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KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS PĖSČIASIS?

Policijos departamentas, skelbdamas statistinę kelių eismo
įvykių informaciją, kaskart džiaugiasi vis mažėjančiais eismo
įvykių, sužeistųjų bei žuvusiųjų juose skaičiais. Iš tiesų situacija Lietuvos keliuose gerėja. Per dešimtmetį pasiekti įspūdingi
rezultatai – žuvusiųjų eismo įvykiuose sumažėjo keliskart.
Pernai šalies keliuose užgeso vos 188 gyvybės lyginant net
su 572 karo keliuose aukomis 2006-aisiais. Tačiau vienas šios
statistikos aspektas lieka bemaž nepakitęs – eismo įvykiuose
ir toliau nemažą dalį žuvusiųjų bei sužeistųjų sudaro pėstieji.
Tad ko dar nežino mūsų nerūpestingi pėstieji ir vairuotojai
apie saugų elgesį kelyje?
Kiekvieno atsakomybė. Įspūdingiems situacijos keliuose
gerėjimo rezultatams nemenkos įtakos turi prevencinis darbas
– kelių eismo taisyklių pokyčiai bei šviečiamoji informacija
viešojoje erdvėje. „Pėsčiųjų eismas taptų gerokai saugesnis, jei
abi pusės – tiek vairuotojai, tiek pėstieji – būtų labiau suinteresuoti savo ir kitų saugumu keliuose bei visą atsakomybę už
elgesį kelyje prisiimtų sau – kur susitinka du blaiviai ir racionaliai mąstantys žmonės – ten tvarka ir ramybė“, – asmeninę
atsakomybę už saugų eismą akcentuoja VĮ „Kauno regiono
keliai“ saugaus eismo specialistas Linartas Kiškis. Neretas
praeivis mano, kad pėsčiųjų perėja tai vieta kur pėstieji turi
pirmenybę – taip anaiptol nėra.
„KET nurodo, kad prieš įžengdami į važiuojamąją dalį pėstieji
privalo įvertinti atstumą iki artėjančių transporto priemonių bei
jų greitį ir žengti į ją tik įsitikinę, kad tai bus saugu bei nebus
trukdoma transporto priemonėms. Tad akivaizdu, kad pėstieji
taip pat turi pareigas, kurias privalu atlikti – jiems yra numatyta
prievolė įvertinti situacijos saugumą ir tik tada kirsti kelią.
Deja, nemažai pėsčiųjų šią prievolę ignoruoja, dėl to turime
gana liūdną statistiką – daugiausiai pėsčiųjų nukenčia būtent
pėsčiųjų perėjose“, – pastebi eismo specialistas.
Ugdyti jaunąją kartą. Saugaus eismo specialistas pabrėžia,
kad itin svarbu saugaus elgesio kertant važiuojamąją kelio dalį
išmokyti mažuosius eismo dalyvius. „Vaikams nuo mažiausių
dienų tiek namuose, tiek ugdymo įstaigose turi būti aiškinama,
kaip saugiai pereiti gatvę. Ir tai neturėtų būti vien tik formalus
aiškinimas. Reikėtų su vaikais kartu praktikuotis pereinant
pėsčiųjų perėjas, paaiškinti galimus pavojus, įspėti apie įvairias
tikėtinas situacijas. Taip pat reikėtų nepamiršti ir paauglių –
nors jie apie saugumą kelyje yra girdėję daugybę kartų, tačiau
nerūpestingas jaunuolio būdas lemia, kad jie tikrai ne visada
gatvėje laikosi KET. Kaskart išleisdami iš namų priminkite
paaugliams apie saugų elgesį keliuose“, – pataria pašnekovas.
Vaikai nuo 8 metų, prižiūrimi suaugusiojo, dviračiais jau gali
važiuoti važiuojamąja kelio dalimi, tačiau tokiu atveju labai
svarbu jiems išaiškinti eismo taisykles – kaip reikia rodyti
posūkius, persirikiuoti, neišvažiuoti prieš eismą.
O taip pat svarbu akcentuoti, kad kertant kelią dviratį privalu
vestis. Beje, vaikai iki 18 metų važiuodami dviračiu privalo
būti su šalmu. Be to, mažieji eismo dalyviai privalo žinoti,
kad keliu važiuojant dviračiu reikia laikyti abi rankas ant
vairo ir kojas ant pedalų, o pamačius artėjančią kliūtį būtina
sulėtinti greitį.
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ŽENKLAI, KAD JŪSŲ CUKRAUS KIEKIS
KRAUJYJE YRA PER DIDELIS

Statistika baugina: vien Jungtinėse Amerikos Valstijose diabetu serga daugiau kaip 29
milijonai žmonių, tačiau daugiau kaip aštuoni
milijonai to net nežino.
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Tokius duomenis apie ligą, kurios pagrindinis požymis yra padidėjęs cukraus kiekis
kraujyje, pateikia JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras, rašo womenshealth.com. Tai
bloga žinia. Kai liga nekontroliuojama, gali
kilti rimtų komplikacijų, tokių kaip širdies
ligos, nervų pažeidimai ar regos praradimas.
Viena priežasčių, kodėl tiek daug žmonių
nežino sergantys diabetu – didelio cukraus
kiekio kraujyje sukelti simptomai veikia
patyliukais. Kaip teigia knygos „The End
of Diabetes“ autorius Joelis Fuhrmanas, jie
vystosi palaipsniui, todėl galite net nesuprasti,
kad sergate. Todėl labai svarbu žinoti, į ką
reikia atkreipti dėmesį.
Štai septyni netikėti požymiai, kad jūsų
cukraus kiekis kraujyje gali būti šiek tiek per
didelis. Nuolat šlapinatės. Padidėjęs šlapinimasis yra įspėjamasis ženklas, kad jūsų cukraus kiekyje nekontroliuojamas. Kai kraujyje
yra per daug gliukozės – arba cukraus – inkstai
bando jo perteklių pašalinti per šlapimą, aiškina J. Fuhrmanas. Dėl to tenka dažniau nei
įprastai vaikščioti į tualetą, taip pat ir keltis
vidury nakties. Ir kadangi netenkate daug
skysčių, galite jausti nuolatinį troškulį. Jus
beprotiškai troškina. Dažnesnis šlapinimasis
reiškia, kad jūsų organizmas netenka daugiau
skysčių nei įprastai. J. Furhmanas įspėja, kad
dėl to kyla dehidratacijos rizika. Todėl jaučiate nuolatinį troškulį ir sausumą burnoje,
net jeigu jums ir atrodo, kad geriate tiek pat
skysčių kaip įprastai. Jaučiatės išsekę. Nuovargis yra klasikinis dehidratacijos šalutinis
poveikis. Taigi, jeigu dažniau nei įprastai
šlapinatės ir labiau kankina troškulys, galite
jaustis išsekę, teigia suaugusiųjų diabeto gy-

dytoja Elizabeth Halprin
iš Joslino diabeto centro
Bostone. Galite jaustis
tarsi apduję, net jeigu
einate miegoti ir keliatės
įprastu metu. Pasak E.
Halprin, kėlimasis kelis
kartus per naktį sutrikdo
jūsų miegą, dėl ko galiausiai jo tenka mažiau
nei jums atrodo. Miglotas
regėjimas. Jūsų geltonoji
dėmė yra mažas lęšiukas
akies centre, užtikrinantis
aštrų centrinį regėjimą.
Pasak J. Fuhrmano, kai gliukozės kiekis
yra per didelis, skystis gali prasiskverbti į
lęšiuką ir jį išpūsti. Šis pabrinkimas pakeičia
lęšiuko formą, todėl jis nebegali tinkamai
sufokusuoti vaizdo. Kai taip nutinka, matote tarsi per miglą, net jeigu esate su savo
įprastais akiniais ar regėjimą koreguojančiais lęšiais. Kraujuoja jūsų dantenos. Tos
pačios cukrų dievinančios bakterijos, kurios
sulėtina žaizdų gijimą, taip pat sudirgina ir
dantenas. Dėl to jos gali parausti, išburkti,
tapti jautrios ir labiau linkusios kraujuoti
dantų valymo metu. Ant odos atsirado
keistos dėmės. Pernelyg didelis cukraus
kiekis gali pakenti jūsų kraujagyslėms, taip
pat ir toms, kurios slepiasi iškart po jūsų oda,
aiškina J. Fuhrmanas. Dėl to gali atsirasti
rausvos dėmės, ypač kojų apačioje. Paprastai šias dėmes niežti, kartais jos netgi gali
būti skausmingos. Taip pat galite pastebėti
tamsias švelnias dėmes odos klostėse, ypač
pažastyse, kirkšnyse ir ant kaklo. Per didelis
cukraus kiekis gali skatinti intensyvesnę
odos ląstelių reprodukciją. Ką daryti, jeigu jums būdingi diabeto požymiai. Jeigu
labiau troškina ar jaučiatės pavargę dieną
ar dvi, nieko baisaus. Tačiau jeigu tokie
simptomai trunka savaitėmis arba juos lydi
kiti išvardinti simptomai, turite kreiptis į
medikus kaip įmanoma greičiau. „Tai yra
aiškūs diabeto požymiai ir turite kreiptis į
gydytoją tuojau pat“, – įspėja E. Halprin.
Jūsų gydytojas paskirs kraujo tyrimą ir
išsiaiškins cukraus kiekį kraujyje. Jeigu jis
per didelis, rekomenduos medikamentus,
kurie sureguliuos cukraus kiekį. Taip pat
nemažiau svarbūs gyvensenos pokyčiai.
Pasak J. Fuhrmano, sveika mityba, kurioje
apstu augalinės kilmės produktų ir mažai
cukraus, yra puiki profilaktika prieš diabetą
ir pagalba juo jau sergant.

TAURAGĖS TARAILIŲ GYVENTOJAMS –
ATNAUJINTA KREPŠINIO AIKŠTELĖ
Spalio 5 d. atidaroma nauja
krepšinio aikštelė Tarailiuose, kurią įrengė Tauragės
rajono savivaldybė kartu su
Lietuvos krepšinio federacija ir „Lidl“.
„Viešosiose erdvėse esančių aikštelių atnaujinimui
daugelį metų nebuvo skiriama dėmesio ir lėšų, todėl
labai džiaugiamės, kad krepšinio mėgėjai Tarailiuose
turi gerai įrengtą aikštelę.
Per pastaruosius 2 metus
iš pagrindų atnaujinome 3
mokyklų sporto sales, pirmą kartą įrengti nauji sportiniai parketai per 20 metų, atnaujinome 7
lauko krepšinio aikšteles kaimuose. Išties džiugu, kad prie šios iniciatyvos prisidėjo ir Lietuvos
krepšinio federacija ir prekybos tinklas „Lidl“, – sakė Tauragės rajono savivaldybės meras
Sigitas Mičiulis.
Bendrovė „Lidl Lietuva“ džiaugėsi ambicingu miesto sumanymu. „Lidl“ prekybos tinklas,
būdamas Lietuvos moksleivių lygos rėmėjas, ypač vertina bendradarbiavimo projektus, skatinančius jaunimo užimtumą, aktyvų šeimų laisvalaikį ir sveiką gyvenimo būdą.
Prie šios trišalės iniciatyvos prisidėjo ir Lietuvos krepšinio federacija, kurios vadovai džiaugėsi
dar viena galimybe jaunimui turiningai praleisti laisvalaikį.

JURBARKAS

JURBARKE IŠKILMINGAI PAMINĖTA
TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA
Spalio 5 d.
Jurbarko kultūros centre paminėta Tarptautinė mokytojų
diena. Renginio
metu pagerbti
ir pasveikinti
pedagogai, paskelbti ir apdovanoti Jurbarko
kraštui nusipelnę žmonės.
Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ meras Skirmantas Mockevičius
apdovanojo Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorių Artūrą Matukaitį
– už stovyklų „Sakale, lėk“ organizavimą, pilietinį-patriotinį jaunosios kartos ugdymą, aktyvią
veiklą Smalininkų miestelio bendruomenėje.
Už ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, savanorišką darbą Lietuvos samariečių Jurbarko
krašto bendrijoje ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ apdovanotos – Bronė Jašinskienė
ir Valė Šeršniovienė. Dar vienas apdovanojimas už pilietiškumą, energingą veiklą Lietuvos ir
Jurbarko rajono nevyriausybinėse organizacijose, ilgametį savanorišką darbą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje skirtas Kristinai Vančienei.
Meras, 25-erių metų darbo švietimo sistemoje proga, taip pat pagerbė tris Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojus: skyriaus
vedėją Antaną Gvildį – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą vadybinį darbą formuojant Jurbarko
rajono švietimo strategiją ir plėtrą; vyriausias specialistes Genovaitę Grigucevičienę ir Zitą
Tytmonienę – už ilgametį ir nuoširdų darbą įgyvendinant švietimo politiką Jurbarko rajone ir
už sėkmingą bendradarbiavimą su atsakingomis įstaigomis.

ŠILUTĖ

NAUDINGA ŽINOTI

KOL KAŽKO LAUKIATE, JŪSŲ POTENCIALAS SNAUDŽIA
Sąmoningas gyvenimas
prasideda tuo momentu,
kai nustojate laukti iš pasaulio ir aplinkinių žmonių,
kad jis/jie sukurs sąlygas
jums geriausiai pasireikšti
ir realizuotis. Daug kas
laukia kompensacijos už
nelaimingą vaikystę, nesėkmingą meilę ir daugybę
kitų dalykų, ir šitaip belaukiant, praeina gyvenimas.
Kuo anksčiau sustosite ir
atsisakysite nerealių planų
bei lūkesčių, tuo daugiau
laiko liks savo paties kūrimui. Kol laukiate,
jūsų potencialas snaudžia. Veiksmų laisvė
– nėra tai, ką kažkas gali duoti. Veiksmų
laisvę galima tik pačiam pasiimti. Būti
laisvam – tai būti giliai atsakingam ir etiškam. Tikroji laisvė – tai gili meilė, pagarba
viskam, kas jus supa ir viso to tausojimas.
Laisvė reiškia, kad nuo šio momento ne
kiti žmonės savo pagyromis ar priekaištais
skatina jus save koreguoti ir tobulinti, o
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jūs patys tampate atsakingas už elgesį su
savimi ir pasauliu. Laisvė dažnai painiojama su egocentrišku palaidumu. Palaidas
žmogus pastato save į pasaulio centrą ir
laukia, kad pasaulis pritartų. Bėda ta,
kad pasaulis nepalyginamai didesnis ir jis
anksčiau ar vėliau sugniuždys kiekvieną,
kuris nesiskaito su jo dėsniais. Laisvė prasideda nuo savęs ir pasaulio pripažinimo
tokiais, kokiu jūs ir pasaulis yra iš tikrųjų.

ŠILUTIŠKIUI – GARBĖS DONORO VARDAS
„Dovanoti kraujo – tai dovanoti žmogui
gyvenimą“, – taip sako šilutiškis Stasys
Tunila, kuris neatlygintinai duoda kraujo
nuo aštuoniolikos metų amžiaus. Jis kas
du mėnesius duoda kraujo, nelaukdamas
padėkos iš tų, kuriems galbūt išgelbėjo
gyvybę. Praėjusį antradienį jis tai atliko
jau 49-ą kartą. Neatsitiktinai spalio 13-ąją
Vilniuje jam bus suteiktas aukščiausias
įvertinimas – Garbės donoro vardas.
Garbės donoro vardas (kartu su tai
patvirtinančiu ženklu ir pažymėjimu)
suteikiamas donorui, ne mažiau kaip 40
kartų nemokamai davusiam kraujo ir ne
mažiau kaip 10 metų aktyviai dalyvavusiam
nemokamos donorystės veikloje. „Asmuo,
kuriam suteiktas garbės donoro vardas, turi teisę gauti Lietuvos Respublikos Valstybinę pensiją.“

RASEINIAI

„SPARTAKOJIS“ - PALUKŠČIO DVARE
Sugužėjo gražus būrelis Ariogalos seniūnijos kaimų bendruomenių sportininkų į Palukščio
kaimo bendruomenę, į tradicinę sporto šventę „Spartakojis“. Jau pats pavadinimas sako, kad
išmėginome kojas. Vyko krepšinio 3x3 (nugalėtojais tapo komanda „Palukštys“ (II ir III vietas
užėmė abi Gėluvos komandos), paplūdimio tinklinio varžybos (I vieta – Gėluvos kaimo bendruomenė, II - „Palukštys“, III - Gėluvos kaimo bendruomenės antroji komanda).
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Visus traukė netradicinės sporto šakos: čia galėjo kiekvienas parodyti savo akies ir rankos
taiklumą, miklumą. Visos dalyvavusios bendruomenės išsidalino daug prizų ir diplomų. Pagrindinis asociacijos „Nemunas“ įsteigtas prizas - aktyviausiai ir skaitlingiausiai bendruomenei
- įteiktas Jono Vazgio vadovaujamai Gėluvos kaimo bendruomenei.

ŠILALĖ

SMULKUS VERSLAS

MĖGSTAMIAUSIAS DESERTAS TAPO
GYVENIMU
avietėmis ir braškėmis.
Savo produkciją jaunoji verslininkė reklamuoja kol kas tik per
socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“.
Ji džiaugiasi, kad šiuo
metu interneto puslapį
„Cannamella“ yra pamėgę 2 663 žmonės.
Naujo skonio ieškotoja

ARCHEOLOGAI TIKISI SURADĘ PILĖNUS
Radiniai Bilionių piliakalnyje, Šilalės rajone, pranoko
archeologų lūkesčius. Juos
dar turės ištirti specialistai,
tačiau Klaipėdos universiteto
mokslininkai įsitikinę, kad
gali pasitvirtinti hipotezė, jog
senieji Pilėnai buvo įsikūrę
būtent Bilionių piliakalnyje.
Pilies liekanos aptiktos metro gylyje. Viršutiniame pilies
sluoksnyje rasta to laikotarpio
metalinė sagtis, lipdytosios
keramikos šukių, yla. Rasti
sudegę kaulai, grūdai, nemažas sluoksnis sienų degėsių tik patvirtina, kad šioje vietoje stovėjusi
pilis buvo sudeginta.
Pagal istorinius šaltinius, šaltą 1336-ųjų žiemą, kryžiuočiams užpuolus kunigaikščio Margirio vadovaujamą Pilėnų pilį, jos gynėjai sudegino pilį ir patys žuvo liepsnose. Iki šiol tiksli
Pilėnų pilies vieta nėra išaiškinta, tačiau dėl vieno teiginio mokslininkai nesiginčija – ji buvo
Žemaitijoje.

KLAIPEDA

4-5 BARAMS KETINAMA APRIBOTI
PREKYBOS ALKOHOLIU LAIKĄ
Kaipėdos miesto savivaldybė teigia, kad reaguos į
nesibaigiančius gyventojų
nusiskundimus dėl keliamo
triukšmo prie miesto barų.
Pirmieji griežtų sankcijų
turėtų sulaukti jau lapkritį,
šeštadienį rašo dienraštis „Vakarų ekspresas“. „Negalime
nereaguoti. Savivaldybė nori
pateisinti gyventojų lūkesčius
- užtikrinti ramybę ir gyvenimo kokybę. Eisime keliu, kurį
numato įstatymai – sieksime,
kad būtų apribotas laikas, kada galima prekiauti alkoholiu. Sankcija nėra griežčiausia, bet ji bus
taikoma“, – tikino meras. Šiuo metu visame mieste yra 4 ar 5 probleminiai objektai.

KAUNAS

VISAME KAUNE BUS ĮRENGTA 1,5
TŪKST. ŠIUOLAIKIŠKŲ POŽEMINIŲ
KONTEINERIŲ
Praėjusį ketvirtadienį Kaune pradėti įrenginėti naujos
kartos pusiau požeminiai
suomiški „Molok“ konteineriai. Iki 2018 metų pabaigos
visame mieste bus įrengta
1,5 tūkst. šiuolaikiškų konteinerių.
Įrengiant naujuosius konteinerius, po žeme yra užkasama
60 procentų jo talpos. Virš
žemės konteineris iškilęs
maždaug 1,2 metro. Pasak
specialistų, nuo žemės einantis šaltis stabdo bakterijų augimą, iš konteinerio nesklinda nemalonūs kvapai. Į jo viduje esančią
tvirtą betoninę kapsulę dedamas daugkartinis maišas iš polipropileno, kurį šiukšliavežė iškelia
kranu iš kapsulės ir po aptarnavimo sugrąžina atgal.

ŠIAULIAI

AKCIJA „GARAŽIUKAS“ - APLINKOSAUGININKAI LIKO ŠOKIRUOTI
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas pradėjo akciją
„Garažiukas“. Pirmą dieną atlikti
patikrinimai šokiravo. Nustatyta 40
pažeidimų, surašyta 13 privalomų
nurodymų.
Daugiausiai pažeidimų nustatyta
atliekų tvarkymo srityje. Nevykdoma
atliekų apskaita, atliekos nepriduodamos atliekų tvarkytojams, nerūšiuojamos. Pasitaikė ir tokių atvejų,
kuomet pavojingos atliekos buvo
tiesiog metamos į komunalinių atliekų konteinerius. Už tai fiziniams ir juridiniams asmenims
numatomos baudos nuo 90 iki 440 eurų.
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Kaunietė
Greta Putnaitė (24),
baigusi Jono
Basanavičiaus gimnaziją Kaune, po
maisto technologijos ir inžinerijos studijų
Kauno technologijos universitete
nepilnus metus
padirbėjo pardavimo srityje ir...
atsidavė karamelei.
Sunkiausia, pasak jos, buvo pradėti, išdrįsti.
„Nuolat kankino klausimai: ar sugebėsiu
susidoroti, o jei nepasiseks? Bet kai tik radau patalpas, viską nesunkiai susitvarkiau ir
labai sparčiai judu pirmyn“, – sako pieniškos
karamelės „Cannamella“ gamintoja.
Saldumynų mėgėja nuo mažų dienų
G. Putnaitė atvirauja, kad nuo mažens yra
didelė saldumynų mėgėja, tad ir „Cannamella“ gimė iš aistros saldumynams. „Jau nuo
pat mažų dienų nedaviau tėvams ir seneliams
ramybės, nuolat barškinau indus virtuvėje,
– šypsodamasi prisimena pašnekovė. – O
karamelė visada buvo kažkas tokio. Kai
prisimenu save, visada mano mėgstamiausių
desertų sąraše karaliavo ji – karamelė. „Cannamella“ taip ir tapo ne tik mėgstamiausiu
desertu, bet ir mano gyvenimu.“
Verslo idėją brandino dar studijuodama
Karamelės gamintoja savo verslo idėją
brandino keletą metų – dar studijuodama
universitete. Prieš pradėdama verslą, ji ilgai
tobulino receptūras, ieškodama nepriekaištingo skonio. Karamelės idėją plėtoti padėjo
universiteto profesorius Pranas Viškelis.
„Nors tai ir ne jo specializacija, bet jis leido
išbandyti įrenginius, davė daugybę gerų patarimų“, – už paramą dėkinga jauna verslo
sumanytoja, šiuo metu sukūrusi penkias receptūras ir gaminanti klasikinę karamelę, su
kokosais, lazdynų riešutais, liofilizuotomis

Kalbėdama apie savo veiklos ypatumus, pašnekovė pabrėžia,
kad jos verslo tikslas yra, nenaudojant jokių
konservantų, o tik pačius geriausius produktus,
gaminti įvairaus skonio karamelę ir kiekvienam vartotojui pateikti prieinamą jos kainą.
„Mąstau ateityje turėti produkcijos be cukraus“, – apie ateities planus kalba G. Putnaitė.
Ji paaiškina, kad prekių ženklo pavadinimas
kilo iš viduramžių lotyniško sudurtinio žodžio:
„canna“ (cukranendė) ir „mella“ (medus). Iš
šio žodžio galiausiai kilo žodis „karamelė“.
Žaliavų savo produkcijai mergina sako ieškanti labai atidžiai, renkasi tik laiko ir kokybės
patikrintus tiekėjus. “
Pasiekti tikslą padeda nusiteikimas dirbti
Verslu, kuriam reikia nuolatinių investicijų,
G. Putnaitė patenkinta ir supranta, kad ne viskas iš karto. „Investuoju po truputį, nesiverčiu
per galvą, žinau, kokių aparatų reikėtų, kad
padidėtų gamybos pajėgumas, bet ateis tam
laikas. Manau, po pusmečio turėtų viskas atsipirkti“, – pamažu įsibėgėti tikisi prekių ženklo
„Cannamella“ autorė.
Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete,
ji turi gamybai pritaikytą laboratoriją. Šiuo
metu per mėnesį įmanoma pagaminti 5 tūkst.
karamelės indelių, tačiau tikslai yra kur kas
didesni, – sako pašnekovė, kuriai įgytos maisto
mokslo ir technologijos žinios dabar labai
praverčia. – Manau, versle sėkme pasitikėti
nereikėtų, tik atsidavimas ir sunkus darbas
gali atnešti gerus rezultatus. Žinoma, svarbu
išmanyti tą sritį ir žinoti visas smulkmenas.

RECEPTAS

KLASKINIAI KIJEVO KOTLETAI
Ingredientai:
2 vienetai vištienos krūtinėlės,
80 gramų sviesto (kambario temperatūros),
2 vienetai kiaušinių,
5 šaukštai džiūvėsėlių,
šiek tiek krapų,
šiek tiek petražolių,
šiek tiek druskos,
šiek tiek pipirų.
Gaminimas
1. Vištienos krūtinėles perpjauti, kad gautųsi 4
gabalai. Juos gerai išmušti, kol taps ploni, kaip
popierius.
2. Kambario temperatūros sviestą sumaišyti
su smulkintomis petražolėmis bei krapais ir
padalinti į 4 rutuliukus.
3. Rutuliuką uždėti patalpinti ant vištienos „išmušos“ krašto, susukti į kotletuką, uždengti
kraštukus.
4. Tada merkti į kiaušinio plakinį (kiaušinis, druska, pipirai) ir apvolioti džiūvėsiuose.
Pakartoti tai porą kartų.
5. Kepti karštame aliejuje. Patiekti su norimu garnyru. Skanaus!

1
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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, du 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 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
25 000 Eur, su prieðkambariu,
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 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 Smalininkuose (patogumai, pigus ðildymas, yra
malkinë, garaþas, kaina 5000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 636 26 441.
2 k. butà su prieðkambariu (IV
a., su baldais ir buitine technika)
Dariaus ir Girëno g. Jurbarkas,
tel. 8 447 52 974.
2 k. butà su prieðkambariu
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.
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 15 900 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis. Gera vieta. Plastikiniai
langai, ðarvo durys. Yra rûsys.
Kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
+370 685 30 946.
2 k. butà Kauno g (I a., II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, reikalingas remontas, be patogumø). Jurbarkas, tel.
8 614 40 595.
2 k. butà Jurbarke Kauno g. (II
a.). Jurbarkas, tel. 8 623 45 752.
3 k. butà Jurbarko r., 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., 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 sklypas,
rûsys. Jurbarkas, tel. 8 652 05 747.
Centre dalá namo (4 k., miesto
ðildymas, garaþas, 5 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 443.
Garaþà prie ATÁ Naujamiestyje
(yra signalizacija, kaina apie 3000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Klausuèiuose pastatà 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 graþioje vietoje Jurbarke
(mûrinis, naujos statybos,
neárengtas, aptvertas 30 a sklypas, geras privaþiavimas). 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 Raudonëje
(180 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, skubiai). Jurbarkas, tel.
8 672 55 910.
Namà (gerai árengtas, 296 kv. m, mûrinis, su komercinëmis patalpomis) Vytauto
Didþiojo g. Jurbarko mieste. Tel.
8 640 32 441.
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.
Namà Jurbarke (mûrinis, 2008
m. statybos, 2 aukðtø, visos
komunikacijos, priþiûrëtas 10 a
sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Pusæ namo Skirsnemunëje (100
kv. m, 10 a þemës sklypai, kaina
13 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
618 28 295.
Sklypà Rûtø 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.
Sodybà ( 173 m. statybos, 75
kv. m., namas mûrinis, yra tvartas, darþynë,malkinë, garaþas,
pastatai geros bûklës, bendras
sklypo plotas 0,57 ha., kaina 8 500
Eur.) Tel. 8 6505 18 48.
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.
Sodybà skubiai 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.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai,
Kiduliø miestelyje prieð picerijà, tinka komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.

p e r k a
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(1 ha, suskirstyta á tris sklypus,
galima pirkti ir atskirai, prie
plento, graþi vieta, netoli Neris).
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.

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
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 (senovinë, medinë, vienkiemyje, dailiai sutvarkyta
aplinka, 57 a sklypas). Tel. 8 640
32 441.
Namà Gelgaudiðkyje Ðakiø r. (erdvus, dviejø aukðtø, mûrinis, visi
patogumai, centrinis ðildymas).
Tel. 8 640 32 441.
Sodybà Lekëèiø sen. Ðakiø r.
(jauki, visi patogumai, su daliniais baldais, graþioje vietoje, 1,50
ha sklypas). Tel. 8 640 32 441.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a

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

n u o m o j a
2 k. butà dirbanti, tvarkinga ðeima be vaikø, ilgesniam laikui, su
patogumais ir baldais. Jurbarkas,
tel. 8 674 71 190.
Iðsinuomotø 2-3 k. geros bûklës butà Jurbarke. Tvarkinga,
dirbanti moteris su vaiku.
Jurbarkas, tel. 8 677 94 996.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
140 kv. m erdvus mûrinis namas su 6 a sklypu Þaliakalnyje,
Kaune. Namas 2 aukðtø su rûsiu,
tvarkingas. Tel. 8 639 93 501.
2-jø aukðtø namas Eþerëlio
mstl., Kalno g. Rûsys, centrinis
ðildymas. Namui reikalingas remontas. Tel. 8 640 32 441.
Namo dalis Þemuosiuose
Ðanèiuose, Kaune. Trys kambariai, 68 kv. m., visos komunikacijos. Tel. 8 643 23 889.
Þemës sklypà namø valdos
Ginënø k. 7 km uþ Kauno,
vaþiuojant link Lapiø gyvenvietës

cm

myk

2017 10 10 Nr. 40

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.

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, prekybos centrai,
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 (V a.). Tauragë, tel. 8
650 12 885.
2 k. butà (II a., bendrabuèio
tipo). Tauragë, tel. 8 639 34 085.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
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 86 04.
2 k. butà Ðilalës g. 166 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur).
2 k. butà su patogumais (yra
didelis garaþas, þemë 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 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 PC MAXIMA, 34 900
Eur). Tel. 8 636 44 766.
Dviejø namø valdà Jurbarko
28 ir Jurbarko 28 A. Keièiu á
3-4 kambariø butà (IV ir V a.
nesiûlyti). Dël kainø skirtumø
tarsimës Tauragë, tel: 8 682 41
561, 8 652 97 533.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(po visu garaþu duobë, trifazis).
Tauragë, tel. 8 682 53 445.
Garaþà T.Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 2 800 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.
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, 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 vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2
garaþai. Arba pusæ namo valdos).
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 34 621, 8 699 27 173.
Namà (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.
Pusæ namo SKUBIAI,
NEBRANGIAI (labai geroje,
graþioje vietoje, miesto centre,
prie Jûros upës). Tauragë, tel. 8
601 51 502.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, 9 5000 Eur). Þemës sklypà
Maþonuose, ðalia pagrindinio
kelio (elektra, namø valda).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Sodà Joniðkës k. (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 11 000 Eur, pirtis,
þidinys, 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, 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.
Þemës sklypà 1 km nuo Tauragës
(þemës ûkio paskirties, 60 arø, 1
aras - 290 Eur). Tauragë, tel. 8
636 44 766.
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.
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Þemës sklypà Tauruose (þemës
ûkio paskirties 26 arai, 1 aras
- 200 Eur). Tauragë, tel. 8 672
46 800.

p e r k a
2 k. butà Tauragës r. (15 000
Eur, nuo 1 iki 3 k., 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 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 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
Dovanoju stiklà, tinka ðiltnamiui.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

p a r d u o d a
Maþai naudota GL-GENERAL
dujinæ viryklæ su dujine orkaite
(70 Eur). Tauragë, tel. 8 601
59 205.
Naudotus: skalbimo maðinà
GORENJE, indaplovæ
GORENJE, dviratá-treniruoklá

1

su funkcijø ekranu. Jurbarkas,
tel. 8 659 03 228.
Naudotus, veikianèius televizorius LG (2 vnt.), SONY (1 vnt.,
yra priedëlis MOTOROLA).
Jurbarkas, tel. 8 682 44 257.
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.
Minkðtuosius baldus: sofa-lova
ir du foteliai; sekcijà NERIS su
spinta (4 daliø). Tauragë, tel. 8
612 10 609.
Sekcijà ERA (30 Eur), sofà-lovà
(50 Eur), spintà (3 durø, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 674 77 036.

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., 250 Eur.), ëringas avis
(viena 60 Eur). Tel. 8 657 86 212.
Avis su ëriukais, mësai,
ekologiðkai uþaugintos. Jurbarko
r., tel. 8 614 33 842.
Avis (juodgalvës po 65 Eur uþ
vienet). 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.
Dedeklës 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 veislës miðrû

UAB „Dangija“ nori, kad būtų paskelbta informacija apie žemiau
parduodamus įrenginius:
1. Rūbų kabykla darbuotojams su spintelėmis. Kaina 20 Eur.
2. Trinkelių pjaustymo staklės Typ. A-45/350. Galingumas 2040.
Disko apsisukimų skaičius 2800 aps./min.
Maksimalus disko diametras 350 mm. Svoris 73 kg. Kaina 350 Eur.
3. Grunto sutankinimo įrenginys VEBER VC 20R. Galingumas 3,7
kW, svoris 111 kg, kaina 700 Eur.
4. Mobilusis sraigtinis kompresorius DEMAG Ds20. Kompresoriaus
oro našumas 1,9 kub.m/min. Slėgio ribos 5-8 bar.
Komplekte pneumatinis plaktukas su žarna. Kaina 2 400 Eur.
5. Suspausto oro sausintuvas ULTRATROC. Įtampa 230 V, galingumas 0,16 kW, kaina 250 Eur.
6. Įrenginys betonui sutankinti AH-25S. Galingumas 1500 W, kaina
200 Eur.
7. Pjovimo įrenginys su vidaus degimo varikliu STIHL TS 460. Disko
apsisukimai 4900 aps./min., kaina 250 Eur.
8. Savos gamybos su tentu prailginta automobilinė priekaba. Kaina
270 Eur.
9. Medžio universalios apdirbimo staklės GRIGGIO AZZURA.
Kaina 1800 Eur.
10. Dulkių nutraukimo siurblys SK-1 nuo medžio apdirbimo staklių.
Kaina 250 Eur.
11. Šratasvaidė su nutraukimo ventiliacija ir kilnojamuoju garažo
tipo pastatu. Kaina 5 300 Eur.
Telefonas pasiteirauti +370 685 54 774.
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nas, 450 Eur). Tel. 8 616 92 316.
Kiaules pasiskerdimui (apie 150
kg). Tauragë, tel. 8 650 40 438.
Kiaulæ (apie 150 kg). Tauragë, tel.:
8 669 92 610, 8 645 96 698.
Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.
Karvæ ir ðienà. Tel. 8 611 28 627.
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.
Paðarines bulves (12 maiðø po 50
kg, 50 kg - 3 Eur). Maistines bulves
(50 kg - 10 Eur). Ðienà ryðuliais
(1 vnt. - 1,5 Eur). Tauragë, tel. 8
635 43 045.
Telyèias (2 vnt., verðingos, labai
gerø pieningø karviø, verðiuosis
balandþio mën.). Tauragë, tel. 8
684 74 874.
Verðingà telyèià (verðiuosis spalio
pab., 800 Eur). Tauragë, tel. 8 656
08 505.

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
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p a r d u o d a
Naudotus 2 ðaldiklius, skalbimo
maðinà, mikrobangø krosnelæ ir
4 aliumininius 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

ðiltesnius batus, batus 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.

VAZ

p a r d u o d a
VAZ 21063 (1989 m., benzinas,
dujos, 650 Eur). Tauragë, tel. 8
643 71 544.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a

Ieðkau Jurbarke gyvenanèios
Genutës Steponavièienës. Praðau
paskambinti. Tauragë, tel. 8 601
51 502.
Priimu gyventi vyresnio amþiaus
moterá be þalingø áproèiø.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.

AUDI

p a r d u o d a
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 vejai, 8 Eur. 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 m, 0,5 x 1,6 n, 0,5 x
1,4 m, 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.

AUDI A3 (1998 m., 1,6 l, benzinas, kà tik ið Vokietijos, juodos
sp.). Tauragë, tel. 8 682 24 545.

BMW

p a r d u o d a
BMW 525 (2006 m., 2600 cm3,
benzinas, 160 kW, automatinë,
universalus, juoda sp., 251130
km, daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 5600 Eur, be defektø). Tauragë, tel. 8 658 12 070.

DAEWOO

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

HYUNDAI

p a r d u o d a
HYUNDAY SANTA FE (2005
m., 2000 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë, visureigis, sidabrinë
sp., 4/5, 240 000 km, TA iki 201910, Lietuvoje neeksploatuotas, 3
100 Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA (2002 m.,
2,2 dyz., 81 kW, 4durys, TA iki
2019 05, kaina 950 Eur). Ðakiai,
8 676 48 713.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia sp.,
4/5, TA iki 2018-05, 1 500 Eur,
tvarkingas). Raseiniai, tel. 8 652
49 196.
OPEL FRONTERA (1995 m.,
2,8 l, dyzelinas, TA iki 2018 m.,
baltos sp., 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 685 69 805.
OPEL VECTRA (2000 m., 2,0 l,
dyz., 74 kW, heèbekas, yra TA.,
kaina 850 Eur). Ðakiai, 8 676
48 713.

RENAULT

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 mën., kaina 200
Eur). Tel. 8 610 61 636.
VW GOLF (1998 m., dyzelinas, 66
kW, mechaninë, mëlyna sp., 2/3,
TA iki 2019-05, 1 400 Eur, tvarkingas). Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
VW GOLF IV (2000 m., 1,4 l,
benzinas, 5 durø, ið Vokietijos).
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, universalus,
geltona sp., 4/5, 349 000
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Parduoda Klaipėdos r., Lelių k., Pilupėnų g. 11:
polisterolį, balta sp., 10 cm storio, 10 vnt. 1 vnt. - 3
EUR; mineralinę vatą, 4 rulonai, 1 rulonas - 5 EUR;
naudotas durų varčias, 2,04 x 0,80 m, 3 vnt. po 10 EUR
ir 1,84 x 0,74 m, be staktų - 2 vnt. po 30 EUR;
dujinę viryklę, 2 skylių, 30 EUR; elektros šviestuvus,3
vnt., 1 vnt. - 8 EUR; nerūdijančio plieno kriauklę, 10
EUR; deguonies balionus, tušti, 2 vnt., 1 vnt. - 15 EUR;
angliarūgštės balioną, 15 EUR; acetileno balioną, 30
EUR; medinius tvoros skydelius, 2,5 x 1 m, 4 vnt., 1 vnt.
- 20 EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.
km, TA iki 2018-11, cinkuotas këbulas, odinis salonas).
Jurbarkas, tel. +370 673 05 479.

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

p a r d u o d a
Priekabà ZUBRIONOK (gera
bûklë). MB starterá ir auðinimo
radiatoriø. Jurbarkas, tel. 8 652
86 035.
Priekabas ZUBRIONOK - MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

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

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.

„TELE2“ TOLIAU MAŽINA KAINAS: NAMŲ INTERNETAS – PUSĘ METŲ
NEMOKAMAI
PR

Mobiliojo ryšio lyderės „Tele2“ dovana klientams – užsisakę internetą
namams pusę metų paslaugomis galės
naudotis nemokamai.
„Tele2“ – operatorius, kurio namų internetą naudojančių klientų rinkos dalis per
pastarąjį ketvirtį augo daugiausiai. Tai
įrodo, kad paslauga atrado savo klientų
ratą, todėl norime paskatinti kitus savo
klientus ją išmėginti“, – sakė Vaida Burnickienė, mobiliojo ryšio lyderės „Tele2“
prekybos vadovė.
Per metus „Tele2“ interneto namams
klientų skaičius išaugo 10 proc.
Užsisakius „Tele2“ interneto namams
paslaugą internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt, pirmus 6 mėnesius paslauga bus
teikiama nemokamai, mokant tik už „Huawei 4G+“ modemą (2 Eur / mėn.). Taip
pat internetą namams galima užsisakyti
ir be modemo, tuomet pusmetį paslauga
visiškai nieko nekainuos.
Pasiūlymas galioja visiems, pasirinkusiems 50 GB (nuo 6,9 Eur) ir daugiau
interneto namams planus ir sudariusiems
2 metų sutartį.
Internetu namams naudotis itin paprasta,
nes nereikia investuoti į infrastruktūrą ar
kviesti meistro, kuris išvedžiotų laidus ir

įjungtų įrenginį. Viskas, ko reikia – modemas ir elektros lizdas.
5 priežastys apsipirkti internetu
Apsipirkti internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt yra itin patogu. Užsisakyti
namų internetą, įsigyti telefoną ar kitą
įrenginį galite bet kada jums patogiu metu,
kad ir kur bebūtumėte.
1. Greitas apsipirkimas. Patogu apsipirkti
vos kelių mygtukų paspaudimu 24 val. per
parą. Nereikės vykti į „Tele2“ saloną –
užsakyta prekė bus pristatyta kiekvienam
klientui asmeniškai.
2. Nemokamas pristatymas. Pirkinys
per 2 – 3 d. d. nurodytu adresu atkeliaus
nemokamai.
3. Grąžinimo garantija. Internetu įsigytą
prekę galima grąžinti per 14 dienų (laikantis
numatytų sąlygų dėl pakuotės ir prekės
kokybės išsaugojimo).
4. Mokėkite tik nuo kito mėnesio. Mokėti
už įsigytas prekes reikės ne iš karto, o su
pirmąja sąskaita (pasirinkus pristatymą į
„Tele2“ saloną, pradinė įrenginio įmoka
mokama iš karto).
5. Akcijos ir dovanos. Svetainėje www.
tele2.lt visi geriausi pasiūlymai – vienoje
vietoje! Perkant internetu kiekvieno laukia
daugybė akcijų, išskirtinių pasiūlymų ir
dovanų.

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, 3 990
Eur. Ekonomiskas ir galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.
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Javø kombainà „Claas
Dominator 105“ (geras, tvarkingas kombainas, paruoðtas
javapjûtei, 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 13 936.
Mëðlo pakrovëjà, miðkaveþá,
vakuuminá siurblá su ðlangomis,
vienaaðæ 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 freza).
Jurbarkas, tel. 8 617 58 387.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà
(4 t. priekabai), padangas
(traktoriniø priekabø, 4-12 t.),
iðvertimo cilindrus (traktoriaus
priekabø, 2-4 t.). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.
Traktoriø 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.

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

+Autoservisui reikalingas automechanikas. Gali bûti be darbo
patirties. Tauragë, tel. 8 651
23 063.
+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos.
Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Pagëgiai, tel. 8 685
02 831.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skar

dininkas ir automobiliø këbulø
paruoðëjas daþymui. Socialinës
garantijos ir geros apmokëjimo
sàlygos. Arba iðnuomojamos
darbo vietos. Tauragë, tel. 8 686
64 561.
+Reikalingas autoservisui darbuotojas, darbas Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel.: 8 682 10
021, 8 612 67 824.
+Reikalingas þmogus darbui
audiniø fermoje Tauragës r. Tel.
8 618 32 525.
+Ûkyje reikalingas ðërikas,
turintis traktoristo teises. Gali
bûti ðeima. Apgyvendinama,
socialinës garantijos, mokamas
atlyginimas. Tel. 8 674 36 946.
Ieðkau þmogaus, galinèio supjauti malkas su savo technika,
pageidautina savaitgalá. Tauragë,
tel. 8 638 78 770.
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio. Tauragë,
tel. 8 612 63 713.
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.
Ieðkomas autolauþyne automobiliø ardytojas. Su praktika privalumas. Amþius iki 40 metø.
Tauragë, tel. 8 652 55 588.
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
iðlaikymas, apgyvendinama
l. gerose sàlygose. Gali turëti
vaikà. Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø dirbti 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
Ûkyje reikalingas traktorininkasðërikas, galima apgyvendinti,
atlyginimas 500-800 Eur. Tel. 8
607 65 490.

Esame su patirtimi. Atliekame
remonto ir statybos darbus
(stogai, skardinimas, pavësinës,
supynës, priestatai, plyteliø
klojimas, sienø, lubø, grindø).
Tauragë, tel. 8 637 25 870.

Esu slaugytoja, galiu priþiûrëti
namuose. Jurbarkas, tel. 8 615
90 837.

Pjauname gyvatvores, þolæ, dekoratyvinius augalus, iðvalome
apleistas sodybas. Tauragë, tel.
8 654 43 839.

Galiu priþiûrëti senà þmogø
(po keletà valandø per dienà).
Jurbarkas, tel. 8 655 19 964.
Ieðkau 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: kartà per savaitæ,
mënesá ar panaðiai). Turiu patirties. Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti pagyvenusá þmogø.
Tauragë, tel. 8 639 49 793.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius namuose
(esu profesionali lankomosios
prieþiûros darbuotoja), siûlyti
ávarius variantus. Jurbarkas, tel.
8 673 60 363
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.

+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 ir tvenkiniø
kasimas. Jurbarkas, tel. 8 637
95 652.
KOKYBISKAI 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.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Spaudþiame sultis Jurbarke
A. Giedraièio Giedriaus g. 4
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18
t). Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

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).
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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 Jurbarko,
Tauragës. Jurbarkas, tel. 8 623
19 458.
Susipaþinèiau su sàþiningu,
tvarkingu, vairuojanèiu senjoru
nuo 65 iki 75 m. amþiaus rimtai
draugystei. Raseiniø r., tel. 8
610 90 763.

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono
numerá turi skambinti redakcijai tel. 8
446 72121.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
SPALIS
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.
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 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.
SPALIO 13 D. 18 VAL. Cirko šou „TROLIŲ NUOTYKIAI“ Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

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.
SPALIO 13 D. 18 VAL. Džiazo grupės iš Brazilijos koncertas Tauragės kultūros centre.
SPALIO 14 D. 15 VAL. Lėlių – milžinų teatras ,,Nauji herojų nuotykiai“ Tauragės kultūros
centre.
SPALIO 17 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis ,,Kaip atsikratyti draugo?“ Tauragės
kultūros centre.
SPALIO 18 D. 18 VAL. Žilvino Žvagulio ir grupės koncertas „Žemaitiška enciklopedija“
.Tauragės kultūros centre.
SPALIO 20 D. 18 VAL. Keistuolių teatro spektaklis „12 naktis“ Tauragės kultūros centre.
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