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EUROPOS SVEIKATOS
DRAUDIMO KORTELĖ:
SVARBU NE TIK TURĖTI,
BET IR ŽINOTI

Skelbimus galite mums
perduoti per
www.pliusas.lt

Šalies gyventojai, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ypač aktyviai domisi Europos sveikatos draudimo kortele
(ESDK) ir vis dažniau ją įsigyja. Žmonės jau žino, kad ši
kortelė patvirtina apdraustųjų teisę kitose Europos šalyse gauti
būtinosios medicininės pagalbos paslaugas, kurių išlaidas visiškai arba iš dalies apmoka ligonių kasos. Ką dar būtina žinoti?
„Gyventojai supranta, kad Europos sveikatos draudimo
kortelė reikalinga ir naudinga, kai laikinai viešint Europos
Sąjungos šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir
Šveicarijoje prireikia medicininės pagalbos. Tai patvirtina ir
skaičiai – pernai vien Vilniaus teritorinė ligonių kasa išdavė
daugiau kaip 70 tūkstančių šių kortelių“, – sako Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Lina Vitkauskienė.
Per 2016 m. Valstybinė ligonių kasa už būtinąsias gydymo
paslaugas, šalies gyventojams suteiktas šiose Europos šalyse,
sumokėjo daugiau kaip 6,6 milijono eurų. Vadinasi, tiek už
medicininę pagalbą patys neturėjo mokėti keliaujantys ESDK
ar laikinai šias korteles pakeičiančių sertifikatų turėtojai.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis yra
apmokama būtinoji – pirmoji ir skubi – medicininė pagalba,
suteikiama ESDK turėtojams minėtų Europos šalių sveikatos
priežiūros įstaigose. Tokia pagalba yra teikiama ūmiai susirgus,
paūmėjus lėtinei ligai ar gavus traumą (pavyzdžiui, pajutus
stiprų krūtinės skausmą, lūžus galūnei ir pan.).
Tokiais atvejais prireikia greitosios pagalbos, tyrimų, kartais
tenka gulėti ligoninėje, o tai gali kainuoti ne vieną tūkstantį
eurų – sumą, kurios dažnai keliautojai neturi. Tokiose situacijose gali pagelbėti ESDK – įprastai, Europos gydymo įstaigose
pateikus asmens tapatybės dokumentą ir šią kortelę, pacientams iš Lietuvos už minėtas būtinosios medicininės pagalbos
paslaugas mokėti nereikia.
Planinės sveikatos priežiūros paslaugų ar paciento transportavimo namo išlaidos nelaimingo atsitikimo arba ligos atvejais
nėra apmokamos. Tačiau išimtiniais atvejais lėtinėmis ligomis
sergantys gyventojai, viešėdami Europoje, gali nemokamai
gauti ir kitas jiems būtinas paslaugas, tokias kaip dializė,
deguonies terapija ir pan.
Kreiptis – į valstybinės sveikatos sistemos dalyvius
Po Europą keliaujantiems ESDK turėtojams, prireikus būtinosios medicininės pagalbos, rekomenduojama kreiptis į tas
sveikatos priežiūros įstaigas, kurios dalyvauja lankomos šalies
valstybinėje sveikatos sistemoje – turi sutartį su tos šalies
ligonių kasomis arba kitomis atitinkamomis institucijomis.
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KELI DALYKAI APIE MIEGĄ, KURIUOS
BŪTINA ŽINOTI, ATSUKUS LAIKRODŽIUS
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Ką mes žinome apie miegą ir jo įtaką mūsų
sveikatai bei nuotaikai?
1. Mums sakoma, kad reikia miegoti aštuonias valandas. Mes dažnai girdime, kad naktį
reikia miegoti aštuonias valandas. Tačiau kuo
grindžiamas toks patarimas? Visame pasaulyje atlikti tyrimai, nagrinėję, kaip dažnai
serga skirtingų grupių žmonės, priėjo tų pačių
išvadų: tiek trumpai, tiek ilgai miegantys
žmonės serga virtine ligų ir gyvena trumpiau.
Tačiau sunku pasakyti, ar ligą sukelia miego
trūkumas, ar ji tampa nesveiko gyvenimo
būdo pasekme.
Iki brendimo vaikams rekomenduojama
miegoti iki 11 valandų per naktį, o naujagimiai turėtų miegoti iki 18 valandų per parą.
Paaugliai turėtų miegoti 10 valandų per naktį.
Eksperimentinių smegenų tyrimų profesorius
Shane`as O`Mara iš Šv. Trejybės koledžo Dubline teigia, kad sudėtinga pasakyti, ar prastas
miegas yra prastos sveikatos požymis – šis
santykis paprastai būna abipusis.
2. Kas vyksta organizme nepakankamai miegant? Blogas miegas siejamas su virtine ligų.
Buvo nustatyta, kad miego trūkumas siejamas
su diabetu, aukštu kraujospūdžiu, kardiovaskulinėmis ligomis, koronarine širdies liga ir
nutukimu. Tyrimai taip pat parodė, kad vos
kelias naktis iš eilės neleidus žmogui pakankamai pamiegoti, sveiko suaugusio žmogaus
organizme atsiranda ikidiabetinės būklės
požymių: miego stoka sutrikdo organizmo
pajėgumus reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje.
Miego stoka slopina imuninę sistemą, todėl

žmogus dažniau užsikrečia
įvairiomis infekcijomis. Nepakankamai miegančių žmonių
organizme gaminama daugiau
alkio hormono grelino ir mažiau hormono leptino, kuris
siejamas su sotumu – tai, savo
ruožtu, didina nutukimo riziką. Mokslininkai taip pat yra
pastebėję miego stokos sąsajas
su pablogėjusiomis smegenų
funkcijomis, o ilgainiui – net
su demencija.
3. Kad atsigautume, mums
reikia skirtingo miego rūšių. Kai žmogus
užmiega, jis pereina kelis „miego fazių“
ciklus, kurie trunka nuo 60 iki 100 minučių.
Kiekvienas miego etapas atlieka skirtingus
vaidmenis procesams, kurie vyksta organizme miego metu.
4. Pamainomis dirbantys žmonės, kurie
nereguliariai miega, serga dažniau. Darbas
pamainomis siejamas su virtine sveikatos
problemų. Mokslininkai nustatė, kad pamainomis dirbantiems žmonėms, kurie pernelyg mažai miega netinkamu dienos metu,
padidėja rizika susirgti diabetu ir nutukimu.
5. Daugelis žmonių šiais laikais jaučia
didesnę miego stoką. Skaitant žiniasklaidos
pranešimus susidaro įspūdis, kad esame
apimti nemigos epidemijos. Daugybė įrodymų liudija, kad per pastarąsias kartas
miego kiekis smarkiai nesikeitė. Tačiau jei
paklausite žmonių, ar jiems pakanka miego,
sulauksite visai kitokių atsakymų. Taigi
kodėl tiek daug žmonių jaučiasi nepailsėję?
Gali būti, kad ši problema koncentruojasi
tam tikrose grupėse, todėl plačiuoju mastu
ją pastebėti sunku. Daug įtakos miego trukmei taip pat turi kofeinas ir alkoholis. Be
to, vėlesni vakarai ir aktyvesnis socialinis
gyvenimas lemia tai, kad daugiau žmonių
prabunda blogai pailsėję, nors miega tiek
pat valandų. Be to, pati veikla – ar tai būtų
bendravimas su draugais ar televizoriaus
žiūrėjimas – stimuliuoja smegenis tuo metu,
kai jos turėtų ruoštis miegui.

NAUDINGA ŽINOTI

NEIŠMESKITE APELSINO ŽIEVELIŲ: 8
SITUACIJOS, KAI JOS GALI PRAVERSTI
NAMUOSE

Citrusiniai vaisiai naudingi ne tik sveikatai, bet ir namams. Pasiskaitykite, kiek
daug ir netikėtų būdų buityje panaudoti
apelsino žieveles. Apelsino žievelė – ne tik
vitaminų šaltinis, bet ir universalus gaiviklis, valiklis, ja netgi laužą galiam įkurti.
Tad suvalgę apelsiną, neskubėkite išmesti
žieveles. Suintrigavome?
1. Šaldytuve nebeliks nemalonaus kvapo.
Užberkite ant apelsino žievelių druskos
ir įdėkite jų į vaisių ir daržovių skyrių.
Druska sugers nemalonų kvapą, o žievelėje
esantys eteriniai aliejai suteiks malonaus
aromato.
2. Medinius baldus nublizginsite be chemijos. Į nedidelį stiklainį iki pusės pridėkite apelsino žievelių, ant viršaus užpilkite
acto ir palikite pastovėti 2 savaites. Paskui
perpilkite skystį į buteliuką su purkštuvu.
3. Nesuraižydami nuvalysite nerūdijančio
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plieno paviršius. Patrinkite
paviršių gabalėliu apelsino
žievelės – natūralūs aliejai
švelniai nuvalys ir nesuraižys
paviršiaus.
4. Atgaivins spintoje esančių
drabužių kvapą. Kad ilgai
gulėdami spintoje drabužiai
neįgautų nemalonaus senstelėjusių daiktų kvapo, tarp
drabužių įdėkite apelsino
žievelių.
5. Atgaivinsite plaukų kvapą. Citrusinių vaisių eterinis aliejus tinka praktiškai
visiems plaukų tipams. Apelsiną su visa
žievele įdėkite į virtuvės kombainą, sutrinkite, o gautą masę supilkite į buteliuką
su purkštuvu. Prireikus užpurkškite ant
viso plaukų ilgio.
6. Pašalinsite nemalonų kvapą iš virtuvės
kriauklės. Pora mažų apelsino žievelės
gabalėlių įdėkite į ertmę virtuvės kriauklėje – taip pašalinsite nemalonų bakterijų
kvapą.
7. Apsisaugosit
e nuo uodų ir kitų kenkėjų. Apelsino žievelėje yra didelė koncentracija limoneno –
lakaus skysčio su aromatu, kuris malonus
žmonėms, bet nepakenčiamas uodams.
8. Įkursite laužą. Niekaip nepavyksta
įkurti ugnies? Uždekite apelsino žievelę –
joje yra eterinių aliejų, todėl ji degs geriau
nei sausos šakelės ir lapai.

L I E T U VO S R E G I O N A I S U B R E N D O
POKYČIAMS – KARTU KURIAME MŪSŲ
ŠALIES ATEITĮ!
Lapkričio 10 d. Tauragėje
įvyks beprecedentis renginys
– Regionų lyderystės forumas.
Jame pranešimus skaitys ir
idėjomis dalinsis daugiau nei
20 žinomų savo srities profesionalų iš visos Lietuvos.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Marius Vaščega, Roma
Žakaitienė, Jurgis Didžiulis,
Žilvinas Šilėnas, Žygimantas
Zabieta, Gediminas Tamulynas,
Vladas Lašas, Kęstutis Šetkus
ir kiti savo srities profesionalai.
Lyderystės forumas – puiki galimybė išgirsti lyderių įžvalgas ir pasidalinti savo idėjomis
su bendraminčiais. Renginys aktualus tiek savivaldos ar verslo atstovams, tiek viso regiono
gyventojams.
Forumo metu startuos bendras Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Tauragės rajono savivaldybės projektas – globalūs regionai – globali Tauragė. Projektą pristatys LSA direktorė – Roma
Žakaitienė.
Būtina registracija: http://bit.ly/2yXEUM4
Vietų skaičius ribotas, o dalyvauti galės tik užsiregistravę dalyviai. Tai užtruks tik 30 sekundžių, todėl neatidėliokite. Iki susitikimo Regionų lyderystės forume! Lapkričio 10 d. 09.30 val.

JURBARKAS

JURBARKO RAJONO NEĮGALIŲJŲ
DRAUGIJOS NARIAI DŽIAUGIASI JIEMS
SKIRTU AUTOMOBILIU
500 narių vienijančią Jurbarko
rajono neįgaliųjų draugiją pasiekė
džiugi ir ilgai laukta žinia – lapkričio
2 d. draugijai perduotas „Mercedes
Benz Sprinter 313“ automobilis
specialiai pritaikytas neįgaliesiems
vežti. Transporto priemonę Jurbarko
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vidai Pieniutienei perdavė
Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Jurbarko viltis“ pirmininkė Regina Andriuškienė pagal
Neįgaliųjų Reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2017 m. spalio 24 d. pasirašytą valstybės turto panaudos sutartį (Nr. 2017/VTP-2).
Pasak Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės, iki šiol
Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija jokios transporto priemonės neturėjo, tuo tarpu transporto
paslaugų poreikis nuolat auga. Automobilis Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai perduotas
neatlygintinai valdyti ir naudoti patikėjimo teise 5-eriems metams.
Perduodant automobilį ir siekiant optimaliau įvertinti jo techninę būklę buvo sudaryta Komisija į kurią buvo įtrauktas UAB „Jurbarko autobusų parkas“ direktorius Arvydas Štulas. Šia
transporto priemone Neįgaliųjų draugija galės pradėti naudotis po to, kai jai bus atlikta techninė
apžiūra, sutvarkyti kiti reikiami dokumentai.

ŠILUTĖ

POTVYNIS PAMARYJE PRASIDĖJO. Į NAMUS – TIK VALTIMIS
Potvynio vanduo pamaryje lėtai,
tačiau nenumaldomai kyla. Apsemiamos pievos, laukai, gyvenamieji
namai ir keliai. Keliu Šilutė-Rusnė jau
nebepravažiuoja lengvieji automobiliai, o apsemtų sodybų gyventojai savo
namus gali pasiekti tik valtimis. Tiesa,
patys šio krašto gyventojai juokiasi iš
noro kasmetinį potvynį pateikti kaip
sensaciją: „Potvyniai čia kyla jau šimtus metų. Mes esame prie jų įpratę“.
Apsemti keliai Pagėgių savivaldybės
ir Šilutės rajono teritorijose yra daug
apsemtų kelių ruožų. Apsemta ir į
didžiausią Lietuvos salą vedanti 410 metrų ilgio kelio Šilutė-Rusnė atkarpa. Ketvirtadienio
rytą vandens gylis šiame kelyje buvo 25 cm, po pietų jis pakilo iki 40 cm, o pavakare siekė
45 cm. Ir tai dar ne pabaiga. Lietūs nesiliauja, tad vanduo Nemuno deltoje tik kils. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ specialiomis transporto priemonėmis apsemtu ruožu kelia lengvuosius
automobilius, gyventojus bei keleivius.
Nors lengvųjų transporto priemonių eismas apsemtoje kelio atkarpoje ir draudžiamas, tačiau
vis tik dar yra narsuolių, kurie pabando su stichija pasigalynėti savarankiškai. Šilutiškis Audrius
teigia, kad savo visureigiu „Nissan“ potvynio apsemtą kelio ruožą įveikia kasdien po kelis
kartus. Piko valandomis, ryte – Rusnės pusėje, vakare – Šilutės, prie tralų susidaro automobilių
spūstys, kuriose gyventojams tenka laukti po valandą, o kartais ir ilgiau.
Iki kelio, kur palieka savo automobilius, daugelis pamario gyventojų atplaukia valtimis. O
vakare jomis plaukia namo, automobilius palikę neapsemtose vietose. Tačiau vandens lygiui
virš kelio pakilus iki 80 cm, jau nebekelia jokie traktoriai. Rusnė būna visiškai atkirsta nuo
Lietuvos. Moksleiviai negali pasiekti gimnazijų Šilutėje, suaugusieji nebegali nuvykti į darbą.
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Į Rusnę nebeatvežami maisto produktai, salą sunku pasiekti specialiųjų tarnybų automobiliams,
iš Rusnės nebeišvežamos šiukšlės, gyvenimas paralyžiuojamas.

KLAIPEDA

MELNRAGĖS BENDRUOMENĖ PROTESTAVO PRIEŠ UOSTO PLĖTRĄ
Sekmadienį Melnragės bendruomenė kvietė
miestiečius protestuoti
prieš uosto plėtrą jūroje ir
surengė eitynes prie šiaurinio molo „Išsaugokime
pajūrį“.
Saulėtą ir gana šiltą rudens savaitgalį miniomis prie jūros plūstančius
miestiečius melnragiškiai
pasitiko, apsiginklavę
būgnais, švilpynėmis,
protesto plakatais ir raginimais pasirašyti prieš
giliavandenio uosto statybą.
Alvydas, kurio uošviai gyvena Melnragėje, aiškino, kad uostas gali plėstis jūroje, o Melnragėje viskas turėtų likti taip, kaip yra. „Pažvelkite, ar labai jau mūsų uostas perpildytas laivais?
Gal teko matyti Hamburgo, Roterdamo uostus? Juose laivas prie laivo rikiuojasi. Pas mus to
nėra. Pakaktų uostui efektyviau dirbti ir pasiektų norimus rezultatus be drastiškų griovimų ir
statybų. Manau, kad čia kažkas tik nori pasipelnyti. Velniai žino, kokie ir kieno čia interesai...“
- įtarinėjo pašnekovas.
Klaipėdietis Algimantas taip pat pasirašė prieš uosto plėtrą jūroje. „Manau, kad uostas
sunaikins mūsų paplūdimius. Prailginus molus į jūrą vyraujančios srovės ir vėjai veiks taip,
kad pietinėje pusėje, Smiltynėje, smėlį neš į paplūdimius, o šiaurinėje pusėje - Melnragėje,
Giruliuose paplūdimius pasiglemš jūra. Tas pats įvyko Šventojoje.

KAUNAS

„CONTINENTAL“ STIPRINA PAJĖGUMUS
EUROPOJE IR STATYS GAMYKLĄ KAUNE
Stiprindama pajėgumus Europoje
Vokietijos automobilių komponentų
pramonės milžinė „Continental“ naują gamyklą statys Kauno regione. Per
ateinančius penkerius metus į naują
elektronikos komponentų gamybos
padalinį bendrovė planuoja investuoti 95 mln. eurų ir sukurti 1000 naujų
darbo vietų.
„Pirmosios „Continental“ gamyklos statybos Lietuvoje yra svarbi
mūsų strategijos Europoje dalis. Šis
strateginis sprendimas leis auginti
elektronikos komponentų gamybą ir rinkos dalį Europoje tam, kad galėtumėme patenkinti augančią mūsų produkcijos paklausą“, – teigia „Continental“ elektronikos komponentų gamyklų
junginiui, kuriam priklauso 28 gamyklos visame pasaulyje, vadovaujantis Dr. Hans-Jurgen
Braun.
„Continental“ gamins keleivių saugumo bei išmaniosios pagalbos vairuotojui sistemų padalinių
vystomą produkciją. Kaune Vokietijos bendrovė gamins durų ir sėdynių kontrolės elementus,
išmanias automatines langų užtamsinimo sistemas, adaptyvios greičio palaikymo sistemos
sensorius bei priekinius radarus automatinio stabdymo funkcijai.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ REGIONO VANDENS TELKINIUOSE TĘSIASI ĮŽUVINIMAS
Vykdydami žuvų
išteklių naudojimo,
atkūrimo ir apsaugos priemonių planus Šiaulių rajono
vandens telkinių
nuomininkai tęsia
rudeninius vandens
tvenkinių įžuvinimus.
Valdomų tvenkinys
papildytas karosais,
o Gudelių ežeras praturtintas lydekomis.
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SMULKUS VERSLAS

SUSIDOMĖJIMĄ SUBKULTŪROMIS
PAVERTĖ VERSLU

Įsivaizduokite kavinę, kurioje negalioja
įprastos taisyklės, aprangos kodas, kurioje
galite tapti mėgstamiausio filmo herojumi
ar personažu. Vilniuje naujai įsikūrusi kavinė „Geek Cafe“ kviečia apsilankyti visus,
trokštančius nors trumpam pabėgti nuo kasdienybės rutinos ir patekti į fantazijų pasaulį.
Kavinė išskirtinei auditorijai
Japoniškos kultūros mėgėjo ir kavinės
„Geek Cafe“ įkūrėjo Nerijaus Tenio nuomone, Lietuvoje trūksta vietų, kuriose skirtingų
subkultūrų mėgėjai galėtų bendrauti ir burtis
į bendruomenes.
„Kultūra „geek“ apibūdina netipinius užsiėmimus ir pomėgius, idėjiškai panašius į
ekscentriškumą. Mūsų supratimu, tai įtraukia
animės ir mangos mėgėjus, kostiumų žaidimus (angl. cosplay) ir vaidmenų žaidimus
(angl. roleplay), vaizdo ir stalo žaidimus,
japoniškos ir korėjietiškos kultūros atributus.
Po įvairių diskusijų su projektą palaikančiais
žmonėmis nutariau įkurti „Geek Cafe“ –
vietą, kur tokia bendruomenė gali burtis ir
gyvai bendrauti, nes jos iki šiol labai trūko
Lietuvoje. Mūsų šalyje į tokius pomėgius vis
dar žiūrima atsargiai, bet žmonės pastebimai
darosi atviresni bei smalsesni ir šie pomėgiai
sparčiai plinta“, – apie „Geek Cafe“ įkūrimą
pasakoja N. Tenys.
Kavinės „Geek Cafe“ lankytojai bus kviečiami dalyvauti reguliariai rengiamuose
kompiuteriniuose, stalo, kostiumų ir vaidmenų žaidimuose, galės įsigyti originalių
figūrėlių iš Japonijos, mėgautis konditeriniais gaminiais ir paskanauti Azijoje itin
pamėgtos burbulinės arbatos su tapijokos
perlais. Ateityje kavinės darbuotojai taip
pat bus mokomi piešimo ant kavos putų
technikos (angl. latte art).
Subkultūrų bendruomenių susitikimo vieta

Ne vienus metus Japonijoje gyvenęs informacinių technologijų specialistas N. Tenys, pomėgį domėtis įvairiomis subkultūromis pavertė
verslu. „Viskas prasidėjo prieš kelerius metus
man grįžus iš Japonijos. Internetinėje erdvėje
nusprendžiau įkurti startuolį, skirtą bendrauti
„geekiškai“ bendruomenei. Kurdamas projektą
labiau orientavausi ne į rinkodarą, o į techninę dalį, todėl jis vystėsi lėčiau, nei norėjosi.
Nusprendžiau ieškoti kitų būdų suburti šią
bendruomenę. Po įvairių diskusijų ir idėjų su
projektą palaikančiais žmonėmis nutariau įkurti kavinę „Geek Cafe“. Šis verslas išsirutuliojo
iš asmeninio pomėgio“, – tikina pašnekovas.
Jo teigimu, sunkiausia kuriant verslą buvo
ruošti dokumentus, tvarkyti biurokratinius formalumus. Finansine prasme, kavinės įkūrimo
išlaidos dukart pranoko iš anksto numatytą
sumą. Įrengiant patalpas pasirinkta nemažai
japoniško ir vakarietiško stiliaus elementų.
Geriausiai sekėsi burti darbuotojų komandą.
Paskelbus apie darbuotojų paiešką internete,
per kelias dienas sulaukta apie 50 kandidatų
laiškų.
Ateityje verslą ketina plėsti
Verslo plėtra ateityje priklausys nuo klientų
srauto. Reklamuoti kavinės veiklą verslininkas
ketina per socialinius tinklus, pasitelkęs į pagalbą draugus ir pažįstamus.
„Pritraukti klientus planuojame daugiausia
per socialinį tinklą „Facebook“, organizuodami
įvairius renginius ir su draugų pagalba. „Geekiškos“ bendruomenės yra labai glaudžiai susijusios ir praktiškai visi visus pažįsta, turbūt dėl
to ir sulaukėme tiek daug lankytojų per kavinės
atidarymą. Socialiniame tinkle „Facebook“
per porą dienų mūsų renginiu susidomėjo 500
žmonių. Apsilankė jau daugiau nei keli šimtai
lankytojų. Jau spėjome pajusti ploto trūkumą,
nors atrodė kad 70 kv. m užteks gana ilgam“,
– teigia N. Tenys.

RECEPTAS

TINGŪS VIŠTIENOS BRIZOLIAI
Ingredientai:
vištienos filė – 1 vienetas;
kiaušinis – 1 vienetas;
svogūnas – 1 didelis;
manų kruopos – 2-3
valgomieji šaukštai;
druska, pipirai pagal
skonį.
Gaminimas
Vištieną supjaustyti kubeliais.
Svogūną nulupti
ir taip pat supjaustyti
kubeliais.
Vištieną, svogūną, kiaušinį, manų kruopos, druską, pipirus sumaišyti ir palikti 30 minučių.
Po to šaukštu dėti ant keptuvės ir kepti iš abiejų pusių kol gražiai apskrus.
Brizolius atsargiai sudėkite į prikaistuvį ir troškinkite ant mažos ugnies 2 minutes.
Tiekti su makaronais arba bulvėmis, bus skanu ir gardu! Skanaus!
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Gedimino g. (I a., 20
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 6500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 631 00 320.
2 k. butà Erþvilke. Tel. 8 652
45 510.
2 k. Lauko g. (IV a., 54 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 Kauno g. 36 (bendrabuèio tipo, 38 kv. m, II a., gera
vieta, sutvarkyta aplinka, ðalia
Nemunas, turgelis, baþnyèia, kaina 10 500 Eur, reikia remonto).
Jurbarkas, tel. 8 616 43 394.
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 Dariaus ir Girëno g.
(62 kv. m, V a., sutvarkytas, su
prieðkambariu). Jurbarkas, tel.
8 614 18 345.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
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

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 V. Kudirkos g. (IV a.,
V aukðtø name, 18 000 Eur,. yra
vaikø þaidimo aikðtelë, automobiliø stovëjimo aikðtelë, netoli
parduotuvë). Jurbarkas, tel. 8
652 57 726.
Namà Kalninës g. (2 a., naujos
statybos, gerai árengtas, tvarkingi
ûkiniai pastatai, pirtis, 28 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., 71 kv. m, III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, graþi vieta, 10 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 603 70 639.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas,
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 652 05
747.
Dalá namo (yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas
remontas, kaina 15 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 71 529.
Garaþà prie statybiniø medþiagø
parduotuvës, su rûsiu. Jurbarkas,
tel. 8 650 70 420.
Graþià sodybà Pilies I kaime,
Jurbarko raj. Tel. 8 611 01 244.
Sodybà Jurbarko r. Girdþiø mstl.
(tvarkinga, medinë, su patogumais, 22 a, ûkiniai pastatai, du
garaþai). Tel. 8 640 32 441.

Namà Jurbarko
r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties
g. 11 (I a., 73 kv. m,
I a., mûrinis, 4 800
Eur, 3 k., virtuvë,
ûkinis pastatas, 13 a
sklypas). Jurbarkas,
tel.: 8 628 03 497, 8
626 66 989.
Namà Raudonëje,
PIGIAI (180 kv. m,
II a., mûrinis, skubiai). Jurbarkas, tel.
8 672 55 910.
Nedidelá mediná
namà ant karjero
kranto (2005 m.
statybos, 14,5 a
þemës, vasarinë, malkinë, garaþas, trifazis). Jurbarkas, tel. 8
679 65 686.
Parduoda arba iðnuomoja garaþà
su rûsiu (39,67 kv. m) Mokyklos
g. 2 A. Jurbarkas, tel. 8 617 66
947.
Butà arba iðnuomoja Kauno g.
(92,64 kv. m, II a., kûrenamas
kietuoju kuru, árengta katilinë,
vonia su dideliu langu, tualetas).
Jurbarkas, tel. 8 640 18 865.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (8 a, be namelio,
yra vanduo, domina keitimai).
Garaþà prie ATÁ (ávesta signalizacija, rûsys). Domina keitimas.
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Sodybà Girdþiuose su patogumais, kaina sutartinë. Tel. 8 602
67 377.
Sodybà Kiduliuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
19 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
658 85 398.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalis,
38 a). Jurbarkas, tel. 8 679 02 985.

p e r k a
Perku 1-2 k. butà Jurbarke,
siûlyti ávairius variantus. Tel. 8
606 81 284.

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.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Namà Kauno r. Eþerëlio mstl.
(remontuotinas, 2 a., rûsys, centrinis ðildymas). Tel. 8 640 32 441.
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.

Ràstinæ sodybà Ðakiø r., Berckiø
k., 9 km iki Jurbarko. Geras
privaþiavimas, visi patogumai
(27 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Senoviðkà medinæ sodybà vienkiemyje Ðakiø r., Daukantiðkiø k.
Dailiai sutvarkyta aplinka (57 a
sklypas). Tel. 8 640 32 441.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
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 J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (II a., 32 kv. m, plastikiniai langai, ðarvo durys, maþi
mokesèiai, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 652 66 159.
1 k. butà (II a., su patogumais,
renovuotame name, maþi
mokesèiai, 27 kv. m, uþ renovacijà sumokëta, 17 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 72 723.
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 Eièiø k. Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.

erdvus garaþas, didelis rûsys, yra
þemës darþui). Tauragë, tel. 8
654 17 838.
2 k. butà Ateities take (II a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 000 Eur, su
daliniais baldais). Tauragë, tel. 8
615 48 393.
2 k. butà J.Tumo-Vaiþganto g.
126-410 (IV a., 35 kv. m, V aukðtø
name, bendrabutis, 15 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 96 638.
Dalá gyvenamojo namo miesto
centre (yra garaþas, 2,7 aro þemës
sklypas). Tauragë, tel. 8 652 21
229.

1 k. butà Gedimino g. 41 (III a.,

Dviejø namø valdà Jurbarko 28 ir
Jurbarko 28 A. Keièia á 3-4 k. butà
(IV ir V a. nesiûlyti). Dël kainø

ið penkiø aukðtø, 36,21 kv. m, blokinis). Tauragë, tel. 8 688 10 129.

skirtumø tarsimës Tauragë, tel.: 8
682 41 561, 8 652 97 533.

1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.

Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.

p e r k a

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 647 42 210.

n u o m o j a

Kolektyviná sodà Kalnënø k.
„Nemuno“ sodø bendrijoje (su
nameliu 32 kv. m, sklypo plotas
0,087 ha). Tel. 8 685 41 405.

Klaipëdoje ir rajone

Mûriná namà (2008 m. statybos, II a., visos komunikacijos,
priþiûrëtas 10 a sklypas). 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.

+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.

Nuomoja arba parduodu 1 k.
butà (yra virtuvë, duðas, tualetas,
nauji baldai, IV a., atliktas remontas) Tel. 8 633 49 094.

Mûriná namà su ûkiniais pastatais
(15 a þemës sklypas). Jurbarkas,
tel. 8 645 53 404.

Sodybà Lekëèiø sen., Ðakiø r.
(jauki, visi patogumai, parduodama su daliniais baldais, graþioje
vietoje, 1,50 ha sklypas). Tel. 8
640 32 441.

Kituose miestuose ir
rajonuose

Pastatà Jurbarko r., Klausuèiuose
(su erdviu 30 a sklypu, graþioje
vietoje, ant Klausuèiø tvenkinio
kranto). Tel. 8 640 32 441.

3 k. butà (mûriniame name, II
a., 65 kv. m, centrinis ðildymas,
vanduo, kanalizacija, yra pusrûsis, garaþas, þemës, sutvarkyta
aplinka). Tel. 8 603 54 942.

4

p a r d u o d a
Þemës sklypus (namø valda, po
25 a) 11 km iki Klaipëdos, Pipirø
k. (geras privaþiavimas, netoli
elektros linija, kaina sutartinë).
Tel. 8 689 48 739.

1 k. butà miesto centre (III a.).
Tauragë, tel. 8 673 47 230.
2 k. butà M. Maþvydo g. 47 (I a.
ið penkiø, 32 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 674 26 375.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.

p a r d u o d a

2 k. butà miesto centre Baþnyèiø
g. (II a., namas trijø aukðtø,
uþdaras kiemas, ðalia automobiliø stovëjimo aikðtelë, yra
dujos, dideli rûsiai kambario dydþio). Tauragë, tel. 8 635 44 737.

Dviejø aukðtø mûriná namà
Gelgaudiðkyje, Ðakiø r. (visi
patogumai, centrinis ðildymas).
Tel. 8 640 32 441.

2 k. butà Ðilalës g. 166-4 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, visi patogumai,
didelis

Ðakiuose ir rajone

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas) ir
þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Gyvenamà namà su ûkiniais
pastatais Aukðtupiø k. (prie
pastatø 1,6 ha þemës). Miðkà.
Tauragës r., tel. 8 621 01 517.
Individualios ámonës verslà
„Graþi ðventë“. Ádirbis 3 metai.
Tauragë, tel.: 8 682 41 561, 8 687
58 898.
Kioskà nusikëlimui Gedimino g.,
prie PC MAXIMA. Tauragë, tel.
8 699 47 615.

cm
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1

p a r d u o d a
Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8 Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.

000 Eur, pirtis, þidinys, tualetas
ir poilsio kambarys. Sklypas
ribojasi su tvenkiniu). Tauragë,
tel. 8 641 65 651.

Komercinës paskirties patalpas
Vasario -16 osios g. (43 kv. m,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
652 40 933.

Sodybà Dauglaukio k. Kaina po
apþiûros. Tauragës r., tel. 8 633
94 411.

Mûrinæ fermà (ilgis 70x10 m, 1
kv. m 70 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 635 46 118.
Mûriná vieno aukðto namà (pilnai
renovuotas, miesto komunikacijos, tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2
garaþai). Arba puse 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 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.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, 9 500 Eur, ðalia pagrindinio kelio, elektra, namø valda).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Tauragës r. Joniðkës k.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 11

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

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.
Geros bûklës metalinæ cisternà
(25 kub. m). Tel. 8 686 08 124.

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.
Tauragës sen. Jociø k. (3 800
Eur, þemës ûkio paskirties, 1,68
ha). Tauragë, tel. 8 631 46 206.

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

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.
Skalbimo maðinà AEG (matmenys 60x60, kaina 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 57 096.

d o v a n o j a
Sekcijà ir minkðtàjà dalá.
Jurbarkas, tel. 8 685 16 883.

3 k. butà (renovuotame name, IIIV a.). Tauragë, tel. 8 631 20 022.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà (su baldais). Tauragë, tel. 8 601 34 766.
Iðnuomojami kambariai nuosavame name ámonëms ir privatiems asmenims. Yra baldai,
sanitariniai mazgai, atskiri áëjimai. Eþeruonos g. 8, Taurai, tel.
8 652 70 889.

p a r d u o d a
SAMSUNG GALAXY S III
mini (8 GB, garantija, J8190,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8
686 48 876.

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.
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.
Naudotà apelsino spalvos virtuvës komplektà (prie jo gartraukis, kriauklë, 250 Eur). Tel.
8 657 70 622.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),

d o v a n o j a
Gal kas padovanotø 3 durø
spintà? Tauragë, tel. 8 641 11 810.

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.

p a r d u o d a
Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.

p a r d u o d a
Naujà lovytæ nuleidþiamu ðonu,
automobilinæ këdutæ (juoda,
su stogeliu), neðyklæ (juoda).
Tauragë, tel. 8 658 26 852.

5 verðingas telyèias, 750 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Bevilnes Kamerûno veislës avis,
100 Eur. Tel. 8 605 47 826.
Bièiø avilius (naudoti, nebrangiai). Tauragë, tel. 8 686 92 218.
Buliukà (pieniniø veislës, 1 sav.).
Tauragë, tel. 8 686 92 218.
Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.
Kalakutus (mësiniai). Tauragë,
tel. 8 643 20 118.
Kalakutus ir þàsis (mësiniai,
ekologiðkai uþauginti). Pagëgiø
sav., tel.: 8 642 09 030, 8 611
01 641.
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kW, TA iki 2018 10, yra draudimas iki 2018 01, lieti ratlankiai, naujos þieminës padangos,
kaina 1 200 Eur, galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 698 05 752.
VW GOLF (1998 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, mëlyna sp.,
2/3, TA iki 2019-05, 1 400 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.

Karves (2 vnt.) ir didelæ kiaulæ.
Tauragë, tel. 8 689 92 110.
Mësines ëringas avytes, avinukus
bei jø skerdienà, taip pat ir mësos gaminius ið ërienos. Atveþu
nemokamai. Tel. 8 656 58 149.
Mësinæ pirmaverðæ karvæ su
verðeliu, 930 Eur. Jurbarkas, tel.
8 607 81 773.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Miðrûnes ir bevilnes avis. Ðakiø r.,
tel. 8 648 27 276.
Parðelius. Jurbarkas, tel. 8 612
80 728.
Telyèià (stambi), neseniai
karvæ (neseniai apsiverðiavusi).
Jurbarkas, tel. 8 685 67 166.

tel. 8 656 38 610.
Kubilà (80x60 cm), dviratá-treniruoklá. Tauragë, tel. 8 617 34
672.
Plastikines taras (1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios, tvarkingos. Tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms ir tt. 37-43
Eur, kanalizacijai 18 Eur, rëmai
15 Eur, pûslës 3 Eur). Galime
atveþti. Tauragë, tel. 8 673 27 937.
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.

lant juodþemi vejai sëti, 8 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Kietojo kuro katilà „Þvakë“
(Maþeikiø ámonës, su dokumentais, 20 kW, komplektas, papildomai su atsarginiu nerûdijanèio
plieno oro skirstytuvu, naudotas
vienà sezonà, iki 500 Eur). Tel. 8
615 82 625.
Krosnis su þidinio durelëmis
ið karðèiui atsparaus liejinio.
Sieneliø storis 10 cm. Tel. 8 636
46 008.

Telyèià (limunizø veislës, verðinga, verðiuosis balandþio mën.).
Ðienainá rulonais (rulonas 25 Eur).
Tauragë, tel. 8 630 42 786.
Verðingà telyèià (verðiuosis spalio
pab., 800 Eur). Tauragë, tel. 8 656
08 505.
Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8 612 35 073.

p e r k a
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

d o v a n o j a
Dovanoja sterilizuotà katytæ (labai
meili, gera). Jurbarkas, tel. 8 652
76 694.

Esu pensininkë, gyvenu viena.
Norëèiau rasti gerà þmogø
pagyventi pas mane, be þalingø
áproèiø moterá ar merginà. Nieko
nereikëtø mokëti ir dirbti, tik, kad
bûtø þmogus ðalia ir nebrangiai,
ne viena bûèiau. Jurbarkas, tel. 8
651 78 089.
Priimu gyventi vyresnio amþiaus
moterá be þalingø áproèiø. Geros
gyvenimo sàlygos. Tauragës r., tel.
8 656 24 052.
Perku senienas, buities rakandus,
antikvarinius daiktus, medalius,
ordinus, statulëles. Tel. 8 652
75 009.
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Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius
akmenis (spalvoti, granitiniai, 80
kv. m). Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Silikatinius sienø blokelius
(25x40x60, apie 60 kub. m).
Jurbarkas, tel. +370 655 69 480.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Ðiferá (naudotas, dideliais lapais) ir naudotus lietvamzdþius.
Tauragë, tel. 8 630 06 395.

p a r d u o d a

p e r k a

Dëvëtus rûbus maiðais (striukës,
kelnës, dþemperiai ir t.t., 100 kg
- 25 Eur). ATVEÞU. Jurbarkas,

Stambø ðakotà àþuolà ið privaèios
valdos. Àþuolo taðus. Tel. 8 623
45 752.

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.
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 (maiðytas su smëliu,
tinka sklypui sukelti, iðlyginti arba
supilti pagrindà prieð pi

AUDI

p a r d u o d a
AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë, sedanas,
mëlyna sp., 4/5, 243 km, TA iki
2019-05, 2 490 Eur, tvarkingas,
ið Vokietijos, su nauja TA, stoglangis, kablys). Jurbarkas, tel. 8
639 06 519.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET NUBIRA (2007
m., 2000 cm3, dyzelinas, 89 kW,
mechaninë, universalus, sidabrinë
sp., 4/5, 168 125 km, TA iki 201901, daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 26 082.

FORD

p a r d u o d a
FORD FOCUS (2007 m., benzinas, TA iki 2018 m, 3 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.

HYUNDAI

p a r d u o d a
HYUNDAI 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). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.

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).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1996 m.,
benzinas, dujos, TA iki 2018m.,
geros bûklës, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 79 854.
RENAULT MEGAME (1999 m.,
benzinas, 1,6 l, 66 kW, TA iki 2019
06 mën., yra draudimas iki 2018
08 mën., kaina 480 Eur). Tel. 8
672 17 585.
RENAULT MEGANE (2001 m.,
dyzelinas, TA iki 2019 m., draudimas, variklio defektas, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 69 055.

VW PASSAT 1997.05, 1,8 benzinas, 92 kw, sedanas melsva
spalva, veliûras, juoda spalva, el.
langai, konicionierius, cinkuotas
këbulas, kaina 1150 Eur, TA, iki
2019.06.29 d. Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.
VW PASSAT (2006 m., 2 l, dyz.
TA, þieminiø padangø komplektas, juoda sp., daug privalumø).
Tel. 8 678 43 672.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 66 kW, mechaninë, universalus, geltona, 4/5, 349000 km,
TA iki 2018-11, cinkuotas këbulas, odinis salonas). Jurbarkas,
tel. +370 673 05 479.
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p a r d u o d a
Priekabëlæ lengvajam automobiliui (be TA, rusiðkas „Fonar“).
Naujà italiðkà vyriðkà dviratá.
Jurbarkas, tel. 8 699 85 415.
Priekabos ZUBRIONOK - MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

p e r k a
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.

SUBARU

VW SHARAN (1999 m., 1,9 l,
TDi, veliûras, 81 kW, 1 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 622 40 010.

p a r d u o d a

VOLVO

SUBARU FORESTER (2001 m.,
2 l, benzinas, 92 kW, automatinë
pavarø dëþë, gráþæs sava eiga ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 630
59 380.

p a r d u o d a

Padangas 205/60 r16 su ratlankiais, tinka TOYOTA AVENSIS,
VERSO. Tauragë, tel. 8 612 43
922.

VOLVO S-40 (2000 m., benzinas, 92 kW, TA iki 2018 m., galima derëtis, 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 42 379.

Padangas GAZ 66 (2 vnt.), ZYL
(4 vnt., su diskais). Ðilutës r., tel.
8 678 14 642.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

Þieminës padangas su lietais
ratlankiais, tinka TOYOTA
RAV4 (215/60/R16, komplektas).
Tauragë, tel. 8 687 41 556.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110

p a r d u o d a

KATARAKTA – AKIŲ LIGA, PROGRESUOJANTI IKI AKLUMO
Katarakta gali užklupti
bet kurį iš mūsų, tačiau
dažniausiai ši liga išsivysto vyresnio amžiaus
žmonėms dėl senatvinių
akies lęšiuko pokyčių.
Kokie kataraktos simptomai, kada reiktų kreiptis
į gydytoją, kokie kataraktos gydymo metodai?
Katarakta – akių liga,
išsivystanti dėl lęšiuko
skaidrumo sumažėjimo,
drumsčių formavimosi.
Tai viena iš ypač sparčiai
plintančių akių ligų, kuri
dažniausiai užklumpa vyresnio amžiaus žmones.
Kataraktos simptomai
Katarakta pirminėse
stadijose pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu.
Žmogus mato neryškiai
– tarsi pro nešvarų stiklą,
vaizdai atrodo susilieję, drumzlini, išsikraipo spalvos, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius
akinius užsidėtų – matymas nepagerėja. Kartais daiktai dvigubinasi ar būna matomi gelsvame
fone. Ligai progresuojant rūkas akyse didėja, darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį, atsiranda trukdžiai norint užsiimti įprasta veikla. Lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti pilnaverčiam
gyvenimui, darbinei veiklai – reikėtų nedelsti ir kreiptis į specialistą.
Gydymo metodai: trumpa ir saugi operacija
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.
Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius reikėtų ilgai nedelsti ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Dažnai žmonės, sužinoję apie ligą, mano, kad operaciją galima atidėti vėliasniam laikui, tačiau
tai yra klaidingas mąstymas. Kataraktos operacija ir gydymas yra daug sėkmingesnis ligos pradinėje stadijoje, kol nėra labai ryškių pakitimų. Per ilgai laukiant liga progresuoja ir išsivysto
vadinamoji perbrendusi katarakta, kuri gali nulemti antrinės glaukomos ar akies skausmų pasireiškimą. Tokiais atvejais kataraktos operacija būna techniškai sudėtinga, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl antrinės glaukomos žūsta
nervas – regėjimo susigrąžinti nebeįmanoma.
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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(vandeniui, gyvuliams girdyti,
200 Eur). Tauragë, tel. 8 636
91 145.
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 T25 (vienaaðë
priekaba 2x3 m), kultivatoriø
ir dvivagá plûgà (TA iki 2019
05 mën.). Jurbarkas, tel. 8 695
19 863.

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Lapkričio 14 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina tik: 269,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
269,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Lapkričio 15 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).

Vienaðæ traktorinæ priekabà
(650 Eur) ir traktorinæ traukimo gervæ (650 Eur). Tauragë,
tel. 8 640 29 699.
Vienvagá melioraciná rusiðkà
plûgà. Jurbarkas, tel. 8 655
23 387.

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

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!

Bulviø kombainà (vokieèiø g-bos,
vienvagis), plûgus (trivagiai), 4
vagø rusiðkà bulviø sodinamàjà.
Tel. 8 652 36 270.

p a r d u o d a
2 vnt. traktorius: MTZ50 (kaina 2150 Eur, su 80 varikliu)
ir T40AM (kaina1250 Eur).
Vartomàjá plûgà 3 korpusø
(gera bûklë, kaina 1800 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 22 514.

Grûdø malûnà (trifazis, 7 kW variklis), elektros variklá (3000 aps./
min., 4 kW), ûkiðkas svarstykles
(sveria iki 200 kg, kompaktiðkos).
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
Melþimo aparatus, vienfazius,
vandens talpyklà ant ratø (3 kub.
m), ganyklø gyvuliø girdymo
talpyklà (3 kub. m).Jurbarkas,

tel. 8 615 31 155, skambinti po
darbo.
Mëðlo pakrautuvà, 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

+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos. Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalinga moteris sodybos
prieþiûrai. Tauragë, tel. 8 643
93 090.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas. Geros apmokëjimo
sàlygos, socialinës garantijos.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina, socialinës garantijos.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.

1

+Ûkyje reikalingas ðërikas, turintis traktorininko teises. Gali
bûti ðeima. Apgyvendinama,
socialinës garantijos, mokamas
atlyginimas. Tel. 8 674 36 946.
Raseiniø raj. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,
apgyvendiname soc. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalingas darbininkas, darbui
pas ûkininkà, soc. garantijos,
apgyvendiname, maitiname.
Jurbarkas, tel. 8 699 55 304.

+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.
Kokybiðki apdailos darbai: tapetavimas, grindø dëjimas, gipso
sukimas, namø ðiltinimas, griovimo darbai ir kiti statybos darbai.
Tel. 8 652 06 026

Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.

Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.

Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Vyras ieðko pagalbinio darbo.
Tauragë, tel. 8 608 23 540.
Vyras ieðko smulkiø apdailos
darbø. Tauragë, tel. 8 617 34 672.

TAURAGĖS KULTŪROS RŪMUOSE
LAPKRIČIO 9 D. 18 VAL.
BILIETŲ KAINOS: 9, 10 IR 11 EUR.

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

Esu pensininkë, gyvenu viena.
Norëèiau rasti gerà þmogø
pagyventi pas mane, be þalingø
áproèiø moterá ar merginà. Nieko
nereikëtø mokëti ir dirbti, tik,
kad bûtø þmogus ðalia ir ne viena
bûèiau. Jurbarkas.

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi skambinti redakcijai tel. 8 446 72121.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
LAPKRITIS
10 d. (penktadienis) 18.30 val.
Mažoji salė/Trukmė 2:00
Eduardo De Filippo KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE
2 dalių lyrinė komedija. Režisierius Povilas Gaidys.
12 d. (sekmadienis) 17.00 val.
Mažoji salė/Trukmė 2.00 val.
Jaroslava Pulinovič ELZĖS ŽEMĖ.
2 dalių drama. Režisierius Povilas Gaidys.
16 d. (ketvirtadienis) 18.30 val.
Didžioji salė/Trukmė 3.00 val.
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA.
2 dalių spektaklis. Režisierius Oskaras Koršunovas.
17 d. (penktadienis) 18.30 val.
Mažoji salė /Trukmė 1.30 val.
Ksenija Dragunskaja LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS.
1 dalies spektaklis. Režisierius Darius Rabašauskas.
18 d. (šeštadienis) 18.30 val.
Didžioji salė /Trukmė 2.30 val.
Gintaras Grajauskas MERGAITĖ, KURIOS BIJOJO DIEVAS.
2 dalių tragikomedija. Režisierius Jonas Vaitkus.
19 d. (sekmadienis) 17.00 val.
Didžioji salė/Trukmė 4.00 val.
Arvydas Juozaitis KARALIENĖ LUIZĖ.
2 dalių istorinė drama. Režisierius Gytis Padegimas.
21 d. (antradienis) 18.30 val. N-14
Didžioji salė /Trukmė 2.30 val.
PASKUTINĮ KARTĄ SCENOJE.
Petr Zelenka PAPRASTOS BEPROTYBĖS ISTORIJOS. 2 dalių komedija.
Režisierius Darius Rabašauskas.
22 d. (trečiadienis) 18.30 val. N-18
Didžioji salė /Trukmė 2.30 val.
Ivan Vyrypajev GIRTI.
2 dalių komedija. Režisierė Loreta Vaskova.
PREMJERA!
24 d. (penktadienis) 18.30 val. N-16
Didžioji salė /Trukmė 2.40 val.
Andrzej Stasiuk NAKTIS. Režisierius Agnius Jankevičius.
PREMJERA!
29 d. (trečiadienis), 30 d. (ketvirtadienis) 18.30
val. N-16
Kamerinė salė
Milan Marković LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI!
Režisierius Marius Pažereckas.
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

LAPKRIČIO 10 D. 18 VAL. „TU ATEIK Į PASIMATYMĄ“. Auksinės Benjamino Gorbulskio dainos Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

LAPKRIČIO 8 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Pats geriausias šou“ Tauragės
kultūros centre.
LAPKRIČIO 9 D. 18 VAL. Teatralizuotas humoristinis šou „Linksmybių mugė“ Tauragės kultūros centre.
LAPKRIČIO 11 D. 11 VAL. 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“
folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ folkloro kolektyvų apžiūra Tauragės kultūros centre.
LAPKRIČIO 11 D. 19 VAL. Jungtinio Lietuvos kultūros centrų vadovų choro koncertas
Tauragės 510 metų jubiliejui „Dovana Tauragei“. Koncertas vyks Tauragės Švč. Trejybės
bažnyčioje.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

LAPKRIČIO 9 D. 18 VAL. Spektaklis „Pakalnučių metai“, rašytojai Jurgai Ivanauskaitei
atminti Šilutės kultūros ir pramogų centre.
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