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Kaina 0,40 Eur

KODĖL LIETUVIŠKAS
VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
GALIOJA NE VISUR IR KADA
GAUSIME TARPTAUTINIUS
PAŽYMĖJIMUS?

Užsienio šalyse keliaujantys lietuviai vis dar susiduria su
sunkumais, jog neturi teisės vairuoti automobilių. Ši problema
ypač aktuali už Europos Sąjungos ribų. Kol kas taip ir neaišku,
kada lietuviai su gimtinėje išduotu pažymėjimu galės vairuoti,
pavyzdžiui, Tailande, Australijoje, JAV ar Japonijoje.
Negalėjo išsinuomoti automobilio
Į keblią situaciją buvo patekusi ir atostogauti su vyru į
Jungtinius Arabų Emyratus išvykusi vilnietė Sandra. „Dar
prieš kelionę, būdami Lietuvoje, rezervavome išsinuomoti
automobilį, kuriuo ketinome važinėti po Dubajų, jo apylinkes.
Rezervacija pavyko sklandžiai, todėl nė nemanėme, kad turėsime problemų“, – pasakojo Sandra. Kai Dubajaus oro uoste
pora nuvyko į automobilių nuomos įmonės, kurioje rezervavo
išsinuomoti transporto priemonę, punktą, jos darbuotojas
Sandros sutuoktinio paprašė pateikti vairuotojo pažymėjimą.
Jis pateikė Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą. „Darbuotojas iškart pasakė, kad toks dokumentas čia negalioja, todėl
automobilio mums išnuomoti negali. Vyras greitai perbėgo
visus automobilių nuomos punktus. Daugumoje jų išgirdome
atsakymą, kad automobilio niekas nenuomos, nes neturime
teisės vairuoti. Tik viename punkte darbuotojas pasirodė sukalbamesnis, atlaidesnis. Jis kažkaip sugebėjo mums išnuomoti
automobilį. Tačiau davė prastesnį. Kiek suprantu, jis pažeidė
galiojančią tvarką, kad mums padėtų.
Laimė, kad mūsų nė karto nesustabdė pareigūnai, nes nežinia, kokią baudą būtume gavę už tai, kad vyras vairuoja
neturėdamas tam teisės, mat mūsų vairuotojų pažymėjimai
JAE negalioja“, – kalbėjo Sandra.
Būtina išsamiai pasidomėti
Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas teigė, jog Lietuvoje išduodamas
vairuotojo pažymėjimas galioja visoje Europos Sąjungoje ir
Europos ekonominės erdvės šalyse, jis pripažįstamas ir 1968
m. Vienos konvenciją pripažįstančiose užsienio šalyse, išskyrus
Jungtinius Arabų Emyratus, su kuriais Lietuva siekia atskiro
susitarimo. Lietuva prie Vienos konvencijos prisijungė dar
1991-aisiais. Šuo metu Vienos konvenciją yra pasirašiusios
73 valstybės, todėl teoriškai jose vairuoti gali ir teisę tam
turintys lietuviai.
Problema ta, kad tose šalyse, kurios nėra Europos Sąjungos ir
Europos ekonominės erdvės valstybės, pareigūnai iš vairuotojų
gali reikalauti tarptautinio vairuotojo pažymėjimo. Lietuvoje
tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai kol kas nėra išduodami.
„Regitra“ kelerius metus pasisako už Lietuvos prisijungimą
prie Ženevos konvencijos, kuri galioja 96 valstybėse. Tiek 1968
m. Vienos, tiek 1949 m. Ženevos konvencijas ratifikavusios
šalys pripažįsta ne tik tarptautinius, bet ir nacionalinius Europos Sąjungos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimus.
Šiuo metu Lietuva prisijungusi tik prie Vienos konvencijos,
tad planuojant kelionę už Europos Sąjungos ribų, verta pasitikrinti, ar galimybė vairuoti atitinkamoje šalyje bus.
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SVEIKATA

TAURAGĖ

JEI TIK TURITE GALIMYBĘ, JUOKITĖS!
10 ĮDOMIAUSIŲ FAKTŲ APIE GERIAUSIĄ
ŽMOGAUS GYVENIMO PALYDOVĄ
Juokas yra gana keistas reiškinys. Kodėl į kai kuriuos dalykus
turime reaguoti nevalingai skleidžiamais garsais ir neritmišku
kvėpavimu? Kodėl evoliucijos
eigoje mes išsivystėme juoką?
Daug įdomių faktų apie juoką jau
žinome, todėl keletą įdomesnių
šiandien pateikiame jums.
Juokas gerina sveikatą ir
padeda susirasti parnerį.
1. Juokui skirta visa atskira
mokslo šaka. Juoko tyrimai
visada domino mokslininkus
jau vien dėl šio reiškinio keistumo. Jiems
skirta mokslo šaka vadinama gelotologija ir
ji juoką tyrinėja tiek iš psichologinės, tiek iš
fiziologinės perspektyvos.
2. Per dieną vidutiniškai žmonės juokiasi bent 13 kartų. Tiesa, skirtingi tyrimai
šį skaičių tai padidina, tai sumažina. Beje,
dažniausiai žmonės juokiasi ne iš anekdotų,
juokingų vaizdo įrašų ar pokštų, o netikėtų
nutikimų ar įvairių dalykų, kurie neturėjo būti
juokingi. Vaikai juokiasi daugiau nei dvigubai
dažniau nei suaugusieji - augdami juokiamės
vis mažiau.
3. Juokas yra naudingas mūsų sveikatai.
Dažnas nuoširdus juokas padeda apsisaugoti
nuo ligų ir, kaip manoma, ilgina gyvenimą.
Beje, juokas taip pat suteikia žvalumo - ryte
nuoširdžiai pasijuokus išsisklaido mieguistumas.
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4. Juokas atlieka svarbią socialinę funkciją. Galbūt tam jis ir yra skirtas - jis padeda
mums atpažinti į save panašius individus.
Juokas padeda pajusti bendrumą su kitais
žmonėmis. Tai yra, jei įsimaišėte į neįprastą
žmonių ratą, įsilieti padės bendras juokas.
Įdomu ir tai, kad žmonėms lengviau juoktis
tuomet, kai yra ne vieni.
5. Nėra tokio dalyko, kuris prajuokntų
visus, bet mokslininkai žino tokį, kuris prajuokina daugelį. Kiekvieno žmogaus humoro
jausmas yra unikalus, tačiau yra dalykų, kurie
atrodo juokingi daugeliui. Pastebėta, kad daugelį žmonių prajuokina vaizdo įrašai, kuriuose
užfiksuoti žmonės, kurie stengiasi nesijuokti.

6. Juokiasi ne tik žmonės. Bezdžionės
taip pat garsiai juokiasi - tikriausiai apie
šį gyvūną pirmiausia ir pagalvojote. Bet ar
žinojote, kad žiurkės taip pat moka juoktis?
Pokštų jos nesupranta, tačiau pakutentos
pradeda juoktis.
7. Juokas degina kalorijas. Prie to
prisideda padažnėjęs širdies ritmas ir kvėpavimas. 10-15 minučių juoko sudegina
maždaug 40 kalorijų - nedaug, todėl juoktis
reikia dar dažniau ir stipriau.
8. Netikrą šypseną išspausti galima, netikrą juoką - ne. Tikriausiai iš karto pagalvojote, kad tai nesąmonė - daugybė žmonių
juokiasi priverstinai. Tyrimai parodė, kad
žmonėms nesunku atskirti nuoširdų ir netikrą
juoką. Aktoriai dažniausiai stengiasi juoktis
natūraliai - įsijausti į vaidmenį ir juoktis taip,
kaip jiems tuo metu norisi.
9. Juokas ir humoro jausmas gali padėti
susirasti antrąją pusę. Net keli tyrimai
parodė, kad žmonės, ieškantys romantinių
partnerių, humoro jausmą vertina labiau
nei išvaizdą, profesiją ir intelektą. Dar
daugiau - žmones traukia tie, kurie juokiasi
iš jų pokštų.
10. Mes juokiamės tik tam skirtu metu.
Juokas retai kada pertraukia mūsų pačių
žodžius. Žmonės kalbėdami juokiasi tik
per pauzes, kurios skirtos atsikvėpti. Tačiau
tada, kai prasideda rimti juoko priepoliai ir
žmogus vis dar bando kalbėti, tai labai sunku
dėl oro stygiaus - nuoširdaus juoko metu
kvėpavimas pasidaro toks neritmiškas, kad
darosi sunku kalbėti.

NAUDINGA ŽINOTI

KAIP PANAUDOTI KAVOS TIRŠČIUS
SODININKYSTĖJE
Viską, ką reikia žinoti apie kavos
tirščius ir sodininkystę, skaitykite
šiame straipsnyje.
Kavos tirščių kompostavimas. Kompostavimas su kava
yra puikus būdas panaudoti tai,
kas priešingu atveju užimtų vietą
sąvartyne. Kavos tirščių kompostavimas papildo azoto atsargas
komposto krūvoje. Jeigu norite
kompostuoti panaudotą kavą,
pakanka ją išmesti ant komposto
krūvos. Tą patį galima padaryti ir su panaudotais kavos filtrais.
Kavos tirščiai kaip trąšos. Kavos tirščių
panaudojimo sodininkystėje galimybės neapsiriboja vien komposto krūva. Daugelis
žmonių kavos tirščius pila tiesiai ant dirvožemio ir naudoja juos kaip trąšas. Kavos tirščių
kaip trąšos nauda slypi tame, kad jie padidina
organinių medžiagų kiekį dirvožemyje, dėl
ko pagerėja drenažas. Jeigu norite kavos
tirščius panaudoti kaip trąšą, įterpkite juos į
dirvožemį aplink savo augalus.
Kiti kavos tirščių panaudojimo sodininkystėje būdai. Daugelis sodininkų kavos
tirščius mielai naudoja kaip mulčą savo
augalams. Taip pat kavos tirščiai naudojami
augalams nuo sraigių ir šliužų apsaugoti.
Kavos tirščius galite panaudoti kaip maistą
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kirminams, jeigu kompostuojate su jų pagalba. Kirminams kavos tirščiai labai patinka.
Šviežių kavos tirščių panaudojimas Galite pabarstyti šviežių kavos tirščių aplinkui
rūgštį mėgstančius augalus, tokius kaip azalijos, hortenzijos, lelijos ar mėlynės. Lengvai
rūgštus dirvožemis patinka daugeliui daržovių, tačiau štai pomidorai į kavos tirščius
reaguoja ne taip palankiai. Užtat palankiai
reaguoja dauguma šakniavaisių, pavyzdžiui,
ridikai ir morkos. Manoma, kad šviežių kavos tirščių naudojimas aplink augalus gali
slopinti piktžoles. Sausų šviežių kavos tirščių
pabarstymas aplink augalus padeda atgrasyti
kai kuriuos kenkėjus lygiai taip pat, kaip ir
panaudoti kavos tirščiai. Švieži tirščiai taip
pat atbaidys kates, triušius ir šliužus, taip
sumažindami jų daromą žalą.

IŠRINKTA SPORTIŠKIAUSIA UGNIAGESIŲ
KOMANDA
Tauragės laisvalaikio ir
pramogų centre „Fortūna“ išrinkta sportiškiausia Tauragės apskrities
priešgaisrinių gelbėjimo
padalinių komanda. Dėl
šio titulo varžėsi 8 ugniagesių komandos iš Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir
Jurbarko.
Ugniagesiai gelbėtojai
rungtyniavo tinklinio,
virvės traukimo, tritaškių metimo varžybose.
Šventės dalyviai savo
jėgas išbandė ir individualiose rungtyse – lenkė rankas, darė atsispaudimus, žaidė šaškėmis.
Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad sportiškiausia tapo Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos (PGT) komanda, antrą ir trečią vietas užėmė – Tauragės apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos (APGV) ir Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) komandos.
Tauragės APGV komandos ugniagesys gelbėtojas Ignas Bagdonas buvo stipriausias rankų
lenkimo rungtyje.
Individualioje atsispaudimų rungtyje geriausiai pasirodė Jurbarko PGT ugniagesys gelbėtojas
Kęstutis Skrodenis, prie šaškių lentos lyderiavo Jurbarko PGT ugniagesys gelbėtojas Marius
Gurklys.

JURBARKAS

JAUNIMO TALENTŲ KONKURSE „MEFEKTAS“ TRIUMFAVO UGNĖ SAMULEVIČIŪTĖ
Penktadienio vakarą Jurbarko kultūros centre įvyko
Jaunimo talentų konkursas
„mEFEKTAS“. Jaunimo
talentų konkurse „mEFEKTAS“ dalyvavo šešiolika
įvairaus amžiaus dalyvių
– atlikėjų ir grupių, kurių pasirodymus vertino
kompetetinga komisija.
Komisija, įvertinusi dalyvių pasirodymus, išrinko I,
II ir III vietos laimėtojus,
kurie buvo apdovanoti rėmėjų įsteigtais piniginiais
prizais.
I vietos nugalėtoja tapo
daugiausiai komisijos balsų
surinkusi Ugnė Samulevičiūtė. Jai atiteko 200 eurų prizas. II vietos nugalėtojais tapo du konkurso dalyviai. Tai Andrius
Bakanas ir Ieva Sapronaitytė. Jiems atiteko po 100 eurų. III vietą laimėjo net keturi konkurso
dalyviai. Tai Gintarė Stanevičiūtė, Lukas Steponaitis, duetas „Back to black“ ir Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“. Jie buvo apdovanoti po 50 eurų.

RASEINIAI

MISIJA SIBIRAS‘ 16“ KAULAKIŲ BIBLIOTEKOJE
Vasario 15 d., Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos išvakarėse, Kaulakių bibliotekoje vyko šiai datai
paminėti skirtas renginys. Tai susitikimas su projekto „Misija Sibiras
16“ dalyviu, Raseinių „Šaltinio“
progimnazijos istorijos mokytoju
Arnu Zmitra. Arnas praėjusiais
metais dalyvavo ekspedicijoje į
Igarką – miestą už poliarinio rato
amžino įšalo žemėje.
Būtent į šį kraštą 1948 m. dundėjo pilni lietuvių traukiniai ir
nemažą jų dalį sudarė Raseinių
rajono gyventojai. Išvežta virš
5000 lietuvių. Ten iki šiol išlikusios didžiausios lietuvių tremtinių kapinės, nes jau pirmaisiais
metais nuo šalčio ir ligų mirė virš 1000 lietuvių.
Ekspedicijos dalyviai tvarkė apleistas, apaugusias medžiais ir krūmynais kapines. Teko išvilkti išvirtusius bei apgenėti išsikerojusius medžius, išpjauti krūmynus, statyti naujus kryžius,
kuriems medieną teko atsiplukdyti iš už 1750 kilometrų esančio Krasnojarsko, nes medienos
perdirbimo kombinatas, kuriame kadaise dirbo daugelis lietuvių, jau neveikė.

ŠILUTE

PASIENIEČIAI IŠGELBĖJO 25 ŽVEJUS
Šeštadienio naktį Kuršių mariose
pasieniečiai išgelbėjo 25 žvejus,
atsidūrusius ant atskilusios ledo
lyties ar patekusius į pavojingą
situaciją. Juos į krantą atgabeno
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) laivo ant oro pagalvės
„Christina“ įgula. Be išgelbėtųjų,
ant pavojingo ledo liko žvejų, kurie
atsisakė būti pargabenti į krantą.
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Šeštadienį apie 3 val. nakties VSAT Pakrančių apsaugos rinktinėje iš Bendrojo pagalbos centro
gautas pranešimas, kad Kuršių mariose ties Preila, apie 1,5 km nuo kranto, ant ledo lyties yra
atitrūkę ir į didelį pavojų patekę apie 10 žvejų. Į šią vietą iškart išvyko ant marių ledo budėjęs
VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės laivas ant oro pagalvės „Christina“.
Jo įgula priartėjo prie į bėdą patekusių poledinės žūklės entuziastų ir juos sukėlė į savo laivą.
Tada pasieniečiai išgelbėtuosius saugiai pristatė į krantą. Iš viso šeštadienio naktį „Christina“
įgula tokius į pavojų patekusius žvejus į krantą kėlė tris kartus. Iš viso pasieniečiai taip išgelbėjo
25 žmones, žvejoti atvykusius iš įvairių Lietuvos vietų.

PALANGA

14-OJI STINTŲ ŠVENTĖ „PALANGOS
STINTA“
Teigiama, kad šiais metais šventėje
kepta stinta kainuoja apie 6 Eur, žuvienė 2-2,5 Eur.
Klaido Pakutinsko, Palangos kavinės „Molinės ąsotis“ savininko,
galvoje gimusi šventė pirmaisiais
metais suvienijo vos tris žvejus ir
tris kavines, o paskutiniais metais
norintieji prekiauti nebetelpa. Šiais
metais organizatoriai nusprendė
išplėsti šventės erdvę, nes vien J.
Basanavičiaus gatvėje sutalpinti visų
norinčiųjų nebepavyksta. Todėl šventė išsiplėtė ir į aplinkines gatveles.
Šventėje nuo pat ryto prasidėjo žvejybos varžybos, vyksta įvairūs meno kolektyvų pasirodymai.
Siekdami, kad stintų šventėje vyrautų žuvies tematika, šventės organizatoriai specialius reikalavimus iškėlė ne tik pramoginei daliai ar kermošiaus dalyviams, bet ir viešojo maitinimo
įstaigoms. Visų restoranų ir kavinių paprašyta, kad valgiaraščiuose bent 70% siūlomų patiekalų
šventės metu būtų pagaminti iš žuvies.

KAUNAS

RŪTA MEILUTYTĖ PASIRINKO KAUNĄ, Į
LAIKINĄJĄ SOSTINĘ KELSIS IR PLAUKIMO FEDERACIJA
Viena tituluočiausių
šalies plaukikių Rūta
Meilutytė karjerą tęs
gimtajame Kaune.
Tokį savo pasirinkimą
19-metė sportininkė atskleidė Kauno
miesto savivaldybėje
surengtoje spaudos
konferencijoje. Jos
treneriu bus Paulius
Andrijauskas, su kuriuo olimpinė čempionė pradėjo darbą praėjusiais metais, sugrįžusi į Lietuvą iš Anglijos.
Į Kauną persikels ir Lietuvos plaukimo federacija. Pasak jos prezidento Emilio Vaitkaičio, tai
svarbus žingsnis, siekiant įkurti nacionalinio plaukimo centro bazę.

KLAIPĖDA

FINIŠAVO ŠVIESŲ FESTIVALIS
Laukiamiausias žiemos renginys
uostamiestyje – ŠVIESŲ FESTIVALIS baigėsi. Pora dešimčių projektų,
spalvos, muzika, interaktyvios pramogos per tris šventinius vakarus
į senamiestį priviliojo tūkstančius
klaipėdiečių ir miesto svečių.
Vienas įspūdingiausių projektų Siksto koplyčios interpretacija, tris
festivalio vakarus buvo dėmesio
centre ir net vėlyvą vakarą traukė lankytojus. O tuo metu kai savo žiniomis
ir istorijomis dalinosi menotyrininkė
Rūta Jakštonienė bei gidė Monika
Vasylienė, bažnyčia buvo sausakimša.
Paskutinį festivalio vakarą, žvelgdami
į ant Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios lubų perkeltas Mikelandželo freskas ir išgirdę, jog
būtent vasario 18 d. minimos Mikelandželo mirties metinės, susirinkusieji negailėjo plojimų.
Itin daug dėmesio sulaukė čia startavęs šviečiančių keturkojų paradas, kuris subūrė apie 300
šuniukų. Šviesomis stebino ir spalvinga Turgaus gatvė, Eduardo Balsio menų gimnazijos
darbais nušviestas dienovidžio skveras, linksma improvizacija „Saulėlydis“, savo aplinkos
garsais pasidalinusi Taravos Anikė.

ŠIAULIAI

UŽGAVĖNĖS PRIE ŽALIŪKIŲ VĖJO
MALŪNO
Vasario 25 d. nuo 15 val. iki 18 val.
Užgavėnės prie Žaliūkių vėjo malūno
Architektų g. 73, Šiauliai.
Įėjimas nemokamas. Degustuosime
mielinius, čirvinius, bulvinius ir visokius kitokius „-inius“ blynus, rinksime
„Linksmiausią blyninę“, sutiksime
„Baisiai gražių Morių“ paradą, dūksime
su persirengėliais, palaikysime Lašininio
ir Kanapinio kovą, ragausime Žaliūkių
duonelės ir sočiojo šiupinio ir kt.
Vasario 28 d. 10.30 val. Užgavėnių
linksmybės Rėkyvos bendruomenei. Prie
Šiaulių miesto savivaldybės globos namų, Energetikų g. 20A.
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SMULKUS VERSLAS

POMĖGIS SPORTUOTI ĮKVĖPĖ VERSLUI
Kaunietį Andrių
Jankūną (35) pomėgis įkvėpė sukurti
nuosavą verslą. Nuo
vaikystės aktyviai
sportavęs ir idėją ne
vienus metus brandinęs vyras visai neseniai atidarė sporto
klubą „Fitus“.
Jis neslepia, kad
augantį verslą sukurti
padėjo ne tik investicijos, bet ir patirtis
bei visos komandos
pastangos.
Ilgai brandinta idėja
Praėjusių metų liepą atidarytame sporto
klube „Fitus“, be treniruoklių ir grupinių
treniruočių salių, veikia 25 m ilgio plaukimo
baseinas, kuriame rengiamos vaikų grupinės
plaukimo treniruotės, individualios vaikų
ir suaugusiųjų pamokos. Taip pat įrengta
poilsio zona su sauna, pirtimi, burbulinėmis
voniomis bei mažuoju baseinu. Galima rasti
ir šviežio maisto restoraną.
Sporto klubo įkūrėjas A. Jankūnas gimė ir
augo Kaune. Į Vilnių jis persikraustė tik prieš
septynerius metus. Didžiąją dalį gyvenimo
praleido emigracijoje. Gyveno Anglijoje,
vėliau keliose Azijos šalyse. Dirbo statybų
ir antrinių žaliavų pardavimo srityse.
Sprendimas Lietuvoje imtis nuosavo verslo
nebuvo spontaniškas. Apie tai A. Jankūnas
mąstė ne vienus metus. Vienos didžiausių
paskatų – noras panaudoti per ilgą laiką
sukauptas žinias ir patirtį, taip pat pomėgis
sportuoti.
Iššūkis – erdvios ir funkcionalios erdvės
A. Jankūnas neslepia, kad didžiausiu
iššūkiu tapo patalpos. Pirmiausia nebuvo
lengva surasti tinkamą – lengvai pasiekiamą,
strategiškai gerą – vietą. Vėliau teko pasukti
galvą dėl įrengimo. Didžiausias siekis buvo
sukurti erdvų ir patogų klubą.
„Bene sunkiausias buvo klubo projektavimo etapas. Patalpos atrodė gana didelės ir
erdvios. Tačiau suprojektuoti jas taip, kad
būtų erdvu, funkcionalu ir atitiktų visus
reikalavimus, buvo nemenkas iššūkis“, –
prisimena pašnekovas.
Žinoma, dabar verslininkas gailisi tik dėl
vieno – kad nenumatė įrengti didesnį baseiną.
Mat dabar juo susidomėjimas itin didelis.
Kiek investicijų prireikė, A. Jankūnas
neatskleidžia. Tačiau pabrėžia, kad daugiau
nei lėšų prireikė laiko ir sunkaus jo bei
visos komandos darbo. „Tad mano idėjai
įgyvendinti prireikė trijų svarbiausių dalykų: stiprios komandos, investicijų ir laiko.
Sujungus asmeninę motyvaciją su profesi-

onalia komanda, jaučiant sveiką gyvenseną
propaguojančios bendruomenės palaikymą,
idėjos įgyvendinimas vyko gana greitai. Esu
patenkintas rezultatu“, – tikina verslininkas.
Augimui neprireikė rinkodaros
„Šioje srityje esame naujokai. Dirbdami
pirmus metus, nesiorientuojame į aktyvų pardavimų didinimą bet kokia kaina. Laikomės
pozicijos, kad geriau stabilus ir kryptingas
tikslo siekimas nei nekontroliuojamas klientų
srauto augimas. Pirmiausia norime pažinti savo
klientus, suprasti jų poreikius, kad galėtume
siūlyti aukštos kokybės paslaugą“, – teigia A.
Jankūnas.
Tokia filosofija pasirodė sėkminga. Be jokios
sporto klubo atidarymo šventės ir aktyvios
rinkodaros sugebėta pritraukti nedidelį, bet
savų klientų būrį.
Ateityje – iššūkiai
A. Jankūnas mano, kad didžiausi iššūkiai ir
sunkumai dar laukia ateityje. Teks suvaldyti
klientų srautus ir siekti dar didesnės kokybės.
Planuojama didinti treniruoklių salę ir užimti
dalį patalpų šalia klubo naujai statomame
pastate.
„Sėkmingo verslo formulės nepasakysiu – tą
patį tikslą galima pasiekti keliais skirtingais
būdais ir kiekvienas jų bus teisingas. Remiuosi
Ralpho Waldo Emersono mintimis: „Kad ir
kurią kryptį pasirinktum, visada atsiras tas,
kuris pasakys, kad esi neteisus. Svarbiausia
drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų ir neleisti, kad
padarytos klaidos mažintų ryžtą. Nes klaidų
bijoti nereikia – būtent jos ir veda mus į priekį“, – sako verslininkas.
Pagrindinis tikslas – nuolatiniai klientai
„Alive“ vadovė atskleidžia savo lūkesčius,
kad į verslą įdėtos investicijos atsipirktų per
porą metų. O tiems, kurie ketina pradėti nuosavą verslą, ji linki: „Svarbu neabejoti savo
idėja, nebijoti rizikuoti ir tam atiduoti visas
savo jėgas.“
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

APELSININĖ VIŠTIENA SU RYŽIŲ MAKARONAIS
Ingredientai: 450 g vištienos krūtinėlės,
1 nedidelio raudonojo svogūno,
1 raudonos paprikos,
150 ml apelsinų sulčių,
3 valg. š. sojų padažo,
2 valg. š. alyvuogių aliejaus,
1 valg. š. kukurūzų krakmolo,
2 arb. š. tarkuotos apelsino žievelės,
1,5 arb. š. sezamo sėklų,
3 mažų džiovintų raudonų čili pipirų arba
žiupsnelio čili pipiro miltelių; kelių svogūno
laiškų; 230 g ryžių makaronų.
Gaminame. Vištienos filė supjaustoma
1,5-2 cm pločio juostelėmis. Raudonasis svogūnas supjaustomas į 4-6 dalis, paprika pepjaunama
per pusę, išvalomos sėklos ir supjaustoma didesniais kvadratėliais. Į dubenį supilamas kukurūzų
krakmolas, sojų padažas, apelsinų sultys, tarkuotos apelsino žievelės ir viskas gera išmaišoma.
Sausoje keptuvėje, pastoviai maišant, 30-50 sekundžių apkepinamos sezamo sėklos. Į gilią
keptuvę supilamas alyvuogių aliejus, įkaitinama, suberiami pasmukinti čili pipirai ir pakepinama
30 s, suberiami svogūnai, paprika ir pakepinama apie 1 min. Sudedamos vištienos juostelės ir
viskas pakepinama 5-6 min. Supilamas padažas, išmaišoma ir pakaitinama, kol padažas sutirštėja.
Ryžių makaronai išverdami pagal instrukciją, pateiktą ant pakuotės ir nukošiami. Ryžių makaronai išdėliojami į lėkštes, ant viršaus išdėliojama apelsininė vištiena su daržovėmis, pabastoma
kepintomis sezamo sėklomis ir susmulkintais svogūnų laiškais ir patiekiama. Skanaus.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà Kæstuèio g. (III a.,
33 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
13 500 Eur. Padarytas remontas virtuvëje, vonioje).
Jurbarkas, tel. 8 634 30 253.
1 k. butà Lauko g. 17 (I a.,
32 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 691 47 627.
11 a sklypà Vëjø g. Jurbarkas,
tel. 8 602 78 450.
2 k. butà Lauko g. 2a-5 (II a.,
50 kv. m, VI aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
15 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
647 42 210.
2 k. butà Jurbarko r.,
Vieðvilëje, Klaipëdos g. (I
a., 45 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 7
000 Eur. Krosninis ðildymas,
duðo kabina, el. boileris,
ðarvo durys). Jurbarkas, tel.
8 611 56 990.
2 k. butà Jurbarko r.,
Vieðvilëje, Mokyklos g. (I a.,
45 kv. m, III aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
9 000 Eur. Atskiras áëjimas
ið lauko, el. boileris, ðarvo
durys). Jurbarkas, tel. 8 687
13 628.
2 k. butà Naujamiestyje (2
ástiklinti balkonai, parketas,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
2 k. butà su prieðkambariu (I
a., 50 kv. m, yra balkonas).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
(63 kv. m, III a., namo vidurys, kaina 29 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 83 065.
3 k. butà S. Daukanto g. 25,
ðalia Naujamiesèio m- klos
(67,70 kv. m, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà (atskiras áëjimas,
tinkamas komercinei veiklai, 25 kv. m, rûsys neiðëjus
ið buto, kaina 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.
4 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (II a., 79 kv. m, langai
plastikiniai, durys ðarvuotos, kambariai nepereinami,
geras planavimas). Jurbarkas,
tel. 8 625 93 347.
Dalá namo (yra 3 k., visi
patogumai, vietinis ðildymas,
reikalingas remontas, kaina
18 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 71 529.
Dalá namo miesto centre (3
k., II a., 69 kv. m, visi patogumai, vietinis ðildymas,
3 a þemës, rûsys, garaþas).
Jurbarkas, tel. 8 655 19 494.
Garaþà Vydûno g. (67 kv. m,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5 100 Eur). Tris
sujungtus (trifazis, signalizacija iðbetonuotas rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 626 15 196.
Þemæ Girdþiø sen. Gudeliø
k. (3 ha, ûkio paskirties þemës
sklypas, naðumo balas 58.1).
Tel. 8 685 35 327.
Sodybà Jurbarko r. Kartupiø
k. (su 22 ha þemës). Jurbarkas,
tel. 8 604 51 986.
Mediná namà miesto centre
(yra 20 a þemës). Jurbarkas,
tel. 8 618 25 589.
Mûriná namà Skirsnemunëje
(yra ûkinis pastatas, yra
þemës 15 a). Tel. 8 686 04
395.
Namà Sodø g. 21 (2 a., tvarkingas, ûkiniai pastatai, 12 a
þemës, yra sausø malkø) ir
sklypà 6 a. Jurbarkas, tel. 8
603 22 265.
Namà Smukuèiuose (54 kv.
m, 12 a sklypas, galima gyventi þiema, komunikacijos,
kaina 26 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 601 60 631.
Namà su ûkiniais pastatais
Girdþiø k. Parko g. 4 (bendras plotas 204 kv. m, du
aukðtai, 4 kambariai, virtuvë,
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tualetas, vonia,
ðalia asfaltuoto
kelio, bendras naudojamas sklypo
plotas 0,4028 ha.,
kaina 10 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8
655 22 970.
Sodybà netoli Nemuno
Raudonëje
(su ûkiniais
pastatais ir þeme).
Jurbarkas, tel. 8
676 79 689.
Sodà Greièiuose
„Vieversio“ bendrijoje, sklypo Nr.
254 (medinis II a.
namelis, su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys,
sklypas aptvertas). Jurbarkas,
tel. 8 683 94 038.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje (yra namelis ir 6 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 685 01 287.
Sodybà Skirsnemunëje (yra
mûriniai pastatai, þemës 0,15
a). Jurbarkas, tel. 8 654 95
018.
Sodybà Ðvendriðkës k. (15
000 Eur, reikalingas vidaus
remontas, iðkart gyventi negalima). Jurbarkas, tel. +370
618 24 553.
Þemës sklypà (15,6 a) Vëjø g.
Jurbarkas, tel. 8 628 66 086.
Þemës sklypà Jurbarkuose,
Dainiø k. (25 300 Eur, 5,5
ha dirbamos þemës sklypas)
netoli Jurbarko miesto ribos,
Mituvos g. Jurbarkas, tel. 8
656 90 118.

p e r k a
2 k. butà, pageidautø renovuotame name. Jurbarkas,
tel. 8 638 57 096.

n u o m o j a
Iðnuomoja 1 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 642 27 192,
skambinti po 16 valandos.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
6 a þemës sklypà Kauno r.
Kuro k., „Ova“ sodø bendrijoje. Kaina 3 300 Eur. Tel. 8
682 54 633.

Këdainiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Labûnavoje (namas keturbutis, atskiras áëjimas, II a., ðildomas kietuoju kuru, yra rûsys, garaþas,
ûkinis pastatas, þemës, nuo
Këdainiø 9 km, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 628
37 918.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje
miðkus (brandþius, jaunus,
malkinius, iðkirstus), þemæ,
sodybas. Tel. 8 651 39 039.
+Miðkà (jaunà, brandø).
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Brangiai moku.
Tel. 8 699 12 013.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 647 42 210.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio g. 13-2
(I a., 48 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, 17 500 Eur. Kambariai
nepereinami, didelis ástiklintas balkonas. Ðildymas ele
ktra). Ðakiai, tel. 8 650 67 728.
Namà Gelgaudiðkyje (medinis, rastinis, 8 a þemës, kaina
20 000 Eur). Jurbarkas, tel.
+353 877 76 1968, narsteklis@gmail.com

k e i è i a
Keièiu 1 k. butà Ðakiuose
(IV a.) á 1-2 k. butà Jurbarke
(I a.). Jurbarkas, tel. 8 345
51 461.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà prie greitkelio
Klaipëda-Kryþkalnis, ties
Bijotø k., Ðilalës rajone (kartu su negyvenama sodyba).
Tel.: 8 685 86 266, 8 699 47
288.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. (0,67 a
sklypas, 5,65 ha þemës prie
namø) gyvenvietës centre,
prie pagrindinio plento
Ðilalë-Ðilutë-Tauragë. Tel. 8
655 33 834.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (I a., 24 kv. m, II
aukðtø name, medinis, 7 500
Eur, gera vieta, pakeisti langai, durys, reikalingas

remontas). Tauragë, tel. 8
653 86 020.
1 k. butà Dainavos g. (V a.,
geros bûklës, plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, kaina 13
500 Eur). Taurage, tel. 8 673
35 614.
1 k. butà Gedimino g. 32 (II
a., 37 kv. m, galima perdaryti
á 2 k. butà). Tauragë, tel. 8
611 23 821.
1 k. butà Pagëgiuose,
Þemaièiø g. 3-3. Þemës
sklypà Þukø miestl. Kranto
g. 2 (graþioje vietoje, centre).
Tauragës r., tel. 8 630 22 306.
1 k. butà Gedimo g. 45 (V
a., 39 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 12 000 Eur, yra
balkonas neástiklintas, pakeisti langai). Tauragë, tel. 8
686 41 010.

cm
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1 kambará Vytauto g. 85 (III
a., bendrabutyje). Tauragë,
tel. 8 675 60 788.
Namà Jovaruose (2 a.,
mûrinis, 9 a, ðiltnamis, ûkinis
pastatas, garaþas). Tauragë,
tel. 8 640 88 773.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (IV a., mûrinis namas, 54
kv. m, ástiklintas balkonas).
Tauragë, tel. 8 699 87 907.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (III a., plastikiniai langai, ðarvo durys, tvarkingas,
14 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 614 42 303.
2 k. butà (III a., ið keturiø
aukðtø, 42,4 kv. m, tvarkingas,
su pagrindiniais baldais ir
buitine technika, labai maþi
mokesèiai, namas ant upës
Jûros kranto, centralizuotas
ðildymas, namas po renovacijos, 16 500 Eur). Tauragë, tel.
8 639 45 821.
2 k. butà Ateities take 1 (IV
a., remontas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 02 092.
2 k. butà Gedimino g., prie
IKI (IX a., 19 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 98 449.

Gaminame ir parduodame
ràstinius namus, pirteles ir
t.t. pagal individualius uþsakymus. Dengiame stogus.
Tauragë, tel. 8 656 27196.
Komercines patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Komercinës paskirties patalpas (buvusi automobiliø ardymo aikðtelë, 1,7 ha, prie kelio
Tauragë-Tilþë). Tauragë, tel.:
8 685 86 266, 8 699 47 288.
Mûriná namà Ðikðniø k.
(67,78 kv. m, yra ûkinis pastatas, viralinë, 15 arø þemës
sklypas). Tauragës r., tel. 8
651 52 958.
Namà J. Tumo-Vaiþganto
g. 36 (17,25 aro þemës, yra 2
garaþai, lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës komunikacijos).
Tauragë, tel.: 8 699 27 173, 8
699 34 621.
Namà (vieno aukðto, miesto
komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro
þemës, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis) arba
keièiu á 1 k. butà (iki III a.,
su priemoka). Tauragë, tel. 8
611 14 025.

Þemës sklypà prie kelio
Tauragë-Jurbarkas, 2 km uþ
Tauragës (40 arø). Tauragë,
tel.: 8 685 86 266, 8 699 47
288.
Þemës sklypà Skaudvilëje.
Tauragë, tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà Ðakininkø k.,
prie Nemuno senvagës (3,19
ha). Pagëgiai, tel.: 8 685 86
266, 8 699 47 288.
Þemës sklypà Tilþës pl. 25,
Butkeliuose (13 arø, visos
komunikacijos, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 637
02 092.
Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo 10-14
arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12
005.

k e i è i a
1 k. butà (IV a., namas átrauktas renovacijai) á 2 k. butà iki
III a. (gali bûti be remonto).
Tauragë, tel. 8 681 27 952.

p e r k a
+Þemæ Tauragës rajone
(þemës ûkio paskirties), gali
bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas,
atsiskaitau pirkimo dienà.
Tel. 8 699 82 177.

n u o m o j a

5

Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIAUS mokymus
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Vasario 28 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 319,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
300,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Kovo 01 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, ir teorijos paskaitos, ir praktikos važiavimai, ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
NEIEŠKOK PIGIAU, IEŠKOK GERIAU!

2 k . b u t à Ta u r a g ë s r . ,
Papuðynio k., Ðilalës g. (II
a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 18 500 Eur, yra garaþas, þemës). Tauragë, tel. 8
655 82 500.
2 k. butà Gedimino g. 37 (I
a., 52 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
23 000 Eur, vidinis butà,
ðarvo durys). Tauragë, tel. 8
610 32 280.
3 k. butà centre Baþnyèiø
g. 13-15 (V a., 53 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 46 398.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Vytauto g. 77 (III
a., 68 kv. m, miesto centre
2 balkonai, netoli poliklinika, ligoninë, parduotuvë).
Namas átrauktas renovacijai.
Tauragë, tel. 8 699 46 551.
3 k. butà Gedimino g. 29A
(IX a., 64 kv. m, IX aukðtø
name, 20 000 Eur. Bendrija,
tvarkingi kaimynai, laukinëse
duryse telefonspynë, tvarkingas stogas, ðarvo durys,
dalinai plastikiniai langai).
Tauragë, tel. 8 652 46 218.
4 k. butà Pagramantyje.
Tauragës r., tel. 8 652 17 822.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 (II a., 98 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 65 000
Eur. Renovuotas namas. Su
buitine technika ir baldais).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Dalá namo Tauragëje. Tel. 8
638 30 556.
Dviejø namø valda Jurbarko
g. 28 ir Jurbarko g. 28 A (67
000 Eur). Galimi keitimo
variantai. Tauragë, tel.: 8 682
41 561, 8 652 97 533.
Garaþà MSV prie VÁ
„Regitra“. Tauragë, tel. 8
652 11 455.
Garaþà T. Ivanausko g.
(36 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5 200 Eur).
Parduodami kartu mûriniai
garaþai „Jovaro“ bendrijoje
Nr. 112, 113. Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Garaþà T. Ivanausko g. 94
(3 200 Eur). GEB „Jovaras“
parduodami trys garaþai Nr.
197, 199, 200. Tauragë, tel. 8
655 57 444.
Gyvenamàjá namà pigiai
Gaurës g. (be patogumø, 6
arai þemës, ûkinis pastatas,
22 000 Eur). Tauragë, tel. 8
654 49 012.

Namà Skaudvilëje, Puðyno g.
1. Tel. 8 670 28 404.
Pastatà (480 kv. m, su 18 arø
þeme, graþioje vietoje, ðalia
Taurø nuotykiø parko, 26 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 95
886, 8 657 99 145.
Ràstiná namà Joniðkës soduose (140 kv. m, su mansarda
ir terasa, ne visai árengtas,
trifazis, ðulinys, baseinas,
krioklys, 7 arai þemës, sutvarkyta ir aptverta teritorija,
maþi mokesèiai). Tauragë, tel.
8 686 20 356.
Sodà Joniðkëje „Dobilo“
bendrijoje (be namelio).
Tauragë, tel. 8 652 11 455.
Sodà Tauragëje, Juodpetriø
k., buvusi Bernotiðkë, Ðilo g.
(graþi aplinka, ðalia miðkas,
14 000 Eur, dviejø aukðtø
mûrinis namas su balkonu,
plastikiniai langai durys
didelis stiklinis ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 657 50 573.
Sodybà kaimelyje (17 000
Eur, aptverta teritorija, netoli
upë, yra tvenkinys, ûkiniai
pastatai dideli, 70 arø þemës
aplink namà). Tauragë, tel. 8
686 41 268.
Sodybà Burkënø k. (ðalia
miðkas, su 3 ha þeme, apsodintas jaunas miðkas). Galima
nuoma, pirkimas iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Sodybà Dacijonø k. (45 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 690
30 585.
Sodybà graþioje vietoje prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653
19 049.
Sodybà Mineikiðkiø k.,
Maþonø sen. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
57 000 Eur. Labai graþi vieta
Jûros kilpoje. Namas ràstinis,
nebaigta statyba. Du ûkiniai pastatai, rûsys, 10 ha).
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus, kûrenama krosnimi, yra
vanduo, kanalizacija). Tel. 8
655 58 315.
Sodybà Stiegvilø k. prie
Paðaltuonio (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
4 500 Eur. Reikalingas remontas, namas po gaisro).
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Þemës sklypà Kavadoniø k.
(13 000 Eur, 4,13 ha þemës,
pieva, þemës naudingumas 3,87 ha, naðumas 41).
Tauragë, tel. 8 653 86 020.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.

+Iðnuomoja 2 k. butà
Gedimino g., prie IKI (dalis
baldø, IX a.). Tauragë, tel. 8
657 98 449.
+Iðnuomoja patalpas (600
kv. m, tinka servisui, gamybai,
sandëliavimui. Yra automobiliø stovëjimo aikðtelë).
Tauragë, tel. 8 684 61 318.

1

+Iðnuomoja Veterinarijos
g. 40 kv. m patalpà, tinka
garaþui, servisui. Yra duobë,
yra montavimo balansavimo
staklës, vanduo, ðildymas,
tualetas. Palankiomis sàlygomis. Tauragë, tel. 8 699
12 014.
+Iðnuomoja garaþà (ilgesniam laikui, su duobe, po visu
garaþu rûsys, garaþas ir durys
ið pietø pusës, yra vanduo).
Tauragë, tel. 8 609 19 447.
Dirbanti mergina iðsinuomotø 1 k. butà. Bûtø gerai su
ðiek tiek baldø. Tauragë, tel.
8 699 79 382.

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.

p a r d u o d a
Bandonijà (tribalsë, geros
bûklës, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 39 117.
ðaldiklá ,,Atlant“ (maþai naudotas 5 stalèiai, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 604 08 392.

p e r k a
Perku kasetes su áraðais ir be
jø, magnetofono juos-

tas, vinilines plokðteles, atsiskaitymas pagal susitarimà.
Jurbarkas, tel. 8 675 72 739.

p a r d u o d a
Lovà (dviaukðtë, medinë,
ilgis 2 m, 130 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 601 22 313.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë), tachtà, spintas, ko

modà, indaujà-vitrinà, sofàlovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.
Naudotus àþuolinius vokiðkus baldus geros bûklës:
minkðtà dalá (3x2, be miegamos funkcijos), komodà,
kampinæ indaujà. Tauragë,
tel. 8 613 30 797.
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VW GOLF III (1995 m., 1,8
l, benzinas, gerai vaþiuojantis,
TA, 380 Eur). Tauragë, tel. 8
655 17 817.
VW TRANSPORTER (1994
12 mën., dyzelinas, krovininis, 3,5 t, 1,9 l, 1 250 Eur).
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.

Naudotus: virtuviná kampà
(10 Eur), gartrauká (20 Eur),
minkðtàjà dalá-kampà (10
Eur). Tauragë, tel. 8 657 95
386.
Televizoriø „Thomson“ (veikiantis, 30 Eur). Jurbarkas, tel.
8 601 71 674.

p a r d u o d a
+Belukðtes aviþas sëklai (1
tona - 180 Eur). Tauragë, tel.
8 699 12 013.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus
gaidþius ir bulves. Jurbarkas,
tel. 8 610 91 792.
Dvi pienines telyèias.
Verðiuosis geguþës mën.
Skaudvilë, tel. 8 650 40 615.
Grynaveislæ medþioklinæ laikà
(kalë, 1,5 m., 50 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 75 037.
Kumelæ (2,5 m., kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8 685 48
981.

Brangiai perku mësinius,
miðrûnus verðelius, telyèaites
ðarolë veislës. Tel. 8 614 81 436.
Kvieèius, kvietrugius, mieþius.
Gali bûti nekondiciniai.
Atsiskaitau ið karto. Jurbarkas,
tel. 8 654 36 432.

Ðienainá plëvelëje (100 vnt.).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.
Ðuniukus (ðkotø terjerø veislës, 6 savaièiø). Tauragë, tel. 8
675 32 859.
Valgomàsias morkas ir
vasarinius kvieèius. Tauragë,
tel. 8 652 30 960.
Verðingà telyèià (pieniniø
veislës, geros karvës, verðiuosis geguþës 3 d., 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 89 382.

p e r k a

Buitiná dujø balionà (didelis).
Jurbarkas, tel. 8 601 71 674.
1000 ir 600 litrø talpos plastmasinius konteinerius. Tel. 8
620 51 489.
A r m o n i k à „ Ta l s k a j a
Aderininio“ (4 chorø, bûklë
patenkinama). Jurbarkas, tel.
8 676 63 601.
Plastikines taras 1000 l, su
metaliniais padëklais. Ðvarios,
tvarkingos. Tinka vandeniui,
kurui, skystoms tràðoms ir t.t.
(37-45 Eur), kanalizacijai (18
Eur), rëmai (15 Eur), pûslës (3
Eur). Galime atveþti. Tauragë,
tel. 8 673 27 937
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 96 952.
Pripuèiamà èiuþiná (pragulø
profilaktikai ir gydymui).
Skaudvilë, tel. 8 670 28 404.

p e r k a

Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8
698 57 698.

Superku bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

Pieninæ telyèià, verðiuosis
kovo pabaigoje. Tauragë, tel.
8 611 38 476.

p a r d u o d a
AUDI 80 B4 (1992 m. 2,0 l,
benzinas, be TA ir draudimo,
kaina 420 Eur). Tel. 8 698
72 452.

FORD

p a r d u o d a
FORD FIESTA (1998 m., 1,8
l, dyzelinas, TA iki 2018 m.,
Lietuvoje neeksploatuotas,
kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 601 43 532, skambinti
po 18 val.
FORD GALAXY (2002 m.,
1,9 TD, 85 kW, baltos sp., TA
iki 2018 12 mën., Lietuvoje
neeksploatuotas, kaina 2 450
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 613 15 761.
FORD GALAXY (2004 m.,
2,3 l, tiesioginës dujos, TA
iki 2018 03 08, tvarkingas,
priþiûrëtas, servisas padarytas,
vaþiuoklë sutvarkyta, kaina 2
500 Eur). Tel. 8 643 11 767.

p a r d u o d a

Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.
Aviþas. Tauragë, tel. 8 685
04 467.

Priimu gyventi senyvo amþiaus
vyriðká arba moterá á sodybà uþ
pagalbà maþame ûkyje. Ðilalë,
tel. 8 688 56 284.

KIA SORENTO (2002 m., 2,5
l, dyzelinas, 103 kW, nesurûdijusi, juodos sp., naujos padangos S+M, TA, iki 2018 m., 2
400 Eur). Tauragë, tel. 8 620
19 570.

PEUGEOT

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.
Àþuolines lentas („dilës“, 5
vnt., ilgis 5 m, storis 7 cm, kaina
250 Eur). Tel. 8 654 32 759.
YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (28 000 vnt.) ir grindinio
taðytus akmenis (400 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Ðieno rulonus be plëvelës.
Tauragë, tel. 8 656 36 055.
Statybinæ medienà: dailylentes,
grindines terasines lentas,
medienos atraiþas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 657 58 140.
Ðildymo katilà-viryklæ
„Vienybë S3“, „Kermi“ radiatorius (2 vnt.), vandens
cirkuliaciná siurblá, palydovinæ
televizijos árangà. Tauragë, tel.
8 685 10 349.

+Brangiai superkame
visø markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.

AUDI

KIA

Ðienainio rulonus (plëvelëje).
Tauragë, tel. 8 650 69 105.

p e r k a

+Vaþiuojanèius automobilius, gali bûti be TA iki300
Eur. Tauragë, tel. 8 653 11
297.

p a r d u o d a

Karvæ (labai gera, verðinga,
11 metø, 430 Eur). Ðilalës
rajonas, kreiptis nurodytu
telefonu. Vilnius, tel. +370
678 76 779.
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p e r k a
Perka termoforus, reles, oscilografus. Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Priimu statybines atliekas. Tel.
8 647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel.
8 633 79 134.

VW POLO ( 2006 m., bendzinas, 1,4 variklis, 4 durø, kaina
2 550 Eur.) ir BMW 530 (
1999 m., 135 kw., karavanas,
dyzelis, kaina 1 650 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 640 40 399.

PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelinas, karavanas, gera
ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,
TA iki 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.

SEAT

p a r d u o d a
SEAT LEON (2005 m., 1,9 l,
dyzelinas, 81 kW, TA, draudimas, naujos þieminës padangos, 2 700 Eur). Tauragë, tel.
8 615 82 627.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2007
m., dyzelinas, 2231 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, juoda sp., 4/5, 245
800 km, TA iki 2018-09, daug
privalumø, draudimas, 4
500 Eur, visi varomieji ratai,
naujos þieminës padangos).
Jurbarkas, tel. 8 615 22 009.

UAZ

p a r d u o d a
UAZ 469 (2,4 l, benzinas, be
TA ir draudimo, kaina 750
Eur). Tel. 8 698 72 452.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (1994 m., dyzelinas, karavanas, nauja vaþiuoklë, TA iki 2018 12 mën., ABS,
centrinis, 750 Eur). Tel. 8 604
79 756.

p a r d u o d a
Akumuliatoriø (110 AH 12 V
950 A en, 35 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 84 900
Automobilinæ dujø árangà
(netiesioginæ), dujø balionà
(á atsarginio rato vietà). Tel.
8 643 11 767.
Padangas su ratlankiais
AUDI A4, AUDI A6 ir autobusams. Tauragë, tel. 8 682
24 545.
Priekabos ZUBRIONOK,
MAZ 8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.

p a r d u o d a
2 korpusø plûgà tinka prie T
40 arba T 25, kaina 100 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.
Bulviø sodinamàjà, purkðtuvus, kultivatoriø, tràðø barstytuvà, plûgà, rulonø þnyples,
grûdø pûstuvà, traktoriø.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.

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 (savadarbis, be
dokumentø, „pupso“ variklis
ir ratai, dëþë GAZ, hidraulas,
reikia pasiremontuoti, kuriasi,
vaþiuoja, galima dalimis, 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
08 241.
Traktoriø MTZ50 (1981 m.,
yra TA, kaina 1 350 Eur). Tel.
8 645 67 103.
Traktoriø MTZ-82. Tauragë,
tel. 8 639 27 102.
Traktoriø T 40HM (1 700
Eur), sëjamàjà (3 m darbinio
ploèio ir pakabinama, 300
Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio, yra lyginimo
lenta, tankinimo volas, 350
Eur), plûgà (2 korpusø, 150
Eur), bulviakasæ (2 vagø, 400
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
80 930.
Traktoriø T-16 MG (1986 m.,
1 500 Eur). Tauragë, tel. 8 634
34 586.
Kultivatoriø su akëèiomis
(tvarkingas, 4 m ploèio, 500
Eur). Tauragë, tel. 8 686 92
217.
Variklius: MTZ 80 ir T 40, po
kapitalinio remonto. Tauragë,
tel. 8 613 34 236.

p e r k a
+ Þ.û. technikà ir transportà:
traktorius, kombainus, plûgus,
presus, automobilius, mikroautobusus, sunkveþimius. Tel.
8 623 55 702.
Pakrovimo ðakes „Metal fascheri“, pirmos laidos. Tauragë,
tel. 8 650 60 772.
Perka þemës ûkio technikà: kombainus, traktorius,
sunkveþimius, þemës inventoriø, priekabas, automobilius. Atsiskaito vietoje. Tel. 8
677 16 770.
Ruloniná presà prie traktoriaus MTZ. Tauragë, tel. 8 682
27 329.

Kultivatoriø (4 m), grëblá
„Stool“ (3,6 m). Tauragë, tel.
8 650 60 772.
Maþø gabaritø traktoriaus
puspriekabæ, kaina 250 Eur.
Tel. 8 654 32 759.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame remontà. Suteikiame garantijà. Atsarginës dalys.
Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio plieno
kibirëliai. Tauragës r., tel.: 8
685 26 204, 8 639 07 345.
Mëðlo pakrovëjà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà.
Trifazá oro kompresoriø,
el. variklá. Maðinos bortiná
këbulà, elektriná pjûklà („zeimerá“). Tauragë, tel. 8 647
36 183.
MTZ 1221 (pirma registracija
2016 m., kaina 14 085 Eur).
Kaunas, tel. 8 614 94 411.
Plûgus: WIRAH, PLN3 ir jø atsargines dalis
plûgui KVERNELAND.
Kultivatorius (2,6 ir 3,4 m).
Traktorines sëdynes. Tràðø
barstomàjà. Grûdø sëjamàjà
SZ-3,6. Grûdø malûnà.
Akëèias. Arkliná veþimà.
Traktoriø BELARUS 820.
Tauragë, tel. 8 601 75 010.
Ðienapjovæ DEUTZ FAHR
(uþgrëbis 2,8 m). Tauragë, tel.
8 682 24 545.

+Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø netoli Tauragës, nedideliame
ûkyje. Pageidautina vyresnio
amþiaus, mokantis vairuoti
traktoriø ir melþti karves.
Galime apgyvendinti. Tel. 8
601 43 098.
Automobiliø lauþyne reikalingas automobiliø ardytojas.
Amþius iki 40 m. Tauragë, tel.
8 655 44 919.
Ieðkome tolimøjø reisø
vairuotojø. Darbas ratais ir
Europoje. Jurbarkas, tel. 8
652 21 115.
Ieðkome tolimøjø reisø
vairuotojø darbui Lietuva
- Ðvedija - Lietuva arba
Lietuva - Suomija - Lietuva.
Savaitgaliai namie. Tel. 8 615
44 567.
Pieno ûkiui reikalinga melþëja. Jurbarkas, tel. 8 614 10 514.
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.
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+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið
Austriðko akrilo) pagal tech
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.

Reikalinga slaugytojapriþiûrëtoja pusamþiui
vyriðkiui. Pageidautina
mokëti elgtis kompiuteriu,
turëti vairuotojo paþymëjimà.
Atlyginimas pagal susitarimà.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Reikalingas prancûzø kalbos
mokytojas. Tauragë, tel. 8 654
05 050.
Reikalingi traktorininkas,
melþëjos, ávairûs darbininkai
(-ës), turintys patirties, gali
bûti ðeima. Apgyvendiname,
laiku mokamas atlyginimas,
soc. garantija. Reikalinga
vieniða moteris priþiûrëti ûká
35-50 m. Raseiniai, tel.: 8 606
46 462, 8 677 17 012.

42 m. vyras sàþiningai dirba
pagalbinius darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.

Ieðko darbo, atlieka ávairius
apdailos darbus. Tauragë, tel.
8 651 77 300.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 642
51 196.
Vieniðas vyras ieðko darbo.
Gali dirbti ávairius darbus,
priþiûrëti sodybà. Tel. 8 670
62 832.
Vyras ieðko darbo ðildo stogus, atlieka visus vidaus apdailos darbus: suka gipsà,
daþo ir kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 630 50 708.
Vyriðkis tinkuoja, suka gipsà, glaisto, deda laminatà.
Tauragë, tel. 8 631 03 433.
Ieðkau metalo tekintojo darbo, galiu uþsakymus priimti ir
namie. Jurbarkas, tel. 8 687
87 075.
Su savo áranga pjauna gyvatvores, medþius, krûmus,
malkas (ir kapoja). Iðvalo ir
projektuoja sodus. Tauragë,
tel. 8 654 43 839.

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
Pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.
Laikraðtyje - 2,00 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.

Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës
produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai, skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos
gaminiai (2,00 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt

Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø
dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.
Laikraðèio prenumerata priimama
visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
2,00 Eur.
Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu

paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel. 8-683 51000.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com

ÐILUTËJE, ÐILALËJE
APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

+Atlieku visus vidaus apdailos darbus. Tauragë, tel. 8
673 02 428.

nologijà „Vonia vonioje“
tik per 2 val. Garantija 5
m. Tarnauja 15-20 metø.
Restauruojame ir prastai restauruotas vonias. MB „Voniø
meistras“, www.voniumeistras.lt. Tel. 8 620 89 999.

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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DIAGNOZĖ – KATARAKTA: SIMPTOMAI,
GYDYMAS
Kiekvienas žmogus
turi rūpintis savo akimis, nes rega – vienas
svarbiausių žmogaus
jutimų. Tačiau yra tokių
akių ligų, kurios regėjimą gali atimti. Viena iš
jų – katarakta.
Katarakta – lęšiuko
sudrumstėjimas.
Katarakta – akių liga,
išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo sumažėjimo, drumsčių formavimosi. Tai viena iš ypač sparčiai
plintančių akių ligų. Katarakta dažniausiai užklumpa vyresnio amžiaus žmones, kadangi bėgant
metams akies lęšiuko struktūra keičiasi, jis darosi mažai elastingas todėl mažėja lęšiuko skaidrumas. Ankstyvose ligos vystymosi stadijose akies lęšiukas drumstėja po truputį, todėl staigaus
regėjimo pablogėjimo galima ir nepastebėti.
Kataraktos simptomai.
Pagrindinis ligos simptomas – palaipsniui blogėjantis regėjimas viena arba abiem akimis. Dažnai
sergantieji katarakta skundžiasi „rūku“ prieš akis, daiktai matomi neryškiai, dvigubinasi daiktų
atvaizdai, sunku vairuoti automobilį tamsiu paros metu, blogiau matyti saulėtą dieną. Katarakta
gali sukelti jautrumą ryškiai šviesai, spalvos tampa blankios, gali prireikti dažnai keisti akinius.
Sergant katarakta tampa sudėtinga atlikti įprastinius kasdienius darbus, užsiimti mėgstama veikla (skaitymu, mezgimu, rankdarbiais, maisto gaminimu). Kai lęšiuko skaidrumas ima trukdyti
įprastinei veiklai reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.
Šiuolaikiškas kataraktos gydymas.
Pradėjus vystytis kataraktai medikamentais jos sustabdyti neįmanoma, vienintelis gydymo būdas
– chirurginė akies lęšiuko pakeitimo operacija. Daugeliu atvejų kataraktos operacijos atliekamos
netaikant bendrosios anestezijos, o vietiškai, vaistų pagalba nujautrinant akį. Todėl operacijos
metu žmogus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo. Anksčiau atliekant tokią
operaciją tekdavo akyje padaryti gana didelį pjūvį, kurį susiuvus, ragenos randas gydavo apie
pusę metų. Tuo tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių,
sudrumstėjęs lęšiukas išsiurbiamas pro 2-3 mm dydžio pjūvį ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis.
Kataraktos operacija neskausminga, pjūviai labai maži, todėl jų siūti nereikia. Operacija paprastai
užtrunka apie 30 min., po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientas gali vykti namo.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centras – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis
specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas.
Akių chirurgijos centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos
specialistus nelaukiant eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. Šiame centre dirba
profesionali patyrusių specialistų komanda, operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd.
Saulius Ačas, kuris atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos
patirties. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo srities lyderių pasaulyje –
vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir
patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. Dažnai pacientai į gydytoją kreipiasi
ligai toli pažengus – esant tik šviesos jutimui, kas gali neigiamai įtakoti operacijos rezultatus.
Atstatyti regėjimą vėlyvosiose kataraktos stadijose – įmanoma, tačiau tokios operacijos eiga
visada sunkesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Todėl ypač svarbu laiku atkreipti dėmesį į pirminius ligos požymius, neleisti kataraktai
progresuoti iki aklumo.
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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+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.

P A D Ë K
S A U !
Konsultacijos ieðkantiems
galimybiø uþsidirbti ir pakeisti savo gyvenimà. Taip
pat finansinës konsultacijos.
Tel. 8 685 86 869.
Skaldau malkas galinga
elektrine skaldymo maðina.

Reikalingas trifazis, 10 m –
30 Eur). Tauragë, tel. 8 618
17 252.

8

Vieniðas, nevedæs, be þalingø áproèiø, gyvenantis kaime, materialiai apsirûpinæs
vyriðkis ieðko gyvenimo
draugës rimtai draugystei.
Gali turëti vaikà. Tauragë,
tel. 8 641 73 551.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi
skambinti redakcijai tel. 8
446 72121.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 22 D. 15 VAL. „MODILINOS“ modelių atranka
Jurbarko kultūros centre.
VASARIO 22 D. 18 VAL. Grupės „el Fuego“ koncertas „...
apie meilę...“ Jurbarko kultūros centre.
VASARIO 25 D. 16 VAL. Nuotaikinga muzikinė humoro
programa su RAIMUNDU ŠILANSKU ir grupe HUSARAI
Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE
VASARIO 21 D. 18 VAL. Kino filmas „Be 5 min. vedę“ Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 23 D. 18 VAL. Grupės „el Fuego“ koncertas „...
apie meilę...“ Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 25 D. 18 VAL. Spektaklis „Buvusių moterų reikalai
2“ Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 26 D. Užgavėnės.
13 VAL. Užgavėnių šventės dalyvių eitynės nuo Kultūros
rūmų miesto gatvėmis.
13.30 VAL. Šventė Pilies aikštėje.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

VASARIO 22 D. 18 VAL. „MODILINOS“ modelių atranka
Šilutės kultūros ir pramogų centre.
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