“, - teigia pirmą kartą Keistuolių teatre režisuojanti, tačiau žiūrovams kaip
aktorė puikiai pažįstama kūrėja. „Norėčiau salėje sutikti tuos, kurie yra nusivylę ir pačiu teatru,
laiko tai tuščiu menininkų švaistymusi asmeniniais iššūkiais. Netgi norėčiau, kad į šį spektaklį
ateitų mano tėvai. Noriu sukurti kažką iš tiesų gryno ir švaraus“.
Komediją „12 naktis, arba Kaip norite“ Tauragės žiūrovai galės išvysti Spalio 20 dieną 18
valandą Tauragės kultūros centre.

JURBARKAS

ATIDARYTAS PAULIŲ VIENUOLYNAS
Rugsėjo 26 d.
Paulių kaime
oficialiai atidarytas Šv. Pranciškaus Asyžiečio Mažesniųjų
brolių kapucinų
vienuolynas.
Dar kovo 10
d. šis vienuolynas, įrengtas
buvusios Paulių mokyklos
pastate, buvo
pašventintas, o praėjusį antradienį jis pradėjo oficialiai veikti. Vienuolyno - gvardijonu (viršininku) paskirtas brolis Tomas Pilchas, anksčiau tas pačias pareigas ėjęs Kauno Petrašiūnų
vienuolyne. Pauliuose gyvena dar du vienuoliai kapucinai – broliai Andžėjus Biniekas ir
Vincentas Tamošauskas.
Į vienuolyno atidarymo iškilmes atvyko Krokuvos Mažesniųjų brolių kapucinų provincijolas br. Tomas Žakas bei bei kitų brolių iš Krokuvos provincijos, kuriai priskirta ir Lietuvos
kapucinų viceprovincija.
Buvę Paulių mokyklos pastatai kapucinams perduoti 2011 m. kaip kompensacija už nusavintą
jų turtą Plungėje. Netrukus vienuoliai Pauliuose įsteigė reabilitacijos centrą nuo priklausomybių
kenčiantiems žmonėms, kuriame nuolat gyvena keliolika reabilitantų. Broliai kapucinai į dvasingas veiklas įtraukia ir pasauliečius – Paulių vienuolyne veda rekolekcijas, prima piligrimus,
čia rengiamos šeimų stovyklos bei jaunimo muzikos festivaliai.
Vienuolyno atidarymo šv. Mišiose rugsėjo 26 d. dalyvavo ir Jurbarko r. savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius, policijos komisariato viršininkas Aivaras Dumčius ir vyresnysis
tyrėjas Ramūnas Budrius.

RASEINIAI
Nerašyta būsto remonto taisyklė. Prieš
pradedant būsto remonto procesą atliekama darbų sąmata paprastai išauga.
Tai lemia keletas veiksnių: proceso metu
užsakovo pageidaujami pakeitimai, kurių atlikimui yra reikalingos papildomos
lėšos, o taip pat – netikėtumo faktorius.
„Tokie atvejai dažniausiai pasitaiko
senos statybos namuose, kada patys statybininkai nežino, ką ras atidengę grindis,
lubas pastogėje, galbūt ras supuvusias
konstrukcijas, kurias reikės keisti. Tai
veiksniai, apie kuriuos nežinojo nei savininkas, nei statybininkai vertinę pradinę
remonto kainą“, – aiškina ekspertas.

POLICIJOS IR VISUOMENĖS ŠVENTĖ
RASEINIUOSE
Rugsėjo 29d. Raseiniuose vyko
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono
policijos komisariato Policijos ir
visuomenės šventė.
Šventės lankytojai galėjo apžiūrėti
policijos technikos ir ginkluotės
ekspozicijas. Iškilmingoje rikiuotėje
policijos pareigūnams buvo įteikti
apdovanojimai ir padėkos.
Šventės dalyviai buvo vaišinami
kareiviška koše bei turėjo galimybę
stebėti tarnybinių šunų pasirodymus.
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SMULKUS VERSLAS

MUZIEJUJE – SKAMBANTI TIŠKEVIČIŲ
IŠSKIRTINIAI MOTOCIKLAI – PAGAL
DVARO DVASIA
RINKOS TENDENCIJAS
Dar kitą savaitgalį, spalio 7-ąją, Kretingos
dvare atgis grafų Tiškevičių puoselėtų menų
dvasia: jame ir vėl bus surengtas tradicinis
kasmetinis rudens menų festivalis „Mėnuo
su žvaigžde čia būti norėjo“.
Šis festivalis, kurio pavadinimas bei simbolis atkeliavo iš Kretingos grafo Juozapo
Tiškevičiaus – menų mecenato – šeimos
herbo, rengiamas jau ketvirtą kartą.
Šio festivalio sumanytoja ir rengėja Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė bei
klubas „Kretingos krašto ainiai“ ir jo vadovas
Antanas Vinkus, meno vadovė – Šarūnė
Petruškevičienė.
V. Kanapkienė sakė, jog išvien su kraštiečiais turėję bendrą kilnų tikslą – sugrąžinti į Tiškevičių
dvarą menus: „Vasarą dvaras šurmuliuoja nuo svečių gausos: jį lanko ekskursijos, pavieniai
svečiai, atvyksta vestuvių palydos. O rudeniop, kai menės ištuštėja, norisi, kad čia skambėtų
muzika, poezija, būtų rengiamos parodos. Kitaip sakant, kad čia mėnuo su žvaigžde, Tiškevičių
giminės simboliai, nuolatos būti norėtų“, – festivalio idėją apibūdino V. Kanapkienė.
Bus surengta ir parodų: savo darbus, sukurtus įvairiu stiliumi, pristatys pavienių tapytojų grupė
iš Vilniaus „Individualistai“, kita bus skirta Tautinio kostiumo metams. „Iškelsime tautinius
kostiumus iš savo fondų, skolinsimės iš kitų muziejų ir juos eksponuosime išvien su gintaro
papuošalais“, – sakė V. Kanapkienė.
Visi festivalio renginiai žiūrovams bus nemokami. Tačiau jo metu bus renkamos aukos Kretingos dvaro parko II fontanui, stovėjusiam tarp dabartinės transformatorinės ir bendrabučio,
atstatyti. Pats fontanas buvo žvaigždės formos, – tai nustatyta dar 2006 m. atliktų archeologinių
kasinėjimų metu.

KLAIPEDA

SMAGU, SVEIKA, NEMOKAMA! VISĄ
SPALĮ!
Kas mėnesį uostamiesčio
gyventojus džiuginantis nemokamų veiklų kalendorius
„Ir kūnui, ir sielai“, kurį rengia
Klaipėdos miesto visuomenės
sveikatos biuras, spalio mėnesį
uostamiesčio gyventojus džiugins senomis ir naujomis veiklomis, tinkančiomis visiems,
norintiems palaikyti gerą savijautą ir smagiai praleisti laiką
bendraminčių apsuptyje.
Ieškančius fizinio aktyvumo
galimybių, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro specialistai visą spalio mėnesį kviečia jungtis prie organizuojamų
sveikatinimo veiklų. Zumba, kalanetika, šokių pamokos, šiaurietiškasis ėjimas po atviru dangumi, aikido užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, įvairios mankštos senjorams, nėščiosioms
bei širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų programos dalyviams
– visus šiuos ir dar daugiau pasiūlymų rasite spalio mėnesio nemokamų veiklų kalendoriuje.
Senjorų dėmesiui! Šūsnis nemokamų veiklų džiugins garbingo amžiaus žmonių širdis. Šokių
pamokos, įvairios mankštos su treniruočių volais, elastinėmis juostomis, kamuoliukais, vaikščiojimo grupės Botanikos sode. Šį mėnesį dėmesys bus skiriamas psichinės sveikatos gerinimui,
mokantis atsipalaidavimo pratimų, kuriuos lengvai bus galima praktikuoti ir namuose. Taigi,
belieka rinktis ir gerai praleisti laiką.

KAUNAS

P I R M Ą K A RT Ą L I E T U VO J E V Y K S
MOKYTOJŲ FESTIVALIS
Pasaulinės mokytojų dienos proga, spalio 4 d., trečiadienį, Kaune bus surengtas Mokytojų
festivalis. Miesto universitetai, mokyklos, muziejai ir kitos organizacijos festivaliui atvers savo
erdves, kuriose vyks kūrybinės dirbtuvės, interaktyvūs užsiėmimai, paskaitos, ekskursijos ir
meistriškumo pamokos. Vakare šalies mokytojai susirinks „Žalgirio“ arenoje, kur vyks Kauno
miesto savivaldybės dovanojamas Kauno miesto simfoninio orkestro, Lino Adomaičio, Jeronimo
Miliaus ir Ievos Prudnikovaitės koncertas.

ŠIAULIAI

Š I A U L I U O S E K A R I A I I Š LY D Ė T I Į
TARPTAUTINĘ MISIJĄ MALYJE
Šiauliuose surengta iškilminga
Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Prisikėlimo apygardos 6 – osios
rinktinės karių išlydėtuvių ceremonija į tarptautinę misiją Malyje. Pirmą kartą į tokią operaciją
vykstančio viso karinio vieneto
palydose dalyvavo karinių pajėgų
vadai, Seimo narys Žygimantas
Pavilionis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir kiti garbūs svečiai.
Šiaulių meras Artūras Visockas išvykstantiems kariams įteikė miesto
vėliavą.

Išskirtinio retro stiliaus motociklai „Mash“,
kurie keliose Vakarų Europos šalyse yra perkamiausias motociklų prekių ženklas, jau turi
savo oficialius atstovus ir Lietuvoje. Trys šio
prekių ženklo entuziastai: Vasaris Prunskas
(23), Evelina Liutkevič (24) ir Rokas Lileikis
(23), prieš porą savaičių baigė verslo derybas
su partneriais ir pradėjo prekybą motociklais
Lietuvoje.
Vienas verslas davė pradžią kitam
Prekyba motociklais „Mash“ nėra pirmasis
jaunuolių verslas. Jau kelerius metus trijulė
sėkmingai užsiima motorolerių „Vespa“
nuoma. Visi trys verslo įkūrėjai yra dideli
motorinių dviračių transporto priemonių
entuziastai, tad nuolatos domisi šiomis
transporto priemonėmis, ypač tomis, kurios
išsiskiria savo išvaizda. V. Prunskas, vienas
iš verslo įkūrėjų, pats tapęs „Mash“ rinkodaros kampanijos tiksline auditorija, pradėjęs
daugiau domėtis šio prekių ženklo motociklais, netrukus tapo ir motociklo savininku.
Tai, ko gero, buvo vienas pirmųjų motociklų
„Mash“, važinėjančių Lietuvos keliais.
Būtent tai, kad V. Prunskas su draugais užsiima motorolerių „Vespa“ nuoma, patraukė
motociklų atstovų dėmesį. Jie pakvietė vaikiną su bendražygiais susitikti ir pakalbėti
apie galimybę atstovauti šiam prekių ženklui
Lietuvoje.
Per šį susitikimą „Mash“ atstovai iškėlė
du pagrindinius įsipareigojimus: užtikrinti
parduotų motociklų techninę priežiūrą ir
pasiekti nustatytas pardavimų apyvartas.
Paklausus apie pardavimo tikslų įgyvendinimą, V. Prunsko veide atsiranda šypsena:
„Dirbti reikės.“
Nepraėjus dviem savaitėms – daugiau
nei 30 užklausų

Nors nuo oficialaus produkto įvedimo į Lietuvos rinką praėjo mažiau nei dvi savaitės, verslo
įkūrėjai jau sulaukė daugiau nei 30 užklausų
apie motociklus. Be to, jau pradėti du sandoriai,
kurių tikėtina baigtis – nauji „Mash“, riedantys Lietuvos keliais. Kadangi R. Lileikis ir V.
Prunskas patys važinėja šiais motociklais, jie
kasdien susiduria su praeiviais gatvėje, kurie
atsisuka ir negali atitraukti akių nuo motociklų.
„Galėtume gatvėje pastatyti motociklą, pridėti
vizitinių kortelių ir jau būtų puiki reklama“, –
juokauja R. Lileikis.
Išskirtiniai ir prieš konkurentus
Pagrindiniai motociklų „Mash“ unikalūs
pardavimo argumentai – tai jų retro stiliaus
dizainas, gera kaina, garantija bei lengvas techninės priežiūros prieinamumas. Konkurentai,
siūlantys naujus ar naudotus motociklus, gali
pasiūlyti kelis, tačiau ne visus pranašumus,
kiekvienas jų stokoja bent vieno iš jų.
Artimiausi „Mash“ konkurentai, kurie gamina naujus motociklus, yra bent porą kartų
brangesni, o Lietuvos perkamoji galia vis dar
nėra tokia stipri kaip Vakarų Europos. Kiti
„Mash“ konkurentai, kuriuos verslininkai
įvardija kaip pagrindinius, yra prekiautojai
senoviniais motociklais, kuriuos jie atsigabena
iš įvairių kraštų, restauruoja ir parduoda.
Komandą vienija aistra motociklams
Visi trys „Mash Motors“ įkūrėjai specializuojasi skirtingose veikos srityse. V. Prunskas yra
baigęs verslą ir finansus, tad rūpinasi plėtra ir
strategija, R. Lileikis – informacinių technologijų vystymo ir techniniais klausimais, o E.
Liutkevič atsakinga už rinkodarą ir produkto
vizijos skleidimą. Tačiau labiausiai komandą
vienija ne sinergija, gaunama iš skirtingų sričių
žinių, bet entuziazmas ir aistra motociklams
„Mash“.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

VIŠTIENOS APKEPAS SU POMIDORAIS
IR BAKLAŽANAIS
Ingredientai:
1 vnt. baklažanų,
13 vnt. vyšninių pomidoriukų,
500 g vištienos filė,
100 g mocarelos sūrio,
50 g sviesto,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų,
pagal skonį bazilikų,
pagal skonį raudonėlių.
Gaminimas
Baklažanus supjaustykite nedideliais gabaliukus ir gana gausiai apiberkite druska. Po kelių
minučių nuplaukite ir gerai nuvarvinkite.
Vištieną supjaustykite nedidelėmis juostelėmis, gabaliukais. Apibarstykite pipirais, druska,
bazilikais ir raudonėliais. Pomidorus perpjaukite per pusę. Į kepimo indą suberkite baklažanus,
ant viršaus sumaišytą vištieną su pomidorais.
Išlyginkite, ranka kiek suspauskite ir ant viršaus užtarkuokite tolygiai šalto sviesto.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30 minučių.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

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 bendrabuèio tipo
„Ðviesos“ redakcijos name (36
kv. m, V a., kaina 9 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel. 8
630 34 400.
2 k. Lauko g. (IV a., 54.00 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 25
000 Eur, su holu, yra 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 k. butà Smalininkuose (patogumai, pigus ðildymas, yra
malkinë, garaþas, kaina 5000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 636 26 441.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (IV a., su baldais ir
buitine technika). Jurbarkas, tel.
8 447 52 974.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, V a., sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8 614
18 345.
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.
2 k. butà (II a.) Kauno g.
Jurbarkas, tel. 8 623 45 752.
3 k. butà Vieðvilëje Klaipëdos g.
(II a., 71 kv. m, III aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, graþi
vieta, 10 000 Eur, miestelio centre). Jurbarkas, tel. 8 603 70 639.
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.
Butà Dariaus ir Girëno g. 68
(40,84 kv. m, II a., iðremontuotas, 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 sklypas
rûsys. Jurbarkas, tel. 8 652 05 747.
Du sklypai po 12 a Jurbarke, S.
Daukanto g. bei du sklypai Ryto
g. Kiekvieno sklypo kaina 8500
Eur. Tel. 8 657 79 818.
Centre dalá namo (4 k., miesto
ðildymas, garaþas, 5 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 443.
Garaþà prie transporto
Naujamiestyje, yra signalizacija,
kaina apie 3000 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 612 88 198.
Sodybà Girdþiø k. (su ûkiniu
pastatu, 10 a, rami ir graþi vieta,
iki vandens telkinio 150 m, 34 000
Eur). Tel. 8 618 71 987.
Jurbarko r. Klausuèiuose (su erdviu 30 a sklypu graþioje vietoje,
ant Klausuèiø tvenkinio kranto).
Tel. 8 640 32 441.
Mûriná namà su ûkiniais
pastatais, 15 a þemës sklypas.
Jurbarkas, tel. 8 645 53 404.
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
name, 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 Raudonëje
(180 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, skubiai).
Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.
Namà (gerai árengtas 296 kv. m,
mûrinis, gyvenamasis, su komercinëmis patalpomis) Vytauto
Didþiojo g. Jurbarko mieste. Tel.
8 640 32 441.
Puikiai árengtà namà graþioje
vietoje Jurbarko r., Panemunëje
(naujai pakeistas stogas, àþuolo
parketo grindys. Graþi, tvarkinga
aplinka). Tel. 8 640 32 441.
Pusæ namo Skirsnemunëje ( 100
kv., 10 a. þemës sklypai, kaina
13 000 Eur.) Jurbarkas, tel. 8
618 28 295.
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.
Sodà Greièiuose (be namelio,
8 a sklypas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Skubiai sodybà Girdþiuose
Ateities g. 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 Kalnënuose (namas
ràstinis, yra ûkiniai pastatai,
asfaltuotas privaþiavimas. galima
pirkti pusæ arba visà. Atskiri
áëjimai). Skambinti po 18 val.
Jurbarkas, tel. 8 641 56 231.
Sodybà netoli Jurbarko prie
upës, þemës 5 ha. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
Tvarkingà mûriná autoserviso pastatà Jurbarko r.,
Skirsnemunëje. 1 a. pritaikytas
automobiliø autoservisui, 2 a.
administracinës patalpos. Tel. 8
640 32 441.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties),
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai,
Kiduliø miestelyje prieð picerijà.
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.

n u o m o j a
2 k. butà. 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.
Iðnuomojama sodyba 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
Sodybà Kauno r., Krivënø k.
(tvarkinga, vienkiemis, pakeistas
namo stogas, sudëti plastikiniai
langai, ûkiniai pastatai, rûsys,
54 a, geras susisiekimas). Tel. 8
683 91 121.
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
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p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.

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 netoli Baltijos
jûros: Kunkiø k., ávaþiavimas ið Karklës, kelio 27 ir 30
arø. Bruzdeilyno k., 55 arai.
Normantø k., 1,1 ha. Klaipëdos
r., tel.: 8 675 11 551, 8 685 45 425.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2,20 ha þemës sklypà vaizdingoje
vietoje ant Ðeðupës kranto, Ðakiø
r. Elektra, apie 1 ha miðko, patogus privaþiavimas. Tel. 8 640
32 441.
25 ha þemës ûkio paskirties

sklypà Ðakiø r., Sutkiø k. Geras
privaþiavimas. Tel. 8 640 32 441.
52 a sklypà namo statybai
Kudirkos Naumiestyje, Ðakiø r.
Tel. 8 640 32 441.
Gamybines-sandëliavimo
paskirties mûriná pastatà
Giedruèiø k. Ðakiø r. prie pagrindinio asfaltuoto kelio. 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.
Ràstiná namà Auðros g. Ðakiuose
(visiðkai árengti abu namo
aukðtai, pakeisti visi langai, centrinis ðildymas, visi patogumai).
Tel. 8 640 32 441.
Namà Ðakiø r. Gelgaudiðkyje
(suremontuotas, plastikiniai
langai, pakeistas stogas, visos
komunikacijos, centrinis ðildymas). 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.
Þemæ Laukuvos sen. (þemës ûkio
paskirties, 5 ha), lapuoèiø miðkà
(5 ha) ir áþuvintà tvenkiná (1 ha).
Galima statyba. Ðilalës r., tel. 8
656 24 052.
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.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
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, Iki, „Maxima“,
„Norfa“, renovacija iðmokëta,
19 000 Eur), galima derëtis. Tel.
8 637 00 035.
1 k. butà (IV a., 21 kv. m, IX
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 9 900
Eur. Yra balkonas. Rakinama
viso aukðto laiptinë. Namas jau
ápusëtas renovuoti). Tauragë, tel.
8 655 66 268.
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 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 (107kv. m,
rûsyje, yra vanduo, kanalizacija, áëjimai ið gatvës ir kiemo).
Tauragë, tel. 8 620 26 185.
1 k. butà (V a.). Tauragë, tel. 8
650 12 885.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
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2 k. butà (be patogumø, reikalingas remontas, 7 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 681 72 723.
2 k. butà (II a., bendrabuèio
tipo). Tauragë, tel. 8 639 34 085.
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.
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,
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.
Kioskà Gedimino g. 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.
Metaliná-skardiná prekybiná
namelá Veterinarijos g. (didþiajame turguje, 6 x 5 m, 320 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 14 062.
Mûrinæ fermà (ilgis 70 x 10 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.
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 (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 Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 73 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.
Namà Maþonuose, Antðunijø g.
10 (2008 m., statyba, árengtas, yra
mansarda, 84 arø þemës sklypas,
visi patogumai, komunikacijos).
Tel.: 8 658 33 095, 8 651 13 993.
Pusæ gyvenamojo namo T.
Ivanausko g., miesto centre
(mûrinis, yra mûrinis garaþas, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 600
10 404.
Sklypà Tauragëje Maþonuose,
ðalia pagrindinio kelio (komunikacijos, 9 500 Eur, elektra,
namø valda). Tauragë, tel. 8 699
67 090.

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.
Sodà Tauragës r. Joniðkës k.
Zuikiø take 5 (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 11 000 Eur. ,pirtis, þid-

inys, tualetas ir poilsio kambarys.
Sklypas ribojasi su tvenkiniu).
Tauragë, tel. 8 641 65 651.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Batakiø mstl. (yra ûkiniai
pastatai, 1 ha þemës, 18 000 Eur).
Tauragës r., tel.: 8 673 41 447, 8
671 28 148.
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 Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
kûrenamas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, kaina sutartinë).
Tel. 8 655 58 315.
Sodybà Tauragës r. Batakiø sen.
Eidintø k. (25 000 Eur, mûrinis
namas, sklypas 23 a). Tauragë,
tel. 8 685 26 453.
Þemës sklypà 1 km nuo Tauragës
(þemës ûkio paskirties, 60 arø, 1
aras - 290 Eur). Tauragë, tel. 8
636 44 766.

5

Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà Maþonuose.
Tauragës r., tel. 8 616 96 147.
Þemës sklypà Milaièiø k. Gaurës
sen. (þemës ûkio paskirties, 2,95
ha, prie Ðeðuvës 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 Tauragës r. Jociø k.
(3 800 Eur, þemës ûkio paskirties,
1,68 ha). Tauragë, tel. 8 631
46 206.
Þemës sklypà Tauruose (þemës
ûkio paskirties 26 arai, 1 aras
- 200 Eur). Tauragë, tel. 8 672
46 800.

1

p e r k a
1-3 k. butà iki 15 000 Eur. Gali
bûti be remonto, be baldø.
Tauragë, tel. 8 601 14 427.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà Moksleiviø
al. (II a., butas tvarkingas, po
remonto). Tauragë, tel. 8 657
80 962.
+Iðnuomoja 2 kambarius ir
virtuvæ nuosavame name. Yra
malkinë, garaþas. Tauragë, tel. 8
643 00 973.
+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.
+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.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus

durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.
Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.
Cisternà (geros bûklës, metalinë,
25 kub. m). Tel. 8 686 08 124.
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.

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

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
GORENJE, indaplovæ
GORENJE, dviratá-treniruoklá
su funkcijø ekranu. Jurbarkas,
tel. 8 659 03 228.
Nebrangiai: ðaldytuvà SNAIGË
(A klasës, 1,9 x 0,6 m), kilimà

(vyðninës sp., 3 x 4 m), staliukà
su ratukais (ðviesaus medþio).
Tauragë, tel. 8 650 36 280.
Skalbimo maðinà (pusiau automatinë, maþai naudota, su
garantija, 80 Eur). Tauragë, tel.
8 657 15 356.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Koèëlus
(paklodëms lyginti), 4 këdes
su atloðais. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina 50
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.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë),
tachtà, spintas, komodà, indaujàvitrinà, sofà-lovà, këdes, stalus
svetainei ir virtuvei, masaþiná
stalà. Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 627 89 361.
Sekcijà ERA (30 Eur), sofà-lovà
(50 Eur), spintà (3 durø, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 674 77 036.

Sofà-lovà ir tachtà (naudotos,
po 50 Eur). Tauragë, tel. 8 688
10 129.
Spintà (2 durø, raudonmedþio
sp., l. geros bûklës, kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8 685 30 176.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos
sp.), lininius siûlus, pagalves
(2 vnt.), medþiagà impilams.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Svetainës baldus: 8 këdes ir
stalà, pigiai. Tauragës r., tel. 8
656 24 052.
Virtuvinius baldus, sieninæ spintà
iðardymui geros bûklës, naujà
vyðninës spalvos sofà. Jurbarkas,
tel. 8 609 15 155.

p a r d u o d a
Avinà (Vokietijos merinosø veislës, 1 m.) avis, ëringas ëravedes ir
avis su ëriukais. Tel. 8 657 86 212.
Avis mësai ir su ëriukais auginimui. Jurbarko r., Greièiø k., tel.:
8 614 33 842, 8 601 71 674.
Avis (juodgalvës, po 65 Eur).
Tauragë, tel. +370 656 34 295.
Bulves: maistinës „Vineta“ (1
kg - 0,30 Eur) ir paðarinës (1 kg
- 0,07 Eur). Tauragës r., Lomiai,
Agluonos g. 3, tel. 8 652 73 575.
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Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.
Erþiliukà (6 mën., sartas, Lietuvos
sunkiøjø miðrûnas, 450 Eur). Tel.
8 616 92 316.
Karvæ (2 verðiø, verðinga, kaina
650 Eur). Jurbarkas, tel. 8 615
81 983.
Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.
Karvæ ir ðienà. Tel. 8 611 28 627.
Kiaulæ (apie 150 kg). Tauragë, tel.:
8 669 92 610, 8 645 96 698.
Kiaulæ (pasiskersti, apie 140
kg). Ðienainá baltos sp. plëvelëje.
Tauragë, tel.: 8 685 60 235, 8 446
69 440.
Kvietukø ir aviþø miðiná, kaina 6
Eur/50 kg. Tel. 8 630 74 306.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.
Kvietukø ir aviþø miðiná (6 Eur/50
kg). Jurbarkas, tel. 8 630 74 306.
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.
Parðelius. Tauragë, tel.8 633 96
840.
Verðingà telyèià, verðiuosis spalio
pab., 800 Eur. Tauragë, tel. 8 656
08 505.

p e r k a

2

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.

p a r d u o d a
Naudotus 2 ðaldiklius, skalbimo
maðinà, mikrobangø krosnelæ ir
4 aliuminius bidonus. Tel. 8 611
01 244.

Naujus þvejybos tinklus (40 Eur),
klausos aparatus (40 Eur), prietaisus nuo þiurkiø, peliø. Tel. 8
675 06 330.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 38 dydis, 15 Eur)
ir ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms). Sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Vokiðkà raudonà akordeonà
WEITMEISTER (naujas, gera
bûklë, 6 registrø, su futliaru,
kaina 550 Eur). Jurbarkas, tel. 8
678 22 961.

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.
Græþimo stakles, staklinius spaustuvus. Tauragë, tel. 8 652 01 049.
YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI (bajanai, akordeonai, armonikos). Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Juodþemá, maiðytà su smëliu,
tinka sklypui sukelti, iðlyginti
arba supilti pagrindà prieð pilant
juodþemá vejà sëti. Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir grindinio
akmenis (400 kv. m). Kaunas, tel.
8 699 99 395.
Radiatorius (dvigubus ir viengubus, 0,5 x 1,8, 0,5 x 1,6, 0,5 x
1,4, 0,5 x 1 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.

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 padangas).
Tauragë, tel. 8 657 91 015.

DAEWOO

p a r d u o d a
DAEWOO KALOS (2004 m., 1,2
l, benzinas, TA iki 2019 m., 1200
Eur). Tauragë, tel. 8 670 45 533.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MERCEDES BENZ (2002 m.,,
dyz., CDI, karavanas, klasës, 105
kW, þieminës, vasarinës padangø
komplektai). Jurbarkas, tel. 8 652
86 035.

OPEL

p a r d u o d a
AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 (1989 m., juodos spal

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.

p a r d u o d a

vos, geros bûklës, TA, iki 2018 05
28 d., kaina 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 617 63 879.
AUDI A3 (1998 m., 1,6 l, benzinas, kà tik ið Vokietijos, juodos
sp.). Tauragë, tel. 8 682 24 545.

OPEL ASTRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia sp.,
4/5, TA iki 2018-05, 1 500 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
OPEL VECTRA ( 2000 m., 2,0
dyzelis, 74 kw., heèbekas, nauja,
yra TA., kaina 850 Eur.) Ðakiai,
8 676 48 713.

PEUGEOT

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

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, 3990
Eur. Ekonomiðkas ir galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.

VOLKSWAGEN
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VW SHARAN (2000 m., dyz.) visà
arba dalimis. Tel. 8 650 40 427.
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, lieti ratlankiai, naujos
þieminës padangos, kaina 1 350
Eur, galima derëtis). Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.
VW GOLF (1990 m., nevaþiuojantis, TA iki 2018 06 m., kaina 200
Eur). Tel. 8 610 61 636.
VW GOLF (1998 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, mëlyna sp.,
2/3, TA iki 2019-05, 1400 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabëlæ

ZUBRIONOK, kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 652 01 049.

p e r k a
Lengvojo automobilio priekabà
iki 200 Eur, 100 Eur. Tauragë,
tel. 8 685 02 867.

p a r d u o d a
Priekabà ZUBRIONOK (gera
bûklë). MB starterá ir auðinimo
radiatoriø. Jurbarkas, tel. 8 652
86 035.

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
Bulviø kasamàjà, plûgà, purkðtuvà, kultivatoriø, tràðø barstytuvà, ðienapjovæ, vartytuvà, grûdø
pûstuvà, autokaro strëlæ. T25.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
Bulviø kombainà (vokieèiø g-bos,
vienvagis), plûgus (trivagiai), 4
vagø rusiðkà bulviø sodinamàjà.
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.
Javø kombainas „Claas
Dominator 105“ (geras, tvar

NEGYDANT KATARAKTOS GRESIA AKLUMAS
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina
mūsų akis. Vis daugiau
žmonių skundžiasi silpstančiu regėjimu: darosi
sunku skaityti, vairuoti automobilį, užsiimti
mėgstamais pomėgiais.
Dauguma mūsų į specialistą kreiptis neskuba,
tačiau silpstantis regėjimas yra pagrindinis
vienos dažniausių akių
ligų – kataraktos simptomas. Kas tai per liga,
kada reiktų susirūpinti ir kaip gydyti kataraktą, klausiame A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“
gydytojo Saulius Ačo.
Katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstys, kurios
trukdo šviesai patekti į akį. Su metais drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui silpstantį
regėjimą. Didžiąją katarakta sergančių žmonių dalį sudaro vyresni žmonės, kadangi lęšiuko
drumstėjimas – dažnas senatvinis procesas.
Kokie pagrindiniai kataraktos požymiai?
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius
žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Sergant katarakta darosi sunku skaityti, sudėtinga vairuoti
automobilį, atsiranda trukdžiai dirbant kasdienius darbus. Kai lęšiuko drumstis pradeda kliudyti
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis į specialistą.
Kaip gydoma katarakta?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu.
Vaistų kataraktai gydyti nėra. Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių
– akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas
dirbtinis. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos taikant vietinį nuskausminimą, netaikant bendrosios anestezijos. Todėl operacijos metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai
nejaučia skausmo. Kataraktos operacija yra neskausminga procedūra, dažniausiai trunka apie 30
minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.
Ar gali būti komplikacijų?
Negydant kataraktos regėjimas nusilpsta iki šviesos jutimo – žmogus gali skirti tik šviesą nuo
tamsos. Padidėjus akispūdžiui kyla rizika susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma. Todėl pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart
kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra
ryškių pakitimų.
Kaip pasikeičia regėjimas po operacijos?
Kataraktos operacija labai efektyvi – dauguma žmonių iškart po operacijos pastebi staigų regėjimo pagerėjimą, tačiau visiškas atsistatymo periodas gali užtrukti keletą savaičių. Per kiek laiko
regėjimas pacientui atsistatys, tiksliai pasakyti negalima, kadangi operacijos rezultatas priklauso
nuo daugelio veiksnių: kitų regėjimo sutrikimų, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo,
naudojamos įrangos ir kt. Labai svarbu nelaukti kol liga komplikuosis, operacijai pasiryžti laiku.
Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas ir
gyd. Algirdas Šidlauskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo
žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys
kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas.
Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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kingas kombainas, paruoðtas
javapjûtei, 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 13 936.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaðæ priekabà. Elektros
variklius ávairaus galingumo, 3
cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Priekabà (rulonams veþti, 1
000 Eur). Baèkà (horizontali, aliumininë, 500 Eur). Lová
(vandeniui, gyvuliams girdyti,
200 Eur). Tauragë, tel. 8 636
91 145.
Sëjamàjà (3m, su frezu).
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) ir traktorinæ traukimo
gervæ (650 Eur). Tauragë, tel. 8
640 29 699.

KOKYBIÐKAI KLOJAME
TRINKELES. Kaina sutartinë.
Darbo patirtis daugiau nei 10 m.
Suteikiame garantijà. Priimami
uþsakymai. Tel. 8 641 19 189.
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.
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.

p e r k a

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 nuolatinio vairuotojo
darbo BC kategorija. Atsakingas,
sàþiningas, be þalingø áproèiø.
Jurbarkas, tel. 8 638 29 120.
Ieðkau patalpø valymo darbo
gyventojø namuose ir butuose
pagal kliento pageidaujamà
periodiðkumà: á savaitæ kartà, á
mënesá kartà ar panaðiai. Turiu
patirties. Tauragë, tel. 8 600
18 562.
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.

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

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

+Autoservisui reikalingas automechanikas. Gali bûti be darbo
patirties. Tauragë, tel. 8 651
23 063.
+Reikalinga darbuotoja kebabinëje. Tauragë, tel. +370 657
96 548.
+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos.
Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalinga moteris, turinti
patirties verti gintarà. Tauragë,
tel. 8 653 44 010.
+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.
+Reikalingas autoservisui darbuotojø, darbas Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel.: 8 682 10
021, 8 612 67 824.
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio. Tauragë,
tel. 8 612 63 713.
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.
Ieðkome komandos nariø cukriniø dekoracijø gamintojø.
Jei esate sàþininga, atsakinga,
kruopðti, prisijunkite prie mûsø.
Tauragë, tel. 8 626 74 637.
ÁMONEI REIKALINGAS
A U T O D E T A L I U
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.
Ieðkomas autolauþyne automobiliø ardytojas. Su praktika privalumas. Amþius iki 40 metø.
Tauragë, tel. 8 652 55 588.

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.
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 moteris slaugyti
moèiutæ. Tauragë, tel.: 8 446 52
422, 8 610 03 460.
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 gyvuliai).
Jurbarkas, tel. 8 681 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.

Rasta piniginë. Tauragë, tel. 8
607 78 900.
Priimu gyventi vyresnio amþiaus
moterá be þalingø áproèiø.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Spalio 17 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 300,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
290,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Spalio 16 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

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

Esu 54 m. naðlë, paprasta smulkaus sudëjimo, ieðkau laisvo
draugo be þalingø áproèiø.
Tik skambuèiai ið JurbarkoTauragës. Jurbarkas.
Susipaþinèiau su sàþiningu,
tvarkingu, vairuojanèiu senjoru
nuo 65 iki 75 m amþiaus rimtai
draugystei. 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.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
SPALIS
1 d. (sekmadienis) 17.00 val. Didžioji salė /Trukmė
2:30. intaras Grajauskas MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS. 2 dalių tragikomedija. Režisierius - Jonas
Vaitkus.
5 d. (ketvirtadienis), 6 d. (penktadienis) 18.30 val.
Mažoji salė /Trukmė 2:10. August Strindberg TĖVAS.
2dalių drama. Režisierė Māra Ķimele.
8 d. (sekmadienis) 17.00 val. Mažoji salė/Tru
kmė 2:00. Jaroslava Pulinovič ELZĖS ŽEMĖ. 2 dalių
drama. Režisierius Povilas Gaidys. PREMJERA!
17 d. (antradienis), 18 d. (trečiadienis) 18.30
val., 29 d. (sekmadienis) 17.00 val., 31 d. (an
tradienis) 18.30 val. Didžioji salė Andrzej
Stasiuk NAKTIS Režisierius Agnius Jankevičius
Dailininkė Laura Luišaitytė.
20 d. (penktadienis) 18.30 val.
Didžioji salė/Trukmė 2:30. Henrik Ibsen LAUKINĖ
ANTIS. 2 dalių drama. Režisierius Ramutis Rimeikis.
21 d. (šeštadienis) 12.00 val.
Didžioji salė /Trukmė 1:00. Keneth Grahame VĖJAS
GLUOSNIUOSE. 1 dalies spektaklis vaikams
Režisierius: Antanas Gluskinas
21 d. (šeštadienis) 18.30 val. Kamerinė salė/Trukmė
1:20. Per Olov Enquist LŪŠIES VALANDA. 1 dalies
drama. Režisierė Māra Ķimele.
Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

SPALIO 3 D. 9 VAL. Nemokamas seminaras ir paroda „HOLOGRAMINĖ ŽINUTĖ“ Jurbarko kultūros centre.
SPALIO 8 D. 12 VAL. Teatralizuotas „SENASIS TURGUS“ Girdžių seniūnijos aikštėje.
SPALIO 10 D. 18 VAL. Lėlių milžinų teatras „Nauji herojų nuotykiai“ Jurbarko kultūros
centre.
SPALIO 11 D. 18 VAL. Vakaras su Juozu Erlicku Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

SPALIO 3 D. 18 VAL. Humoro šou „Buvusių moterų reikalai“ Tauragės kultūros centre.
SPALIO 10 D. 18 VAL. Komedija „Užsiimkime meile. ačiū, su malonumu“ Tauragės kultūros
centre.
SPALIO 12 D. 18 VAL. Romo Dambrausko koncertas Tauragės kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

SPALIO 7 D. 9 VAL. Pažintinė kelionė „REFORMACIJOS ŽENKLAI“ vakarų Lietuva.
SPALIO 9 D. 18 VAL. DOMINO teatro premjera KAIP ATSIKRATYTI DRAUGO? Šilutės
kultūros ir pramogų centre.

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

