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FRANKENŠTEINO
MAISTAS

Pagal Europos Sąjungos reikalavimus genetiškai modifikuoti
galima tik tris maisto produktus: sojas, kukurūzus ir rapsus.
Lietuvos prekybos centruose jau galima rasti GM sojų
aliejaus, margarino ir kitų produktų.
LR Vyriausybės kanceliarijos užsakymu 2004 metų rugsėjo
mėnesį „Vilmorus“ atlikta apklausa parodė, kad tik 55,6
procento lietuvių žino, kas yra genetiškai modifikuoti maisto
produktai ar organizmai, be to, tik 15 procentų pirkėjų domisi
produktų sudėtimi. Teikiant į Lietuvos rinką genetiškai modifikuotus organizmus ar genetiškai modifikuotus produktus,
jų etiketėse turi būti aiškiai užrašyta: „Genetiškai modifikuoti
organizmai“ ir kt. Šiuo metu į Lietuvos rinką sojos aliejų,
pagamintą iš genetiškai modifikuotų sojų pupelių, importuoja
UAB „Tikras kelias“ iš Vokietijos ir UAB„Baltijos aliejus“
iš Belgijos.
Sojų aliejus: „Lankų“, „Perla“, „Tėviškės“, „Žemaičio“,
„Maxima“, „Brolio“, „Sodžiaus“, „Kolumbo“, „Dolores“, „Optima“, „Omili“, „Karolina“. Margarinas: „Optika“, „Aima“,
„Aukselis“, „Osrini“, „Lisette“. Genetiškai modifikuotus
augalus produktų gamybai taip pat naudoja šios įmonės:
„Kellogg’s”; „Nestle”; „Heinz Foods”, „Coca-Cola”,
„McDonald’s”, „Mars”, „PepsiCo”.
Dėl vartojimo saugumo – diskusijos
Genetiškai modifikuoti pomidorai gali išgulėti negesdami
net pusę metų, bulvių nepuola kolorado vabalai, augalai tampa
atsparesni ligoms, tačiau iki šiol nėra vieningos nuomonės, ar
šiuos produktus saugu vartoti.
Genetinio metodo priešininkai sako, kad nauji organizmai
gali pradėti gaminti medžiagas (ksenobiotikus), kurių anksčiau
žmogaus aplinkoje nebuvo. Genetiškai modifikuotame maiste
gali būti naujų toksinų ir alergenų. Dabar sukurti virusams
atsparūs transgeniniai augalai sudarys sąlygas naujoms augalų
virusinėms ligoms atsirasti. Škotų mokslininkas Arpas Pustzai
iškėlė dar vieną abejonę genetiškai modifikuotų produktų saugumu, atlikęs tyrimą su žiurkėmis ir pastebėjęs, kad genetiškai
modifikuotos bulvės jas gali veikti toksiškai, konkrečiu atveju
buvo pažeidžiamos žiurkių kepenys.
Mokslininkai kalba apie genetiškai modifikuotų augalų keliamą grėsmę visam žemės ūkiui, kadangi genetiškai modifikuoti
augalai gali kryžmintis su kol kas mums įprastais augalais.
Ištyrus ekologiniuose ūkiuose auginamas sojas, paaiškėjo, kad
apie 50 proc. sojų jau turėjo dirbtinai pakeistą DNR grandinę.
Ateities galimybės
Genetiškai modifikuotų kiaulių organai galėtų tikti gelbstint
žmonių gyvybes, taip pat kuriamas vaistas nuo plikimo iš
genetiškai modifikuotų produktų.
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SVEIKATA

TAURAGĖ

7 PRIEŽASTYS ATSISAKYTI CUKRAUS
IR SALDUMYNŲ
Norite gyventi sveikiau,
bet jums trūksta motyvacijos
atsisakyti cukraus? Pasirodo, kad didžiausias pavojus
slypi visai ne cukrinėje, o
jau paruoštuose maisto produktuose!
Gal net nebūtų taip apmaudu, jeigu šis cukrus slypėtų
tik saldainiuose, pyragėliuose
ir saldžiuose gėrimuose –
kad ten yra cukraus, puikiai
žinoma visiems. Jeigu gi
įdėmiai paskaitinėsite produktų etiketes, pamatysite,
kad cukraus galima rasti ir salotose, ir padažuose, ir jogurtuose. Atkreipkite dėmesį ir į
paskutinius ingredientus. Jeigu jums pavyks
sumažinti ne tik gryno, bet ir „nematomo“
cukraus suvartojamus kiekius, tai bus labai
naudinga jūsų sveikatai.
Širdis plaks tolygiau
Širdies ir kraujagyslių ligų rizika sumažės
3 kartus, jeigu cukraus atsisakysite visiškai –
taip teigia mokslininkai iš Kanzaso (Misūrio
valstija, JAV). Visiškai atsisakius cukraus
jau po kelių savaičių kraujyje „blogojo“
cholesterolio sumažės 10 proc., o pavojingų
trigliceridų - 20-30 proc.
Išnyks mieguistumas dieną ir nemiga
vakare
Padidėjęs cukraus lygis kraujyje veda prie
to, kad jau dienos viduryje apima mieguistumas ir vangumas. Vakarop išsiskiria hormonas
kortizolis, kuris kliudo laiku atsigulti ir greitai
užmigti.
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Jūs pamiršite spuogus
Aknė pridaro daugybę rūpesčių ne tik paaugliams, bet ir vyresniems nei 30 metų amžiaus
žmonėms. Viena iš priežasčių – sisteminiai
uždegimai organizme, kuriuos sukelia cukraus
perteklius racione. Nustatyta, kad 300 g cukraus per dieną padidina spuogų atsiradimo
riziką net 87 proc.! Jei karštą vasaros dieną
gersite saldžius gėrimus, net nepajusite, kaip
suvartosite tiek cukraus.
Pagerės nuotaika
Visi žino, kad cukrus – tai savotiškas antidepresantas, padedantis mums streso metu
pajusti komfortą, pasitenkinimą, tačiau tik
nedaugelis girdėjo, kad prie jo priprantama
kaip prie narkotikų – nutraukus vartojimą,
prasideda abstinencija (tiesa, ne tokia stipri,
kaip nuo tikrų narkotikų). Įveikti ją padeda

fizinis aktyvumas ir mėgstama veikla (pavyzdžiui, rankdarbiai – rankos užimtos ir
nesitiesia į saldainių dėžutę ar spintelę su
saldėsių atsargomis).
Kai tik organizmas prisitaikys ir atpras nuo
nuolat pakilusio insulino lygio, pasijusite
geriau, nei bet kada anksčiau! Kolumbijos
universiteto mokslininkai išsiaiškino, kad
visiškai atsisakę cukraus žmonės 2-2,5 karto
rečiau nerimauja, būna sudirgę ar varginami
staigios nuotaikų kaitos.
Galėsite apsieiti be kremo nuo raukšlių
Dermos instituto tyrėjai (Kalifornijos
valstija, JAV) nustatė, kad atsisakius cukraus
oda sensta 1,5 karto lėčiau. Beje, fruktozė
(natūralus cukrus, suteikiantis vaisiams
saldumo) odos nesendina.

MERO PATARĖJAS TAURAGEI ATSTOVAVO PLAUKIMO VARŽYBOSE
Savaitgalį vienuolika
Lietuvos ir Latvijos skirtingų miestų atstovaujantys plaukikai rinkosi
Palangoje, kur rungėsi
varžybose „Plauk už
miestą 2017“. Tauragei
atstovavo Tauragės rajono savivaldybės mero
patarėjas Dovydas Kaminskas.
Varžybas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 27 metinėms
paminėti, organizavo
Poilsio ir sveikatinimo
kompleksas „Atostogų
parkas“.
Kiekvieno miesto ar rajono atstovas varžybų metu turėjo kuo greičiau įveikti 50 metrų distanciją. Pirmos vietos taurę ir 30 procentų nuolaidą „Atostogų parke“ Kėdainių rajono gyventojams
iškovojo kėdainietis Darijus Astrauskas – 50 metrų atstumą nuplaukęs per 23,05 sekundes.
Kadangi Tauragė turėjo savo atstovą, net jei jis ir neužėmė prizinės vietos, tauragiškiai
gavo 15 proc. nuolaidą apsilankymui Vandens ir pirčių erdvėje. Nuolaida galioja iki 2017 m.
birželio 10 d. (imtinai), šių savivaldybių gyventojams pateikus pažymą apie gyvenamosios
vietos deklaraciją.

JURBARKAS

KOVO 11-ĄJĄ – DUOKLĖ PATRIOTIZMO
KALVIAMS
Šeštadienį rajone, kaip ir
visoje Lietuvoje žmonės
šventė Laisvę. Kovo 11-oji –
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena. Šią dieną
Jurbarke pradėta nauja tradicija – specialios dovanos
įteiktos nusipelniusiam šauliui
ir jaunajai šaulei.
Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva
Jurbarko kuopos šauliui Vytautui Jurgiui Kairiui įteiktas
vardinis durklas. Jaunajai
šaulei Mildai Kriščiūnaitei –
turistinis peilis ir kompasas.
Šie apdovanojimai įteikti už
nuopelnus per 2016-uosius.

Pagerės atmintis
Blogai įsimenate vardus, nuolat turite
užsirašinėti kiekvieną smulkmeną, kad
nepamirštumėte? Labai gali būti, kad
dėl to taip pat kaltas cukrus. Kalifornijos
universiteto (JAV) tyrėjai išsiaiškino, kad
cukraus (įskaitant ir tą, apie kurį paprastai
net nenutuokiame) perteklius mityboje veda
prie to, kad vaikai prasčiau mokosi ir blogiau
įsimena pateiktą medžiagą.
Manoma, kad cukrus reikalingas gerai
smegenų veiklai palaikyti, tačiau jo iš tikrųjų
reikia visai nedaug – užtenka pusės arbatinio
šaukštelio su rytine arbata ir maždaug tiek
pat su kava darbo metu.
Numesite maždaug 5 kg
Atsisakius cukraus, užslėpto nesaldžiuose
produktuose, sumažinsite raciono kaloringumą maždaug 200 kcal per dieną, o per
3-5 mėnesius tai leis numesti jums maždaug
apie 5 kg – kad gautų reikiamos energijos,
organizmas bus priverstas deginti riebalų
atsargas.

NAUDINGA ŽINOTI

AKTUALU TŪKSTANČIAMS: ATSISKAITYMO KNYGELIŲ BANKUOSE NEBELIKS
Tūkstančiai gyventojų už komunalines paslaugas, vandenį, elektrą,
šildymą sumoka internetu užpildę
atsiskaitymo knygeles. Taip vienu
mokėjimu atsiskaitoma su visais paslaugų tiekėjais. Nuo kito mėnesio šios
paslaugos neliks. Taigi, gyventojams
teks sugaišti daug daugiau laiko atliekant kelis pavienius mokėjimus, o ne
vieną bendrą arba ieškoti kitų atsiskaitymo alternatyvų. Namų bendrijų
ir verslo atstovai sako, kad ši naujovė
sukels chaosą. Komerciniai bankai
teisinasi, kad populiarių paslaugų
neteiks dėl bendros mokėjimų eurais
erdvės (SEPA) reikalavimų. Už jų laikymąsi atsakingas Lietuvos bankas.
Ketvirtadienį „Nordea“ bankas
klientams išsiuntė tokį pranešimą: „Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 31 d. klientams
nebebus galimybės atlikti mokėjimų pagal
Vilniaus regiono atsiskaitymo knygelę, AB
„Lesto“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
atsiskaitymo knygeles, nes jos neatitinka mokėjimo paslaugoms taikomų SEPA reglamento
reikalavimų“. Kiek anksčiau panašią informa-
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Pristatė Gediminaičių stulpus
Pirmą kartą Laisvę kartu šventė jurbarkiečiai ir girdžiškiai. Šeštadienio rytą į Girdžius žmonės
iš šauliai vyko stebėti Gediminaičių stulpų pristatymo ceremoniją. Jie ant užtvankos kranto
pastatyti pernai šaulio Girdžių seniūno Dariaus Juodaičio iniciatyva, padedant rėmėjams ir
bendruomenei.
Atidarymo ceremonijai iškilmingumo suteikė iš Kauno atvykusių Lietuvos šaulių sąjungos
garbės sargybos kuopos ir LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės štabo būrio „Juodas vilkas“
šaulių salvės Lietuvai ir Laisvei.
Prisiekė Lietuvai
Po Gediminaičių stulpų pristatymo šventė tęsėsi Jurbarke, prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto Didžiojo paminklo. Čia tradiciškai prisiekė nauji šauliai, pasižadėjo jaunieji šauliai.
Po priesaikos ir pasižadėjimo ceremonijos šventės dalyviai per miestą nužygiavo į savivaldybės
aikštę, kur iš žmonių suformavo pirmąjį Lietuvos vardo skiemenį – „LIE“.

ŠILALĖ

ŪKINIO PASTATO VIDUJE – 2 779 KANAPIŲ
DAIGAI

ciją paskelbė ir SEB bankas: „Nuo 2017 m.
kovo 30 d. nebebus teikiama mokėjimo pagal
Vilniaus atsiskaitymo knygelę paslauga, nes
ji neatitinka SEPA reglamento reikalavimų.
Kad nekiltų nesklandumų atsiskaitant už
suteiktas paslaugas, iš anksto pasidomėkite,
kokiais būdais įmokas priima Jūsų komunalinių paslaugų teikėjas ir apsispręskite, kaip
jam mokėsite nuo 2017 m. kovo 30 d.

Vakar Tauragės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sulaikė
vyrą, sodyboje auginusį
išties įspūdingą kiekį, kaip
įtariama, kanapių. Kratos
metu aptikta ir paimta 2
779 įvairaus dydžio augalų.
Turėdami duomenų, kad
34-erių metų vyras gali
neteisėtai užsiiminėti kanapių auginimu, pareigūnai
šią informaciją patikrino.
Atvykus į sodybą, esančią
Šilalės r., Gražjūrio k., joje
buvo atlikta krata. Iš pažiūros nieko neišsiskiriančiame ūkiniame pastate pareigūnai aptiko tai, ko ieškojo. Jame buvo
didžiulis kiekis kanapių sodinukų, šildančios lempos, dengtos sienos ir kita įranga, reikalinga
sėkmingam „augalininkystės“ verslui. Pareigūnai suskaičiavo, kad pastate buvo auginami 2
779, kaip įtariama, kanapių daigai. Vieni jų tik pradėjo dygti, kitų derlių neilgai trukus „sodininkas“ būtų nuėmęs.
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SMULKUS VERSLAS

RUSNIŠKIAI PRIE SEIMO REIKALAVO STUDIJŲ METAIS SUSIBŪRUSI TRIJULĖ
JUOS „SUJUNGTI SU LIETUVA“
ĖMĖSI BENDRO VERSLO
Šūkiais „Sujunkite Rusnę su Lietuva“ bei „Šiandien piketas, rytoj
teismas“ keliasdešimt Rusnės gyventojų prie Seimo siekė atkreipti
politikų dėmesį į dešimtmečiais
nesprendžiamą problemą – kasmetiniai potvyniai salą, gyventojų teigimu, atkerta nuo išorinio pasaulio.
Rusnės gyventojai prie Seimo reikalavo juos „sujungti su Lietuva“
Premjeras Saulius Skvernelis
atsakymą, kaip spręsti problemą, bendruomenei žada pateikti balandžio pabaigoje.
Ketvirtadienį priešpiet prasidėjusiame pikete rusniškiai reikalavo įrengti kelio pakėlimą, kuris užtikrintų kasdieninį susisiekimą su Šilute, bei pasirūpinti, jog be trukdžių būtų tenkinami
kasdieniai jų švietimo, sveikatos priežiūros poreikiai, galimybės nuvykti į darbą.
Patys piketuotojai, nesulaukę konkrečių politikų veiksmų, žada grįžti prie Seimo spalį, o jei
reikės, kreiptis ir į teismą dėl jų teisių neužtikrinimo.

KAUNAS

PAAIŠKĖJO, KAIP ATRODYS LIETUVOS
KREPŠINIO NAMAI
Ketvirtadienį Kauno
rotušėje visuomenei pristatytas ambicingas Lietuvos krepšinio federacijos
(LKF) ir Kauno miesto
savivaldybės projektas
– Lietuvos krepšinio namai. Planuojama, kad šio
objekto statybų pradžią
skelbianti kapsulės įkasimo ceremonija įvyks jau
balandžio 23 dieną.
Kauno Santakos parko pašonėje iškilsiantys
Lietuvos krepšinio namai apims krepšinio muziejų, renginių ir konferencijų sales, suvenyrų
parduotuvę, kavinę su lauko terasa, kino salę, interaktyvias pramogas bei administracines
patalpas, kuriose įsikurs LKF būstinė.
Statybų pradžią mininčią kapsulę planuojama įkasti balandžio 23-ąją dieną, švenčiant Lietuvos krepšinio 95-metį. Visą statybų techninį projektą parengė ir jį Kauno miesto savivaldybei
padovanojo architektas Gintautas Natkevičius.
Viso būsimo pastato vertė yra apie 2,1 mln. eurų, o jo išlaikymas kainuos vos 4,5 tūkst. eurų
metams. Tai bus apskritai pirmasis naujai pastatytas muziejus nepriklausomos Lietuvos istorijoje.

KLAIPĖDA

LIETUVAI „EUROVIZIJOJE“ ATSTOVAUS
„FUSEDMARC“
Sausakimšoje „Švyturio“ arenoje
Kovo 11-osios vakarą vainikavo
„Eurovizijos“ konkurso nacionalinės
atrankos finalas, kuriame paaiškėjo, jog šiais metais „Eurovizijos“
konkurse Kijeve Lietuvai atstovaus
„Fusedmarc“.
Šiais metais „Eurovizijos“ konkurso nacionalinėje atrankoje Lietuvoje
dalyvavo 51 atlikėjas. Varžėsi garsiausios žvaigždės ir eterio naujokai.
Grandai vienas po kito traukėsi, užleisdami vietą naujoms žvaigždėms.
Finalą pasiekė šeši atlikėjai. Be to
žiurovai grąžino į finalą spalvingiausią ir ryškiausią „Eurovizijos“ dalyvę Lolitą Zero - Gyčio
Ivanausko sukurtą personažą. Klaipėdoje dėl garbės atstovauti Lietuvai „Eurovizijos“ konkurse
susirungė septyni daininkai.

ŠIAULIAI

400 METRŲ ILGIO LIETUVOS TRISPALVĖ
Šeštadienį priešpiet per Šiaulių
centrinę Tilžės gatvę nusidriekė
įspūdinga 400 metrų ilgio Trispalvė.
Gražia tradicija tapusiu Trispalvės
žygiu šiauliečiai paminėjo Kovo
11-ąją. Tūkstantinė moksleivių,
studentų, karių, policininkų, tarnautojų, verslininkų kolona prieš 11
val. pajudėjo nuo miesto pietiniame
rajone esančios Signatarų alėjos.
Prieš vidurdienį žygeiviai pasiekė
Šiaulių centrinę Prisikėlimo aikštę.
Kolonos priekyje žygiavo Seimo
gynėjų grupė. Jie ėjo nešini Ukrainos
vėliava – taip patriotai atsidėkojo
ukrainiečiams, kurie padėjo ginti Lietuvos parlamentą. Aikštėje suplazdėjo trys – Lietuvos
valstybės, Europos Sąjungos ir Šiaulių miesto – vėliavos.

Pyragas ant kiekvieno stalo ir bent
jau du kartus per
dieną – su tokia
mintimi gyvena
restorano „Piestro“
įkūrėjų komanda.
Vilniečiai Povilas
Laučius (36), Eduardas Klepikas (36)
ir Laurynas Cibutavičius (40) susipažino studijuodami
Vilniaus universitete ir daugiau nei
po dešimties metų
nusprendė imtis
bendro verslo.
Studijų laikų idėjos virto realybe
Studijų metais susibūrusi studentų kompanija po daugiau nei dešimties metų nutarė
įgyvendinti dar Vilniaus universitete gvildentas verslo idėjas. „Gvildenome daug idėjų,
bet už vienos ėmėme ir užkibome“, – verslo
pradžią prisimena E. Klepikas. Visi trys
įkūrėjai šiuo metu dirba skirtingose verslo
srityse: P. Laučius – IT srityje, E. Klepikas
užsiima poligrafija, o L. Cibutavičius – senovinių mašinų restauravimu. Patirtis verslo
procesuose ir logistikoje bei alternatyvus
pajamų šaltinis leidžia gimusią idėją plėtoti
lėtai, viską išbandant ir apgalvojant net smulkiausią detalę.
Maistas, kokybiškai patenkinantis valgymo poreikį
Idėja gimė reaguojant į augančią dvejopą
restoranų kultūrą Lietuvoje. Pirmoji dalis –
tai restoranai, kuriuose maisto laukti tenka
ilgai ir tai tampa tam tikra laiko leidimo
forma. Antroji dalis – pigūs greitojo maisto
restoranai, kuriuose sunku gauti visaverčių
užkandžių. „Piestro“ gimė norint rasti kokybišką užkandį, tinkantį pietums, iškyloms ar
verslo susitikimams. Į Lietuvą atvežta sočiųjų nesaldžių pyragų idėja stebina išbaigtumu
ir išskirtiniu dėmesiu detalėms. Šiandien
pyragai su lašišomis, baravykais ar vištiena
yra alternatyva picoms, sušiams ir kitam
greitai užsakomam maistui. Į namus ar biurą
pristatomi pyragai tampa dažno vakarėlio
pasirinkimu.
Po ilgų bandymų gimęs produktas
„Duodavome draugams, pažįstamiems
ragauti, rinkdavome atsiliepimus, tada iš tų
atsiliepimų kūrėme patobulinimus, kepėme
ir vėl ragavome.“
Paklausti, kaip viskas prasidėjo, kūrėjai
prisimena dar metus prieš įmonės įkūrimą
vykusį procesą. „Buvo įtrauktos ir žmonos:
kepama, ragaujama, vertinama. Tobulinami
receptai, tobulinamas įdaras“, – pasakoja
E. Klepikas. Receptus kūrė patys, pasitelkę
draugų, virtuvės šefų pagalbą, koreguodami

sudedamąsias dalis. „Duodavome draugams,
pažįstamiems ragauti, rinkdavome atsiliepimus, tada iš tų atsiliepimų kūrėme patobulinimus, kepėme ir vėl ragavome“, – prisimena
L. Cibutavičius. Apgalvojo ne tik skonį, bet ir
formą, gabaliuko dydį. Sukūrė užkandį, kurį
patogu paimti ir nereikia indų. Neslepia, kad
dėmesio reikėjo ne tik receptams, bet ir nuotraukoms, tinklalapiui bei kavinės interjerui.
Visą kūrybinį procesą vainikavo ilgai rinktas
pavadinimas „Piestro“ („pie“ ir „maestro“).
„Norime būti meistrai. Po kelerių metų, kai
pamatys, kad idėja gera ir sekasi, rinkoje atsiras
ir daugiau žaidėjų“, – įžvelgia pašnekovai.
Sėkmės paslaptis – bendravimas su auditorija
Svarbiausia sėkmės paslaptimi pašnekovai
įvardija dėmesį klientui ir reakciją į jų norus bei
poreikius. Klientai vertina, reaguoja ir motyvuoja: „Kaip ir koncerto metu, kai dainininkas
išeina į sceną, jis dainuoja ir visi jam atsako tuo
pačiu: dainavimu ar pakeltomis rankomis. Tada
nesvarbu, ar tu blogai jautiesi, ar pavargęs, tu
tada atsiduodi ir tą pačią dainą sudainuoji labai
gerai. Mus užveda auditorijos reakcija, mes dar
stipriau į tai atsakome ir ta sinergija pradeda
veikti“, – dėsto E. Klepikas. „Piestro“ – tai
ilgalaikis projektas. Kūrėjai tikina turintys
dvidešimties metų viziją, kurią retkarčiais
pakoreguoja vartotojų norai ir rinkos sąlygos.
Užmojai platūs
Turėdami aiškią koncepciją ir reaguodami į
pirmuosius vartotojų vertinimus, kūrėjai planuoja virusiniu būdu užkariauti Lietuvą ir kitų
šalių rinkas. Šiomis dienomis „Piestro“ atidaro
jau antrąjį restoraną miesto centre. Ketina
atidaryti penkiasdešimt jų Lietuvoje ir plėstis
į užsienio rinkas. Rinkai jie pristato naujovę
– maisto atsiėmimo taškus partnerių parduotuvėse. „Tikslas būti patogiai, netoli namų, prie
vaiko darželio ar mėgstamos parduotuvės“, –
pasakoja pašnekovai, planuojantys turėti apie
tūkstantį atsiėmimo taškų patikimų partnerių
parduotuvėse. Tai leistų visada būti šalia savo
kliento.
Info: Bznstart.lt

RECEPTAS

LAŠIŠA SU APELSINŲ PADAŽU
Ingredientai: 400 gramų lašišos
filė, 10 gramų imbiero šaknies,
2 skiltelių česnako, 2 apelsinų,
2 valgomųjų šaukštų sviesto, 1
arbatinio šaukštelio šviežiai maltų citrininių pipirų, 1 arbatinio
šaukštelio aitriosios paprikos
miltelių, 15 gramų krakmolo.
Gaminimas: Pradžioje žuvies
filė nuplauname, nusausiname,
pasūdome, įtriname pipirais bei
iškepame ant grotelių orkaitėje.
Tuomet smulkia trintuve nutarkuojame vieno apelsino žievelę bei išspaudžiame sultis. Kitą apelsiną perpjauname per pusę,
vieną puselę nulupame. Kitą neluptą puselę supjaustome skiltelėmis. Imbiero šaknį bei česnakus
nulupame bei smulkiai sukapojame. Keptuvėje ištirpiname sviestą, suberiame imbierus, česnakus bei kepame, kol pasklis malonus aromatas. Tuomet supilame apelsinų sultis, sumetame
nuluptas bei susmulkintas apelsinų skilteles, aitriųjų paprikų ir pakaitiname. Supilame vandenyje
ištirpintą krakmolą bei kaitiname, kol gausite norimą konsistenciją. Karštus lašišų gabaliukus
dedame į lėkštę, užpilame apelsinų padažo ir patiekiame.

1
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà Kæstuèio g. 39 (37 kv.
m, IV a., V a. muriname name,
ðiltas, su dideliu balkonu, butui reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 620 47 242.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv.
m, ne bendrabutis, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 637 24
104, skambinti po 18 val.
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.
2 k. butà (be patogumø, miesto
centre, reikalingas remontas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 620 95 902.
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., Vieðvilës
mstl., 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., Vieðvilës
mstl., 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 Smalininkuose (II a.,
pastatas IV a., bendras plotas
42 kv. m, kaina 10 500 Eur).
Smalininkai, tel. 8 638 87 997.
2 k. butà su prieðkambariu
Naujamiestyje (IV a., 54 kv. m,
plastikiniai langai, 2 ástiklinti
balkonai, parketas). 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 Dariaus ir Girëno g.
39 (II a., 43 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, ðarvo durys, gera vieta).
Jurbarkas, tel. 8 656 49 915.
2 k. su prieðkambariu butà (63
kv. m, III a., kaina 27 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 83 065.
3 k. butà ( atskiras áëjimas,
tinkamas komercinei veiklai,
25 kv.m., rûsys neiðëjus ið buto,
galima iðsimokëtinai, kaina 12
000 Eur.) Jurbarkas, tel. 8 685
80 092.
3 k. butà su holu, butas
suremontuotas arba keièiu
á 2 k. butà. Perku 2 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 638 57 096.
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 (II a., 2 balkonai, vidinis, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 640 21 940.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 637
20 766.
4 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos,
kambariai nepereinami, geras
planavimas). Jurbarkas, tel. 8
625 93 347.
Dalá namo centre (2 k., yra
virtuvë, duðas, miesto ðildymas,
1 a þemës). Jurbarkas, tel. 8
610 78 547.
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.
Dirbanti pora iðsinuomotø
tvarkingà butà. Jurbarkas, tel.
8 653 66 020.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.

Garaþà Vydûno g.
(67 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, 5 100
Eur). Parduoda tris
sujungtus garaþus
(trifazis, signalizacija iðbetonuotas
rûsys). Jurbarkas,
tel. 8 626 15 196.
Þemæ Girdþiø sen.
Gudeliø k. (3 ha,
ûkio paskirties,
naðumo balas 58.1).
Tel. 8 685 35 327.
Sodybà Jurbarko
r. Kartupiø k. (su
22 ha þemës).
Jurbarkas, tel. 8
604 51 986.
Kavinës patalpas su gyvenamoms patalpomis (600 kv.
m, teritorija aptverta, kaina
98 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
676 79 689.
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 su ûkiniais pastatais
Girdþiø k. Parko g. 4 (bendras
plotas 204 kv. m, du aukðtai,
4 kambariai, virtuvë, tualetas,
vonia, ðalia asfaltuoto kelio,
bendras naudojamas sklypo
plotas 0,4028 ha, kaina 10 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 655
22 970.
Sklypà Kiduliø miestelyje,
geroje vietoje, prie kelio
Jurbarkas-Ðakiai (15 200 Eur,
komercinës paskirties, 50 a).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, 14 999 Eur, 15
a, namø valda, labai ramioje vietoje, prie miðko! Sklypas tam,
kam reikia labai ramios, priva
ios vietos). Jurbarkas, tel. 8
656 88 332.
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, 6 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 685 01 287.
Sodà Smukuèiuose (6 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 640 21 940.
Sodybà Dargaitëliø k., 9 km
nuo Jurbarko (yra þemës, ûkinis pastatas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 609 15 155.
Sodybà Kaimelio k. Kiduliø
sen. Tel. 8 623 54 941.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a., mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Skirsnemunëje (yra
mûriniai pastatai, þemës 0,15
a). Jurbarkas, tel. 8 654 95 018.
Þemës sklypà (12 a, namo statybai, 1 a - 600 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 71 452.
Þemës sklypà (15,6 a) Vëjø g.
Jurbarkas, tel. 8 628 66 086.
Þemës sklypà Dainiø k. (1 000
Eur, apie 10 arø, be komunikacijø, ramioje vietoje, netoli
Dainiø uþtvankos). Jurbarkas,
tel. 8 625 22 558.
Þemës sklypà Dainiø k. (25 300
Eur, 5,5 ha dirbamos þemës,
netoli Jurbarko miesto ribos)
Mituvos g. Jurbarkas, tel. 8
656 90 118.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 3 300 Eur, skubiai, 12
a, namø valda) Kalnënuose
Þiobrinës g. Jurbarkas, tel. 8
615 57 711.
Þemës sklypà Smukuèiø k.
(0,7 ha, pieva, prie karjero).
Jurbarkas, tel. 8 618 39 323.
Þemës sklypà V. Grybo g.
(visos komunikacijos, geroje
vietoje). Jurbarkas, tel. 8 670
43 333.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Kauno r. Kuro
k. „Ova“ sodø bendrijoje (6 a,
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.
Jurbarkas, tel. 8 628 37 918.

n u o m o j a

Kituose miestuose ir
rajonuose

Iðnuomoja Greièiø soduose
sodà su nameliu (nemokamai).
Jurbarkas, tel. 8 447 54 899.
Dirbanti pora iðsinuomotø
tvarkingà butà. Jurbarkas, tel.
8 653 66 020.

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

p e r k a

4

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypus 11 km iki
Klaipëdos, Pipirø k. (namø
valda po 25 a, geras privaþiavimas, netoli elektros linija, 1
aras - 1 000 Eur). Tel. 8 689
48 739.

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, plastikiniai langai, didelis
ástiklintas balkonas, ðildymas
elektra). Ðakiai, tel. 8 650
67 728.

Ðilutëje ir rajone

cm
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p a r d u o d a

Galvijø fermà 8 km nuo
Tauragës (mûrinë, su visa
áranga viduje, 853 kv. m, sutvarkyta aplinka, 1 kv. m - 75
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Garaþà prie „Regitros“,
Tarailiuose (mûrinis, duobë,
rûsys). Tel. 8 675 51 288.

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).
Tauragë, tel. 8 673 35 614.
1 k. butà Prezidento g. (II
a., medinis namas, atskiras
áëjimas, daliniai patogumai,
sandëliukas, þemës). Tauragë,
tel. 8 687 46 802.
1 k. butà Gedimo g. 45 (V a.,
39 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 12 000 Eur, yra balkonas
neástiklintas). Tauragë, tel. 8
686 41 010.
1 kambará nuosavoje valdoje
J. Tumo-Vaiþganto g. 94 (yra
miesto vandentiekis, kanalizacija, yra þemës, kurenama
malkomis). Tauragë, tel. 8 603
05 263.
1,5 k. butà miesto centre (III a.,
bendrabutyje, árengtas, 29,5 kv.
m, 15 000 Eur). Tauragë, tel. 8
689 91 663.
Namà Jovaruose (2 a., mûrinis,
9 a þemës, 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 Ateities take 1 (IV
a., remontas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 02 092.
2 k. butà Tauragës r. Papuðynio
k. Ðilalës g. (II a., 54 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, 18 500
Eur). Tauragë, tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Tauragës r., Tarailiø k.
(I a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 34
000 Eur, su 25,34 kv. m rûsiu).
Tauragë, tel. +370 657 60 904.
2 k. butà K. Donelai
io g. 64A (IV a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 26
500 Eur) ðalia prekybos centrø
,,Norfa“, „Maxima“, „IKI“.
Tauragë, tel. 8 675 72 820.
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 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.
Buvusià grûdø saugyklà
Pagramantyje, Naujininkø g.
Tauragës r., tel. 8 698 84 020.
Dalá namo Tauragëje. Tel. 8
638 30 556.
Dviejø namø valdà 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 T. Ivanausko g. (36
kv. m, I aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, 5 200 Eur). Parduodami
kartu mûriniai garaþai bendrijoje „Jovaras“ Nr. 112, 113.
Tauragë, tel. 8 636 37 713.
Garaþà T. Ivanausko g. 94 (3
200 Eur). „Jovaro“ bendrijoje
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.
Iðsinuomotø garaþà Tauragëje.
Tel. 8 645 25 230.
Komercines patalpas Pramonës
g. 30 (290 kv. m). Tauragë, tel.
8 650 25 530.
Metaliná garaþà (geros bûklës,
kaina 500 Eur). Tauragë, tel. 8
609 81 419.
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 (1,5 aukðto, mûrinis
garaþas, 8 arai þemës, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 658
35 232.
Namà (grybo tipo, 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.
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.
Gaminame ir parduodame
ràstinius namus, pirteles ir t.t.
pagal individualius uþsakymus.
Dengiame stogus. Tauragë, tel.
8 656 27 196.
Ràstiná namà Joniðkës soduose (140 kv. m, su mansarda
ir terasa, nevisai árengtas, trifazë elektra, ðulinys, baseinas,
krioklys, 7 arai þemës, sutvarkyta ir aptverta teritorija, maþi
mokesèiai). Tauragë, tel. 8 686
20 356.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“
bendrijoje (6 arai, mûrinis
namelis, ðiltas, netoli miðkas,
prieðais sklypà tvenkinys, þemë
puri, minkðta). Tauragë, tel. 8
650 30 874.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë,
tel. 8 652 41 218.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“
bendrijoje (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai
ðiltnamiai, suaugæ medþiai,
trifazis elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai,
graþi vieta). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel.: 8 647 04 724, 8
446 70 224.
Sodà Tauragëje Juodpetriø
k. (buvusi Bernotiðkë) Ðilo g.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 13
500 Eur, dviejø aukðtø mûrinis
namas su balkonu, plastikiniai
langai durys didelis stiklinis
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 657
50 573.
Sodybà (17 000 Eur, kaimelyje,
aptverta teritorija, netoli upë,
yra tvenkinys, ûkiniai pastatai
dideli, 70 arø þemës aplink
namà). Tauragë, tel. 8 686
41 268.

p a r d u o d a
Sodybà Vainuto k. (su 10,5 ha
þemës sklypu). Ðilutës r., tel. 8
675 44 096.

Tauragëje ir rajone

Sodybà 10 km nuo Tauragës
(namas apmûrytas, yra garaþas,
vasarinë virtuvë, rûsys, ðulinys,
ûkinis pastatas, trifazë elektra,
kaina sutartinë). Tel.: 8 633 94
411, 8 446 42 384.
Sodybà Burkënø k. ðalia miðko
(su 3 ha þemës, apsodintas
jaunas miðkas, galima nuoma,
pirkimas iðsimokëtinai). Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 614
74 309.
Sodybà graþioje vietoje prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653 19
049.
Sodybà Mineikiðkiø k.,
Maþonø sen. (namas ràstinis,
nebaigta statyba, du ûkiniai
pastatai, rûsys, 10 ha þemës,
graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 57 000 Eur) labai graþi vieta Jûros kilpoje.
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus, ðildomas 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.
Sodo sklypà Joniðkës k., „Aido“
bendrijoje, 5 km nuo Tauragës
(graþi aplinka, komunikacijos,
8 000 Eur, priþiûrëtas, 8,6 a, yra
mobilusis namelis, kanalizacija). Tauragë, tel. 8 614 55 621.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis pastatas, pamatas namui,
visos miesto komunikacijos,
asfaltuota gatvë, kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà Linø g. 11 MSV,
prie PC „Maxima“ (namo
statybai, 10 arø). Tauragë, tel.
8 690 27 945.
Þemës sklypà Maþonuose
(prie pagrindinio kelio, 34
arai, namø valda, 13 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 622 85 702.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þemës sklypà namø valdos, 13
km nuo Tauragës Puþiðkës k.,
Batakiø sen. (20 arø, su mediniu ûkio pastatu, asfaltuotas
privaþiavimas, elektra, vanduo,
miðkas). Tauragës r., tel. 8 687
46 802.
Þemës sklypà Pagëgiø sav.,
tarp Vidguriø ir Lumpënø k.
(3,1 ha, 1 ha - 3 900 Eur). Tel.
8 608 31 971.
Þemës sklypà ðalia Joniðkës
sodø (prie pagrindinio kelio,
11,1 arø). Tauragë, tel. 8 639
89 228.
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.
Taðus Þygai
iø k. (100 Eur, juodalksnio,
7 cm, dþiovinti 4 metus).
Tauragë, tel. 8 655 46 880.

Nuo balandþio mën. tvarkinga, dirbanti pora iðsinuomotø butà, namo dalá ar namà
Tauragëje. Bûtø gerai, kad bûtø
ðiek tiek baldø. Tauragë, tel. 8
699 79 382.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Upynos k. (30 000
Eur, centre, 213 kv. m, namas
ið geltonø plytø, tinka gyventi
ir verslui). Vilnius, tel. 8 687
67 756.

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.

k e i è i a

p a r d u o d 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.

Skubiai pianinà „Belarus“
(tvarkingas, priþiûrëtas, juodos
spalvos, 250 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 657 48 458.
Ðaldiklá ,,Atlant“ (maþai naudotas, 5 stalèiai, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 604 08 392.

n u o m o j a
+Iðnuomoja patalpas (600
kv. m, tinka servisui, gamybai, sandëliavimui. Yra automobiliø stovëjimo aikðtelë).
Tauragë, tel. 8 684 61 318.
+Iðnuomoja Veterinarijos
g. patalpà (40 kv. m, tinka
garaþui, servisui, duobë, yra
montavimo balansavimo staklës, vanduo, ðildymas, tualetas). Palankiomis sàlygomis.
Tauragë, tel. 8 699 12 014.
+Tauragës mieste prekyvietëje „Ramunë“, Vytauto g. 62
(miesto centre, yra laisva vieta,
galima prekiauti pagal verslo
liudijimà). Tel. 8 612 75 232.

p e r k a
Perka kasetes su áraðais ir be jø,
magnetofono juostas, vinilines
plokðteles, atsiskaitymas pagal
susitarimà. Jurbarkas, tel. 8
675 72 739.

p a r d u o d a
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë),

tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofà-lovà, këdes,
stalus svetainei ir virtuvei.
Jurbarkas, tel.: 8 624 24 477, 8
627 89 361.
Naudotus baldus: lenkiðkà
virtuvës komplektà, rumuniðkà
salono kietàjà dalá. Jurbarkas,
tel. 8 615 85 793.
Sekcijà „Vilnius-5“ (geros
bûklës) uþ simbolinæ kainà.
Linoleumà (8 kv. m, naujas,
su apvadais ir kampukais), uþ
simbolinæ kainà. Tauragë, tel.:
8 658 67 968, 8 630 39 181.

p a r d u o d a
+Belukðtes aviþas sëklai (1
tona - 180 Eur). Tauragë, tel. 8
699 12 013.
Ërienà ir ëriukus auginti
(galima su avimis, ekologiðkai
uþauginti). Jurbarko r., Greièiø
k., tel. 8 614 33 842.
Aviø mëðlà. Jurbarko r.,
Greièiø k., tel. 8 614 33 842.
2 verðingas telyèias, ðvieþiapienæ karvæ ir verðingà karvæ.
Tel. 8 652 65 997.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus
gaidþius ir bulves. Jurbarkas,
tel. 8 610 91 792.
Dovanoja katinukà, kuris buvo
iðmestas (3 mën., labai graþus,
3 spalvø, ramus, prieraiðus,
paskiepytas, daro á dëþutæ).
Jurbarkas, tel. 8 690 06 033.
Frontaliná krautuvo kauðà (plotis 1,8 m, naujos, gamybinës ir
europinës uþkal., 200 Eur), el.
reduktoriø (2,2 kW), variklá (80
Eur), dalginæ ðienapjovæ (rusiðka, 2,1 m ploèio, 150 Eur), T-40
oro kompresoriø (50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 12 80 930.
Kauptukus (3 vagø, 100 Eur),
prikabinamà kultivatoriø (4
m ploèio ir C formos nagai,
yra lyginimo lenta, 300 Eur),
ventiliatoriø grûdø dþiovinimui
(7,5 kW, 150 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 80 930.
Karvæ (labai gera, verðinga, 11
metø) Ðilalës r. Kreiptis nuro

5

dytu telefonu Vilniuje +370
678 76 779.
Mësiniø aviø ðarolë skerdienà
(1 kg - 3,50 Eur). Tel.: 8 696 31
654, 8 624 90 324.
Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8
698 57 698.
Pieninæ telyèià, verðiuosis kovo
pabaigoje. Tauragë, tel. 8 611
38 476.
Sauso ðieno rulonus. Pagëgiai,
tel. 8 686 27 262.
Statybinius sausus juodalksnio
taðus, 100 Eur. Tauragë, tel. 8
655 46 880.
Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.
Ðienainá rulonais (baltoje
plëvelëje, 1 vnt. - 20 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Ðienainá rulonuose. Tel. 8 641
11 947.
Ðienà (rulonuose). Tauragë, tel.
8 645 96 698.
Ðienà (ryðuliai, 1 vnt. - 1,5 Eur).
Smulkø ðienà (ryðuliai, 1 vnt. 1,5 Eur). Ekologiðkai uþaugintas maistines bulves (50 kg - 10
Eur). Mësinius triuðius (didieji,
1 vnt. - 20 Eur). Tauragë, tel.: 8
651 13 477, 8 635 43 045.
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p a r d u o d a

Ðienà rulonuose. Jurbarkas, tel.
8 620 38 100.
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.
Þirnius. Tauragë, tel. 8 633 68
825.

d o v a n o j a
Dovanoja katinukà (buvo
iðmestas, 3 mën., labai graþus,
3 spalvø, ramus, prieraiðus,
paskiepytas, daro á dëþutæ).
Jurbarkas, tel. 8 690 06 033.

Plastikines taras (1000 l, su
metaliniais padëklais, ðvarios,
tvarkingos. Tinka vandeniui,
kurui, skystoms tràðoms ir t.t.,
37-43 Eur, kanalizacijai, 18 Eur,
rëmai, 15 Eur, pûslës, 3 Eur).
Galime atveþti. Tauragë, tel. 8
673 27 937.
Presà „Welger ap 41“ (kaina 1
200 Eur), el. variklá ASEA (5,5
kW, 1430 rm, kaina 120 Eur).
Tel. 8 685 74 400.
Prikabinamus juostinius valus
(4 m ploèio, savadarbiai, 120
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 80
930.
Senoviniø monetø maþà kolekcijà, patefono plokðteles (19681973 m., áraðai 33/1/13, lietuviðki
ir uþsienietiðki). Skambinkite
tie, kurie gerai þino, ávertina
ir gali pirkti pagal susitarimà.
Tel.: 8 672 56 993, 8 672 20 884,
skambinti nuo 18-20 val.
Sieniniai krosniai dureles
(gera bûklë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 95 902.
Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Viðèiukø auginimui: 11 vnt.
tinkliniø gardø su visa ðildymo,
girdymo ir maitinimo áranga.
Tel. 8 640 29 505.

p e r k a

p a r d u o d a

2

1000 ir 600 litrø talpos plastmasinius konteinerius. Tel. 8
620 51 489.
Armonikà „Talskaja Aderininio“
(4 chorø, bûklë patenkinama).
Jurbarkas, tel. 8 676 63 601.
Motopjûklà STIHL MS 231 (yra
garantija iki 1017 10 14 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 630 88 169.

Funkcinæ slaugymo lovà.
Tauragë, tel. 8 620 50 269.
Superka bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

pagalbà maþame ûkyje. Ðilalë,
tel. 8 688 56 284.
Puðines smulkias malkas.
Jurbarkas, tel. 8 643 72 789.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1998 m., 1,6
l, benzinas, automatinë pavarø
dëþë). Tauragë, tel. 8 616 89 289.

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.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Koordinacines iðtekinimo stakles
KP-450 (visas komplektas, dvi
dalinimo galvutës). Tauragë, tel.
8 616 10 909.
Statybinæ medienà: dailylentes,
grindines terasines lentas, medienos atraiþas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 657 58 140.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
633 79 134.

Gal kas galite padovanoti neágaliam þmogui automatinæ skalbimo maðinà, lovà ir ðaldytuvà?
Jurbarkas, tel. 8 616 24 962.
Priimu gyventi senyvo amþiaus
vyriðká arba moterá á sodybà uþ

11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350 Eur). Tel. 8 604
79 756.

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 201809, daug privalumø, draudimas,
4500 Eur, visi varomieji ratai,
naujos þieminës padangos).
Jurbarkas, tel. 8 615 22 009.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 2/3,
214 000 km, TA iki 2019-02,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2
100 Eur). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.
VW PASSAT (1992 m., 1,8 l,
baltos sp., TA iki 2018 m., sutvarkytas, geros bûklës, 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 641 13 734.

CITROEN

p a r d u o d a

p e r k a

FORD

p a r d u o d a
FORD GALAXY (2004 m., 2,3 l,
tiesioginës dujos, TA iki 2018 03
08, tvarkingas, priþiûrëtas, servizas pilnas padarytas, vaþiuoklë
sutvarkyta, kaina 2 500 Eur). Tel.
8 643 11 767.

NISSAN

Automobilius superkame
aukðèiausia kaina (ávairiø
markiø). Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome ið karto,
pasiimame jums patogiu laiku.
Tel. 8 624 36 612.
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
Superkame vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimame patys, atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 690 40 701.

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.

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m.,
1,6 l, benzinas, TA iki 2019 m.,
550 Eur). Tauragë, tel. 8 636
33 219.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7 l,
TD, universalus, TA, techniðkai
tvarkingas, 1 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 640 22 374.
OPEL VECTRA (1,8 l, 1996 12
mën., benzinas, el. langai, el. veidrodþiai, sidabrinë sp., heèbekas,
parkingas, veliûras, yra kablys,
þieminës padangos, TA iki 2018
11 10, labai geros bûklës, kaina
750 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
OPEL VECTRA (2007 m.,
dyzelinas, 88 kW, mechaninë pavarø dëþë, universalus, juoda sp.,
4/5, TA iki 2018-09, Lietuvoje
neeksploatuotas, 3 300 Eur, 1,9,
ið Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.

yra lyginimo lenta, 300 Eur),
ventiliatoriø grûdø dþiovinimui
(7,5 kW, 150
Mëðlo pakrautuvà, 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. Naudotà þ.û. technikà ið
Ðvedijos, techniðkai tvarkinga.
Tel. 8 601 60 880.
Plûgà OVERUM (3 korpusø,
su hidrauline apsauga, 1 000
Eur), lëkðtes (4 m, 1 500 Eur,
ið Ðvedijos). Tel. 8 602 86 206.
Plûgus: WIRAH, PLN-3 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.
Ðieno-ðiaudø presà CLAAS
(ryðulinis). Tauragë, tel. 8 682
24 545.
Traktoriaus MTZ starterá (24
W), traktorinæ priekabà (4 t,
ant þiedo, didþioji), traktoriaus
MTZ galiná tiltà. Tel. 8 690
61 290.
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.

VW TOURAN (2008 09 mën.,
dyz., 1,9 l, 77 kW, TA iki 2018
09 29, draudimas, geros bûklës).
Tel. 8 640 29 505.
VW TRANSPORTER (1994 12
mën., dyzelis, krovininis, iki 3,5
t, 1,9 l, 1 250 Eur). Klaipëda, tel.
8 603 10 867.

CITROEN XANTIA (1995 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, þalia sp.,
4/5, TA iki 2018-04, 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 84 390.

GAZ 52. Jurbarkas, tel. 8 620
38 100.
Kombainà VOLVO 830 (yra
smulkintuvas, be kabinos,
padangos priekinës naujos,
kederio plotis 2,8 m, variklis
„Perkins“, 2 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 670 99 119.
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 kratytuvà (6 tonø, rusø
g-bos), kultivatoriø (4 m, su
akëtëlëm), bulviø sodinamàjà
(pakabinama, 4 vagø), tràðø
barstomàjà (prie T-25, apvali),
plûgà (3 korpusø). Tauragë, tel.
8 656 79 815.
Mëðlo kratytuvà (maþai naudotas, 3 100 Eur), priekabà
rulonams veþti (savadarbë, 1
000 Eur), cisternà (vandeniui
veþti, ðvari, ant ratø, 3 tonø
talpos, 1 000 Eur). Tauragë, tel.
8 636 46 118.
Frontaliná krautuvo kauðà (plotis 1,8 m, naujos, gamybinës ir
europinës uþkal., 200 Eur), el.
reduktoriø (2,2 kW), variklá (80
Eur), dalginæ ðienapjovæ (rusiðka, 2,1 m ploèio, 150 Eur), T-40
oro kompresoriø (50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 12 80 930.
Kauptukus (3 vagø, 100 Eur),
prikabinamà kultivatoriø (4 m
ploèio ir C formos nagai,

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 (netiesioginë, dujø balionas á atsarginio rato vietà statomas).
Tel. 8 643 11 767.
El. generatoriø (maþai naudotas, 3 kW, HONDA keturtaktis, 450 Eur). Tauragë, tel. 8
682 27 319.
Visureigio padangø komplektà
R-15 (9 vnt., R-13 MAZDA
323). Jurbarkas, tel. 8 650 34
670.

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

PEUGEOT

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

p a r d u o d a

p a r d u o d a

PEUGEOT 307 (2003 m., dyzelis, karavanas, gera ðeimyninë
maðina, iki 7 vietø, TA iki 2018

Motorolerá SUZUKI KATANA
(149 kub. cm). Tauragë, tel. 8
683 50 300.

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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Traktoriø RENAULT (4,4,
2001 m., 110 arklio galiø, su
turbina, automatinë pavarø
dëþë, 6100 motoval., variklis,
dëþë, tiltai, visi kiti mazgai
JOHN DEERE, tik kabina
RENAULT, beveik naujos
padangos, geros bûklës, 9 600
Eur). Tauragë, tel. 8 653 12 934.
Traktoriø RENAULT (4x4,
1994 m., 75 arklio galiø,
mechaninë pavarø dëþë, 7100
motoval., variklis dëþë, tiltai
ir kiti mazgai PERKINS, apynaujës galinës padangos, 5 600
Eur). Tauragë, tel. 8 653 12 934.
Traktoriø T-16 MG (1986 m.,
1 500 Eur). Tauragë, tel. 8 634
34 586.
Traktoriø T-25. Jurbarkas, tel.
8 616 07 187.
Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà).
Ðieno rinktuvà (aliuminis korpusas, techniðkai tvarkingas,
kaina sutartinë). Sëjamàjà
(3 metrø ploèio, 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 646 02 978.
Kultivatoriø (tvarkingas, 4 m
ploèio, su akëèiomis, 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 92 217.

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

+Reikalingas darbuotojas,
galintis paruoðti ir nudaþyti
sunkveþimá. Tauragë, tel. 8
698 38 246.
Automobiliø lauþyne reikalingas automobiliø ardytojas.
Amþius iki 50 metø. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Darbas pieno ûkyje pagalbiniam darbininkui Tauragës r.
Apgyvendinimas ir maistas
nemokami. Tauragë, tel. 8 618
10 349.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø. Darbas ratais ir Europoje.
Jurbarkas, tel. 8 652 21 115.

Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø dirbti marðrutu Lietuva Ðvedija - Lietuva arba Lietuva Suomija - Lietuva. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
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.
Reikalinga vieniða moteris be
þalingø áproèiø padëti buities
darbuose ir gyventi kaime.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingas pagalbinis darbininkas statybose, turintis B
kat. teises. Tauragë, tel. 8 658
46 966.
Reikalingas þmogus, galintis
atlikti mûro darbus. Tauragë,
tel. 8 637 72 718.
Reikalinga padavëja, darbas
savaitgaliais kaimo turizmo
sodyboje. Labai geros darbo ir
atlyginimo sàlygos. Jurbarkas,
tel. 8 640 15 999.
Ieðkau moters gyventi kartu ir
padëtø namø ruoðoje. Tel. 8
645 86 526.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.

DIAGNOZAVUS KATARAKTĄ PADĖS TIK
OPERACIJA
Pastebėjote silpstantį
regėjimą, nebeįžiūrite
daiktų kontūrų, vaizdai
tapo išplaukę, matomi
tarsi pro rūką – reiktų
nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Visi
šie požymiai būdingi
vienai pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai. Kas tai per liga,
kokios susirgimo priežastys, kaip gydytis?
Katarakta – akių liga, kai akies lęšiukas drumstėja.
Pagrindinė priežastis – amžius.
Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą, gali būti įgimta ar įgyta po traumos ar ligos, tačiau
dažniausia ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Su metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, formuojasi drumstys trukdančios gerai matyti. Pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti regėjimo
problemų, tačiau bėgant metams drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį
regėjimą, kuris gali baigtis aklumu.
Ligos simptomai.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta
kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Kai lęšiuko
drumstis pradeda trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis
į specialistą.
Gydymo metodai: trumpa ir saugi operacija.
Kataraktą išgydyti galima tik atlikus chirurginę drumsto akies lęšiuko pakeitimo operaciją.
Vaistų kataraktai gydyti nėra. Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų – fakoemulsifikacija. Šio metodo dėka sudrumstėjęs akies lęšiukas ultragarsu
susmulkinimas akies viduje ir išsiurbiamas per ypač mažą pjūvį netraumuojant akies. Kataraktos
operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija
trunka apie 30 minučių, regėjimas pagerėja jau pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių.
Delsimo pavojus.
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta
gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Kuo labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika,
regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis,
rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų patirtį bei naujas technologijas. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gydytojai profesionalai, vienas jų
– gydytojas Saulius Ačas – puikus savo srities specialistas, atlikęs ne vieną ypač sudėtingą akių
operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Akių chirurgijos centre dirbantys gydytojai
aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos
operacijos atliekamos fakoemulsifikacijos būdu.
Jeigu pastebėjote, kad akyse atsirando rūkas, matymas ne toks ryškus kaip buvo anksčiau –
neatidėliokite vizito pas gydytoją. Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų. Svarbu
laiku susirūpinti ir neleisti ligai komplikuotis.
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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Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau patalpø valymo darbo
gyventojø namuose ir butuose
pagal kliento pageidaujamà
periodiðkumà: á savaitæ kartà,
á mënesá kartà ar panaðiai.
Turiu patirties. Tauragë, tel. 8
600 18 562.
Ieðkau vairuotojo darbo
Lietuvoje. Jurbarkas, tel. 8
671 94 570.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 642 51
196.
Vyras ieðko darbo ðildo stogus,
atlieka visus vidaus apdailos
darbus: suka gipsà, daþo ir
kitus darbus. Tauragë, tel. 8
630 50 708.
Vyras ieðko darbo, atlieka vidaus apdailos darbus. Tauragë,
tel. 8 630 94 532.
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.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673
02 428.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið
Austriðko akrilo) pagal
technologijà „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.
+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.
Buriu, padedu: sutvarkyti ðeimos problemas, verslà ir kitais
gyvenimo klausimais. Tel. 8
645 86 526.
Dengiame stogus. Atliekame
visus stogu skardinimo darbus. Mûrijame surenkamus
kaminus. Didelë patirtis, geros
kainos. Sudarome sutartis.
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
Parduodu ir atveþu miðkaveþiu
malkas, maþiausias kiekis 25
m, kaina nuo 17 Eur/m. Tel.
8 623 52 454.
Pilame pamatus tvoroms ir
namams su savo ar uþsakovo
medþiagomis, naudojame skydus. Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Valome medþiais ir krûmais
apþëlusius laukus, pievas,
griovius, pakeles ir pamiðkes.
Susidariusias kirtimo atliekas

susmulkiname. Parduodame
biokurà, mulèà. Tauragë, tel. 8
602 62 640.

1

Kaime gyvenantis, ûkininkaujantis vyrukas susipaþintø su 25-42 metø be þalingø áproèiø mergina rimtai
draugystei. Ðilalë, tel. 8 620
65 788.
Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime,
materialiai apsirûpinæs vyras
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.
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ĮVAIRENYBĖS

D a r n e re g ė t o s e n e r g e tikos galimybės su augalų –
kyborgų biologiniu tinklu

Prestižiniame žurnale Proceedings of the National
Academy of Sciences publikuotoje tyrimų medžiagoje
aprašoma, kaip į augalo apytakinį audinį – ksilemą, kurį
galima vaizdžiai pavadinti augalo venomis, buvo įleistas
elektrai laidus tirpalas ERA-S, kuris ilgainiui pats savaime
išplinta po visą augalą.
Įdomu tai, kad bent jau kaip pirminiai tyrimai rodo, laidus
polimeras išplinta visame augale tarp jo ląstelių sienelių ir
plazminių membranų, niekaip nepaveikdamas natūralių
augalo biologinių procesų.
Kaip teigia tyrimams vadovaujanti mokslininkė Eleni
Stavrinidou, dabar pasiekta tiek, kad rožes galima įkrauti
šimtus kartų, o energijos kiekis saugomas rožėje prilygsta
šiuolaikiniams superkondensatoriams.

Kas pasaulyje gyvena geriausiai, o kas blogiausiai

Abu Dabio, Osakos bei Ciuricho gyventojams reikia
dirbti mažiau nei 5 minutes, kad užsidirbtų pusryčiams.
Tuo metu Venesuelos sostinės gyventojai sumą, už kurią
gali nusipirkti pusryčius, uždirba per 9 valandas. Tai
rodo naujausias „Bloomberg“ Pasaulio miestų pusryčių
indeksas.
Indeksas sudaromas apskaičiuojant vidutinę pusryčių
kainą šalyje ir tai, kokią pajamų dalį žmogus jiems
išleidžia. Tipiniai pusryčiai indekse – stiklinė pieno,
kiaušinis, dvi riekės duonos ir vienas vaisius.

Dideli elegantiški dirižabliai
raižė ir Lietuvos dangų

Lietuvos neaplenkė naujausios technologijos, nors į
mūsų kraštą jos ir atėjo kaip karo priemonės. Viena
iš įdomiausių aviacinių istorijų – vokiški Pirmojo pasaulinio karo dirižabliai (cepelinai), kurie iš pradžių
daužė mūsų miestus, o vėliau iš Šiauliuose ir Kaune
įrengtų angarų skraidė bombarduoti rusų pozicijų
kaimyninėse šalyse.
Garsusis prieškarinis cepelinas, vežiojęs turistus, iki
karo stovėjo Rytprūsiuose, bet vėliau buvo panaudotas karo reikmėms ir 1915 m. rugpjūtį bombardavo
Vilniaus geležinkelio stotį, numesdamas 800 kg bombų.

Kas lemia, kad vieni esame kairiarankiai kiti dešiniarankiai

Mes gyvename beveik vien dešiniarankių pasaulyje kairiarankių tarp mūsų viso labo yra tik vos 10 proc.
Nesenai atliktas tyrimas parodė, kad kairiarankystė
arba priešingai – dešiniarankystė neturi nieko bendro
su mūsų smegenimis ir jų vystymusi. Panašu, kad ranka,
kurią visą gyvenimą naudosime daug dažniau nei kitą,
yra iš anksto nulemta dar prieš mums gimstant. O tą
sąlygojantys procesai siejami visai ne su smegenų žievės
aktyvumu, kaip buvo manoma anksčiau, o su genetinių
procesų pokyčiais nugaros smegenyse.
Panašu, kad už kairiarasnkystę ar dešiniarankystę
atsakingi aplinkos veiksniai, kuriuos patiria vaisius
besivystydamas motinos įsčiose.
Kol kas nežinoma kokie tiksliai tai veiksniai, tačiau
keliama hipotezė, jog tą galėtų lemti kai kurių fermentų
disbalansas.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

KOVO 15 D. 18 VAL. CIRKO ŠOU ANOS ir ELZOS
NUOTYKIAI PASAKŲ KARALYSTĖJE Jurbarko
kultūros centre.
KOVO 16 D. 18 VAL. Profesionalaus meno sklaidos
projektas „Susitikimai-2017“. Jurbarko krašto muziejuje.
KOVO 17 D. 18 VAL. Ansamblio „Lietuva“ koncertas.
Naujos programos „Kalba radijas“ pristatymas Jurbarko kultūros centre.
KOVO 21 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Žavios
ir pavojingos“ Jurbarko kultūros centre.
KOVO 22 D. 18 VAL. INTERAKTYVUS JUODOJO
HUMORO ŠOU „SEX TABU BE/NE TABU“ Jurbarko
kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

KOVO 14 D. 18 VAL. Spektaklis „Pakalnučių metai“
Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 15 D. 18 VAL. Grupė „Tabasco“ gyvo garso
koncertas Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 16 D. 18 VAL. Teatralizuotas gyvo garso koncertas „Balsas vandeny“ KITAVA Tauragės kultūros
rūmuose.
KOVO 22 D. 18 VAL. Projektas „Kultas“ su Mantu
Stonkumi ir gyvo garso grupe Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 23 D. 18 VAL. INTERAKTYVUS JUODOJO
HUMORO ŠOU „SEX TABU BE/NE TABU“ Tauragės
kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

KOVO 15 D. 18 VAL. Pauliaus Stalionio ir Parodijos
teatro „Žvaigždė“ koncertas Šilutės kultūros ir pramogų
centre.
KOVO 22 D. 18 VAL. Vakaras su Juozu Erlicku Šilutės
kultūros ir pramogų centre.
KOVO 23 D. 18 VAL. Korupcinė veiksmo komedija
„Zero 3“ Šilutės kultūros ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

KOVO 15 D. 18 VAL. Korupcinė veiksmo komedija
„Zero 3“ Šakių kultūros centre.
KOVO 22 D. 18 VAL. Grupė „Tabasco“ gyvo garso
koncertas Šakių kultūros centre.
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