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LIETUVOS KELIUOSE KITOKIE GREIČIO MATUOKLIAI NEI ĮPRASTA:
NEAPSIGAUKITE, TAI NE
VANDALŲ DARBAS

Siūlome papildomai užsidirbti

Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario
16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose
miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.

Greičio mėgėjams keliuose vietos vis mažiau. Radarų revoliucija įsibėgėjo – vis daugiau greičio matuoklių jau „šaudo“ į abi
puses. Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – LAKD)
atstovo teigimu, šiuo metu jau veikia 4 greičio matuokliai, kurie
matuoja tiek atvažiuojančių, tiek ir nuvažiuojančių transporto
priemonių greitį. Taip pat dar vienas greičio matuoklis, matuoja
nuvažiuojančias transporto priemones.
Iš tiesų, važiuojantys į Vilnių ar iš jo A1 keliu, ties Gariūnais,
jau turėjo galimybę susidurti su kitokiu greičio matuokliu nei
įprasta.
Matuoklis stovi Kauno kryptimi, tačiau nusuktas nuo priešpriešinio transporto priemonių srauto.
Iš pradžių gali pasirodyti, kad tai vandalų ar greičio mėgėjų
darbas: neva nuo srauto nusuktas matuoklis nieko nematuoja.
Tačiau tiesa kitokia. Šis matuoklis nustatytas taip, kad galėtų matuoti nuvažiuojančių transporto priemonių greitį. Šiuo
atveju matuojamas Kauno kryptimi važiuojančių transporto
priemonių greitis.
Procedūros stabdo progresą
Taigi, vienas naujoviškas greičio matuoklis jau darbuojais,
o kokia situacija su kitais 4, kurie taip pat turėjo pradėti veikti
kitaip nei įprasta dar iki liepos 1 d.?
LAKD direktorius Egidijus Skrodenis anksčiau teigė: „Radarai turi tokią funkciją – matuoti greitį abiem kryptimis,
tačiau iki šiol jie galėjo matuoti tik atvažiuojančių arba tik
nuvažiuojančių automobilių greitį. Dabar eksperimento tvarka
iki liepos 1-os dienos bus pabandyti penki radarai, jie veiks
tiek į vieną, tiek į kitą pusę“.
Vietų neatskleidė
Tačiau, pasak L. Slapšio, nėra ko nerimauti, nes šiuo metu
pažadai jau įvykdyti.
„Šiuo metu 4 greičio matuoklių funkcionalumas yra pakeistas
– jie fiksuoja tiek artėjančias, tiek tolstančias transporto priemones. Penktojo matuoklio funkcionalumas taip pat pakeistas
– fiksuoja nutolstančias transporto priemones.
Pagal technines galimybes šis matuoklis negali fiksuoti
atvažiuojančių ir nuvažiuojančių transporto priemonių, nes
jis įrengtas skiriamojoje juostoje ir negali apimti 4 juostų“, –
teigė L. Slapšys.
Vis dėlto, LAKD atstovas neatskleidė šių greičio matuoklių
buvimo vietų, nepaminėjo ir regionų, kuriuose jie veikia:
„Puoselėjame saugų eismą ir skatiname vairuotojus neviršyti
greičio. Atskleisdami greičio matuoklių vietas, tiesiog prieštarautume patys sau bei saugaus eismo skatinimo ideologijai.“
Tačiau, pasak L. Slapšio, greičio matuoklių funkcionalumo
pakeitimo darbai vyksta ir iki rugsėjo pabaigos jau turėtų būti
įjungtas visų numatytų matuoklių funkcionalumas matuoti tiek
artėjančias, tiek tolstančias transporto priemones.
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PENKIOS PRIEŽASTYS, KODĖL JUS
NUOLAT TROŠKINA
Kai ima kankinti troškulys,
sprendimas paprastas: išgerti
stiklinę vandens ir vengti sūraus maisto. Vis dėlto, jeigu
nepaisant viso to troškulys
nepraeina, jūsų organizmas gali
siųsti užuominas, kad kažkas su
juo vyksta, rašo womenshealthmag.com.
„Kai mus troškina, žinoma,
pagalvojame apie dehidrataciją, tačiau troškulys gali būti
ir tam tikros ligos požymis“,
– įspėja šeimos gydytoja Mia
Finkelston. Jeigu troškina dažniau nei netroškina, turėtumėte kreiptis į medikus, ypač jeigu
jaučiate kitus keistus simptomus, tokius kaip
nuovargis, galvos skausmai, odos ir plaukų
pakitimai ar dažnesnis šlapinimasis. Taigi,
nuolatinis troškulys gali būti šių ligų požymis:
„Dažniausia liga, susijusi su dideliu troškuliu, yra cukrinis diabetas“, – įspėja šeimos ir
sporto medicinos specialistė Kimbre Zahn.
Cukrinis diabetas gali būti I ir II tipo, tačiau
abiem atvejais organizmui sunku kontroliuoti
gliukozės (cukraus) kiekį kraujyje.
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Necukrinis diabetas. Nors necukrinis diabetas nesusijęs su cukriniu diabetu, tačiau abiem
atvejais esama panašių simptomų, pavyzdžiui,
perdėtas troškulys ir dažnas šlapinimasis.
Paprastai inkstai pašalina iš kraujotakos
skysčių perteklių, pasiųsdami juos į šlapimo
pūslę. Kita vertus, kai organizmas netenka
vandens, inkstai pradeda saugoti skysčius ir
gamina mažiau šlapimo. Necukrinio diabeto
atveju inkstai negali sulaikyti vandens. Nors
bendras skysčių kiekis organizme padidėja,
inkstai toliau gamina didelius šlapimo kiekius,
dėl ko padidėja dehidratacija ir troškulys.
Necukrinis diabetas paprastai yra paveldima
liga, tačiau ji taip pat gali pasireikšti sergant
lėtinėmis inkstų ligomis ar vartojant tam tikrus

medikamentus. Tam jūsų gydytojas turi atlikti tyrimus, kad nustatytų, kuris tai atvejis.
Žemas kraujo spaudimas „Daug ekspertų
mano, kad nuolatinis stresas gali pakenkti
antinksčių funkcijai, dėl ko sumažėja kraujo
spaudimas ir pasireiškia troškulys“, – įspėja
M. Finkelston. Kai mūsų kraujo spaudimas
nukrenta, organizmas gauna signalą gerti
daugiau skysčių. Kai kraujas gauna daugiau
vandens, tai padeda pakelti kraujo spaudimą.
Anemija.
Kraujo praradimas – tarkime, jeigu kankina
gausios menstruacijos – yra viena dažniausių
anemijos priežasčių. Kai netenkama daug
kraujo, organizmas gali prarasti pakankamai raudonųjų kraujo kūnelių, kas sukelia
anemiją, taip pat sumažėja skysčių kiekis,
kas sukelia troškulį.
Burnos sausumas.
Kai kuriuos žmones kankina burnos sausumas, dar žinomas kaip kserostomija. Jai
taip pat būdingas intensyvus troškulys. Ši
problema dažnai pasireiškia su amžiumi ir
keičiantis hormonų pusiausvyrai. Sprendžiama ji vartojant skysčius ir vengiant produktų,
kurie skatina dehidrataciją, pavyzdžiui, kofeino ir alkoholio. Taip pat burnos sausumą
gali sukelti kai kurie medikamentai, tokie
kaip antidepresantai, vaistai nuo kraujospū-

NAUDINGA ŽINOTI

KOKIAS TEISES TURITE, JEI ĮSTRIGOTE
ORO UOSTE? KAIP DĖL VĖLAVIMO
REIKALAUTI KOMPENSACIJOS?
Praeitą šeštadienį oro bendrovės „Wizz Air“ reisinis
lėktuvas, vos tik pakilęs iš
Barselonos oro uosto skrydžiui į Varšuvą, pasuko atgal
dėl gedimo. Todėl keleiviai
nusileido Varšuvoje daugiau
nei para vėliau. Keliauninkų
artimieji ir patys keleiviai
sekmadienį skundėsi žurnalistams, kad aviakompanija
nelabai tesidomėjo, į kokią
padėtį jie pateko, sakė, kad
nemaža dalis keleivių nebuvo
apgyvendinta viešbutyje.
„Palaikėme ryšį tik su oro uosto tarnyba,
kuriai rasti vietų viešbučiuose užtruko
daug valandų. Keleiviai, kurie išvažiavo
nakvoti apie 4 valandą ryto, jau 8 valandą
buvo išregistruoti gavus klaidingą informaciją, kad lėktuvas į Lenkiją išskris vidurdienį, – sako ponia Aldona, viena iš nelemto
skrydžio keleivių. – Vėliau išvykimo laikas
kelis kartus buvo keičiamas, oro bendrovė
su mumis bendravo tik SMS žinutėmis,
kurias siuntinėjo kai kuriems keleiviams, o
surinkus „Wizz Air“ infolinijos numerį mus
informavo, kad lėktuvas jau seniai pakilęs.
Galiausiai sekmadienį, po 21 valandos, mes
išskridome lėktuvu, kuris šeštadienį dėl
gedimo buvo grįžęs į oro uostą“, – skundėsi
„Wizz Air“ keleiviai.
„Keleiviai buvo pamaitinti, apgyvendinti
viešbutyje arba turėjo galimybę susigrąžinti išlaidas nakvynei“, – informavo Vengrijos
mažų sąnaudų oro bendrovės atstovas,
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atsakydamas į paklausimą.
Kokią atsakomybę oro bendrovės turi
prisiimti ir kaip pasirūpinti keleiviais
apibrėžta 2005 metų vasario 17 dieną įsigaliojusiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 261/2004. Vežėjas
privalo užtikrinti maksimalų komfortą
laukiantiems skrydžio keleiviams, o taip
pat išmokėti kompensaciją.
Keleiviais vežėjas privalo pasirūpinti jau
tada, kai lėktuvas vėluoja išskristi dvi valandas, jei atstumas tarp išvykimo ir atvykimo punktų neviršija 1500 km. Keleiviai,
skrendantys didesnį atstumą, nuo 1500 iki
3500 km, turi teisę būti aprūpinti maistu,
gėrimais ir gauti kompensaciją, jeigu
skrydis atidedamas trims valandoms, o jei
atstumas didesnis kaip 3500 km – šią teisę
keleiviai įgyja atidėjus skrydį ne mažiau
kaip keturioms valandoms. Svarbu tai,
kad tinkamas pasirūpinimas keleiviais
– tai ne tik vienkartinis pavaišinimas gėrimais ir sausu maisto daviniu.

VALDŽIOS SPRENDIMAIS NEPATENKINTI GYVENTOJAI SURENGĖ MITINGĄ
Praėjusį ketvirtadienį Tauragės
Pilies aikštėje tauragiškiai surengė mitingą, kuriame drąsiai ir
viešai išsakė savo nuomonę apie
juos nuvylusius rajono valdžios
priimamus sprendimus. Mitingas sankcionuotas ir švelniai
pavadintas susirinkimu.
Mitingą organizavo turgelio
prekeiviai. Kadangi rajono valdžia užsimojo privačiam verslui
parduoti UAB „Dunokai“ akcijas, iškilo grėsmė šios bendrovės administruojamo turgelio
likimui ir prekeivių darbo vietoms.
Nei meras, nei savivaldybės administracijos direktorius nepasirodė. Meras buvo išvykęs į
sostinę. Ant scenos atsakyti į klausimus lipo tik administracijos direktoriaus pavaduotojas
Vytautas Navickas.
Mitingo metu kalbėta ir apie kitus gyventojų skaudulius. Baigiantis mitingui perskaityta jo
organizatorių surašyta rezoliucija. Šią savaitę rezoliucija bus nunešta į savivaldybę.

JURBARKAS

JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS JAUNUOLIAI
RUOŠIASI Į STOVYKLĄ BEESKOVE
(VOKIETIJA)
2017 m. rugpjūčio 6–17 dienomis Beeskove (Brandenburgo žemė, Vokietija) vyks
tarptautinė kūrybinė – patirtinė
stovykla, skirta 14–29 metų
jaunimui. Šioje stovykloje
Beeskovo jaunimo centro iniciatyva dalyvaus ir Jurbarko švietimo centro Atviros
jaunimo erdvės jaunuoliai.
Stovyklos veiklos orientuotos
į savanorišką jaunimo veiklą
organizuojantis laisvalaikį,
užimtumą. Stovyklos metu
jaunuoliai dalyvaus įvairiuose kūrybiniuose seminaruose, pažintinėse ir sportinėse veiklose,
socialinėse iniciatyvose, pristatys Lietuvą ir Jurbarką OBOA jaunimo festivalyje.
Tikimasi, jog įgyta patirtis leis mūsų jaunuoliams aktyviau organizuoti mobilias jaunimo
programas, skatins jaunuolius burtis, prasmingai veikti, stiprins socialinius įgūdžius.

ŠILUTĖ

ŠVĖKŠNOS DVARO ŠVENTĖJE BUVO IR…
ŠERMUKŠNIŲ
Savaitgalį Švėkšnoje šurmuliavo 2017-ųjų
„Dvaro šventė“. Į gėlėmis ir spalvotomis vėliavėlėmis išpuoštą miestelį iš visų pusių plūdo žmonės
– kas pėsčiomis, kas ratuotas. Susirinkusieji galėjo
paragauti pusryčių vaišių, suspėti į pavakarių
vakarėlį ir sudalyvauti iškilmingoje dvaro vakarienėje. Nuo pat ryto švietė skaisti saulė, o vakaro
tamsoje ryškiai nušvito fejerverkai.
,,Kūrybiniai ir sportiniai pusryčiai“. 11 val.
Švėkšnos bibliotekoje vyko kūrybiniai pusryčiai
,,Paklausyk, pamatyk, pajusk“. Dalyvavo rašantis kraštietis Zigmas Petras Rupšys, švėkšniškių
draugijos ,,Tėviškė” vadovė Violeta Astrauskienė, parengusi skaitmeninių fotografijų parodą
,,Švėkšnos grafai Pliateriai”. Susirinkusieji
džiaugėsi sutikę buvusią mokyklos direktorę Oną
Pintverienę, susipažinę su Helena Černiauskiene.
Nuo sienų iš nuotraukų žvelgė grafai Pliateriai,
rašytojas Rimantas Černiauskas.
Tą pačią valandą krepšinio aikštelėje prasidėjo
krepšinio varžybos. Dalyvavo keturios komandos:
„Vilkai“, „Stoniai“, „Pakapėnai“ ir „Pajūralis“.
Iškilmingi pietūs. Pietų metu po aukštais parko
medžių skliautais su dvaro svečiais iškilmingai bendravo dvaro ponia Vaida Galinskienė.
Koncertavo jaunieji Švėkšnos saviveiklininkai, dainavo ansamblis „Kvietkelis“ grojo kaimo
kapela „Šilo aidai“ (vadovas Antanas Kmita), ratelius suko Švėkšnos vyresnio amžiaus žmonių
šokių kolektyvas „Šalna“ (vadovė A. Sapetkienė).

NIDA

NIDIEČIAI KYLA PRIEŠ BURZGIANČIAS
AUTORIKŠAS
Nidos gyventojai sukilo prieš triukšmą keliančius vadinamuosius tuktukus, kuriais po ramybe
garsėjančio kurorto centrą žmonės vežiojami ir naktimis.
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Pasipiktinę autorikšų ir jų keleivių
triukšmavimu, keliasdešimt nidiečių raštu kreipėsi į Neringos meriją.
Ši pažadėjo problemą spręsti, bet
kaip – neaišku.
„Į Neringą žmonės vyksta ieškodami ramybės, poilsio, todėl
čia tokia ne elektra varoma, o
burzgianti azijietiška transporto
priemonė visiškai netinka, nes
atbaido norinčiuosius savaitgalį
pailsėti ar atostogauti. Jaunimas
paryčiais autorikšomis grįžta iš pajūrio į miestelį smarkiai triukšmaudamas – dainuodamas ir
šūkaudamas“, – skundėsi savivaldybės valdžiai Nidos gyventojai.
Neringos merija, reaguodama į vietinių nepasitenkinimą, nutarė pamėginti problemą spręsti
keliais būdais. Neringos vadovai tikino suprantantys vietos žmones, gyvenančius prie pat gatvių.
Jų namai – paveldosauginiai medinukai, mediniais langų rėmais, kurie itin pralaidūs garsui.

ŠILALĖ

ŠILALĖS MIESTO ŠVENTĖ 2017
Rugpjūčio 13-15 dienomis
Šilalės miestas švęs savo 484ąjį gimtadienį. Tris dienas truksiančioje šventėje šilališkių ir
miesto svečių lauks 35 skirtingi
renginiai ir pramogos: koncertai, parodos, sporto rungtys,
šokio spektaklis, meno plenerai,
įvairūs pasirodymai, amatininkų mugės, kūrybinės dirbtuvės, putų šou, didysis vakaro
koncertas su grupe „16Hz“,
Samanta Tina ir Tadu Rimgaila, Jurgiu Didžiuliu bei muzikinis lazerių ir fejerverkų šou.

KLAIPEDA

ŠLAGERIŲ KONKURSE „KLAIPĖDA 2017“
IŠRINKTI NUGALĖTOJAI
Po keturių metų pertraukos
į Lietuvą sugrįžo Tarptautinis
šlagerių festivalis „Klaipėda
2017“. Pirmą kartą konkursas
atvyko į Klaipėdos dramos teatrą. Dainininkė bei konkurso
iniciatorė Birutė Petrikytė tikina,
jog festivalio vietos pasirinkimą
lėmė Lietuvos kultūros sostinės
vardas. Šių metų konkurso nugalėtojų rate puikuojasi lietuvių Elvinos Milkauskaitės bei Algirdo
Benečio pavardės. Taip pat Grand prix gavo Kairat Kapanov, Aidana Kosbaeva iš Kazachstano,
Lilit Hambarian iš Armėnijos bei Olesia iš Rusijos.
Didžiosios Britanijos atvykęs buvęs Dieter Bohlen prodiuseris Sasha Droechel stebėjo visus
lietuvių bei kitataučių numerius. Atlikėjai turėjo galimybę tapti pasaulinio lygio žvaigždėmis.
Dalyvių pasirodymus vertino Klaipėdos miesto meras, muzikantas Vytautas Grubliauskas bei
profesorius Saulius Šiaučiulis.
Tarptautiniame šlagerių festivalyje pasirodė ir praėjusių metų nugalėtojai: Kastytis Kerbedis
(2006), Steponas Januška (2002), Rasa Kaušiūtė (2012), Viktoras Malinauskas (2009), Giulija
(2003) bei Romas Bubnelis (2012). Taip pat atvyko ir svečiai iš užsienio – kolektyvas iš Indijos
bei artistai iš Bangladešo.

KAUNAS

DVIRAČIŲ REVOLIUCIJA ĮGAUNA
PAGREITĮ
Vidurvasarį Kaunas paskelbė revoliuciją „Like Bike“, skirtą dviračiams ir dviratininkams. Vis daugiau
pokyčių miesto centre įvyksta kasdien: pirmosios žaliosios juostos,
nuleisti borteliai, dviračiams pritaikytas viešasis transportas, bendrovė
„Lietuvos geležinkeliai“ priėmė
mūsų mestą iššūkį ir dar daug naujų
įvykių, skirtų tam, kad Kaunas taptų
pirmuoju miestu Baltijos šalyse,
visiškai pritaikytu dviratininkams.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ ORO UOSTU DOMISI
UŽSIENIEČIAI
SĮ „Šiaulių oro uostas“ lankėsi Šiaulių vicemero D. Giškevičiaus kviestiniai svečiai iš Jungtinių
Arabų Emyratų – Arif Alameri (ABS Aviation, DBS – Direct Business Solutions) ir Rumunijos
– Catalin Butu (AirArtistiq), kurie turi patirties išvystant nedidelių oro uostų veiklas visame pasaulyje, įsteigiant orlaivių techninio aptarnavimo punktus, pritraukiant užsakomuosius skrydžius.
Svečiai domėjosi Šiaulių oro uosto galimybėmis prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei apsilankė
šiauriniame perone ir vystomojoje oro uosto teritorijoje. Svečių dėmesį patraukė tai, kad oro
uostas ribojasi su Šiaulių LEZ teritorija, tai leidžia plačiai vystyti logistikos veiklą. Nemaži ir
neišnaudoti žemės plotai yra ir pačioje aerodromo teritorijoje.
Po susitikimo metu svečiai džiaugėsi teigiamu miesto ir oro uosto įmonės požiūriu bei lankstumu ieškant galimybių greitai atliepti investuotojų lūkesčius
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SMULKUS VERSLAS

AISTRA ŠOKIUI IR JOGAI PASKATINO
IMTIS NUOSAVO VERSLO
Vilnietė Gražina
Genė (43), septyniolika metų gyvenusi
Klaipėdoje ir ten subūrusi jogos entuziastus,
prieš metus sugrįžo į
gimtąjį miestą ir toliau
tęsia tai, kas arčiausiai
širdies, – veda jogos
treniruotes prieš metus
atidarytoje studijoje
„Yoga Guru“ sostinės
Naujamiestyje.
Šalia visų darbų
svarbiausias išliko
šokis
Smalsi moteris savo
gabumus ir žinias jau
nuo dvyliktos klasės
panaudodavo užsidirbdama pinigų. „Kad
ir koks didelis užimtumas buvo mokykloje
(repeticijos, spektakliai, egzaminai), vienoje iš Vilniaus vidurinių mokyklų vedžiau
šokių būrelius jaunesnių klasių mokiniams.
Uždirbdavau daugiau nei mano mama, dar
pridėjus mano padidintą stipendiją, kurią
gaudavau mokykloje už gerą mokymąsi.
Baigusi mokyklą, ji išvažiavo dirbti (šokti)
į Singapūrą, vėliau į Indoneziją, nes, anot
jos, tuometė politinė situacija Lietuvoje
nebuvo palanki menininkams, teatralams,
baleto artistams.
„Grįžus po metų į Lietuvą, Vilniaus Operos
ir baleto teatras taip pat išgyveno sunkų metą,
tad grįžimas į teatrą neviliojo. Įgijau buhalterės-apskaitininkės kvalifikaciją Valstybiniame skaičiavimo technikos mokymo centre ir
įsidarbinau nekilnojamojo turto agentūroje.
Bet šokis buvo mano gyvenimas, tai, ką aš
mokėjau geriausiai, kuo gyvenau nuo pat
vaikystės. Pradėjau dirbti šokių mokytoja
vaikų ir jaunimo klubuose „Ąžuoliukas“ ir
„Naujininkai“. Atsidarius pirmam naktiniam
klubui, mokiau merginas „go-go“, šokau ir
pati. Kartais pajuokauju, kad esu pirmoji
Lietuvoje „go-go“ šokėja.
Vėliau dešimtmetį dirbau vieno žinomo
naktinio klubo Klaipėdoje meno vadove,
administratore, Klaipėdoje populiarios alaus
daryklos-restorano personalo vadove, naktinio klubo vadove. Šalia visų darbų visada
išliko šokis – dirbau Lietuvos popgrupių
choreografe, šokau pati, kūriau programas
sporto klubų treneriams, vedžiau šokių
treniruotes“, – pasakoja G. Genė, į kurios
gyvenimą netikėtai atėjo joga.
Dirbdama kitiems, surado savo kelią
Daug įvairiapusės patirties įgijusi G. Genė
sako pagaliau supratusi, kad visgi nori dirbti
tai, kas teikia didžiausią pasitenkinimą. Tai
fizinė kūno praktika – šokiai ir joga. „Pasirašiau sau verslo planą, atlikau preliminarius

skaičiavimus (optimistinius ir pesimistinius),
tiksliai žinojau, kad didelio sporto klubo aš
nenoriu, mano vizija – nedidelė, jauki studija,
kurioje lankytojai jaustųsi jaukiai, nevaržomai,
gautų profesionalias, kokybiškas treniruotes
ir dėmesį, studijoje vyktų įvairūs seminarai,
praktikos su skirtingų jogos bei kitokių pakraipų mokytojais“, – atskleidžia pašnekovė.
Būtent tokią studiją ji ir atidarė Klaipėdos
senamiestyje. Po penkerių metų, užauginusi
kelis instruktorius, paliko juos klaipėdiečiams
ir pati grįžo į Vilnių.
Sostinės klientams paiūlė naują ir įdomią
jogos metodiką
„Sostinėje be galo didelė pasiūla įvairiausių
jogos studijų, sporto klubų, kuriuose vedamos
ir jogos treniruotės, vyksta nemokamos jogos
pamokos parkuose... Atrodė, kad praktikuojantieji jogą jau seniai atrado savo mokytojus
bei studijas ir įšokti į šį riedantį traukinį be
galo sunku. Atlikau rinkos analizę: pabandžiau
suskaičiuoti jogos studijas, apžvelgiau, kiek jų
yra ir kokiuose rajonuose, kiek vedama treniruočių per savaitę, koks laikas populiariausias,
kokios apsilankymų ir abonementų kainos,
o svarbiausia buvo tai, kokios pakraipos ir
kokio lygio treniruotės vyksta. Kol kas viskas
juda palengva, bet su optimistine perspektyva.
Studija save išlaiko ir jau gaunamas pelnas“, –
džiaugiasi jos įkūrėja.
Veikla neleidžia pasenti ir būti ligoniu
Juokais ar rimtai, bet jogos guru G. Genė
tikina, kad ši veikla jai yra geriausia ligų ir
senėjimo prevencija. Ji taip pat pamini, kad
jogos verslas – labai populiarus terminas
pasaulyje, ypač Amerikoje ir Rusijoje: „Jis
apima daug aspektų: jogą, jai skirtas priemones
ir drabužius, aksesuarus, net arbatą ir ekologiškus produktus, vegetariškus ir veganiškus
restoranus, seminarus ir mokymus, stovyklas
ir keliones…“ „Kuo labiau į viską giliniesi, tuo
labiau tobulėji“, – sako joga gyvenanti pašnekovė, pati organizuojanti įvairius seminarus,
paskaitas, praktikas su kitais instruktoriais ja
besidomintiems žmonėms.

RECEPTAS

SKANUMĖLIS: BULVIŲ „LAIVELIAI“ SU
ŠONINE
Ingredientai:
1 kg bulvių, 200 g
fermentinio sūrio, 200
g karštai rūkytos kiaulienos šoninės, 100
ml grietinėlės, sauja
laiškinių česnakų.
Gaminimas:
Bulves švariai nuplaukite, odele keliose vietose pradurkite
šakute ir dėkite kepti
į orkaitę. Kepkite 40
minučių iki 210 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Ištraukite šiek tiek
atvėsinkite. Perpjaukite pusiau. Puseles
ne itin giliai išskobkite. Bulvių masę sumaišykite su smulkiai pjaustyta kiaulienos šonine,
smulkiai tarkuotu sūriu, smulkiai supjaustytais česnakų laiškais ir grietinėle.
Mišiniu užpildyti bulvių puseles. Kepkite apie 15 minučių iki 200 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. ( 44 kv.m., ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Kæstuèio g. ( II a., butas
vidinis, balkonas ástiklintas 6 m.
ilgio, 39 kv. m. bendras plotas,
kaina 12 000 Eur.) Jurbarkas, tel.
8 611 90 361.
1 k. butà Kæstuèio g. ( IV a., 37,3
kv. m., 6 m. balkonas, atliktas
dalinis remontas, parduoda su naujais virtuvës baldais). Jurbarkas,
tel. 8 658 86 023.
1 k. butà, Gedimino g. (III a.,
44.00 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 16000.00 Eur). renovuotas
ir iÐmoketas, reikalingas remontas, butas vidinis á pietø pusæ.
Jurbarkas, tel. +37067477036.
1 kamb. buta. Kestuèio g. 24. Kaina
11000 Eur. Tel. 8 65049291.
1,5 k. butà ( V a., Donelaièio g.
70, 43 kv.m., butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
1,7 ha miðko, dalis þemës 0,5a
namø valda Jurbarko raj. Ðilaitynës
kaimas (yra trifazis, ðulinys, kaina
8000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 680
96 042.
2 k. butà ( IV a., du balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m., kaina 18 200
Eur.) Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
2 k. butà ( IV a., durø, balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m., kaina 18 200
Eur. Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
2 k. butà Lauko g. (IV a., 54.00
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
25000 Eur, butas su holu, yra 2
balkonai abu ástiklin.). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
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50 a. sklypà Endriuðiø
k., Smalininkø sen.
(galima gyvenamøjø
namø statyba ant
Nemuno kranto netoli pagrindinio kelio).
Jurbarkas, tel. 8 687
92 354.
Autoservisà
Skirsnemunëje su
34 a. iðpirktu þemës
sklypu, visa reikalinga maðinø remontui
áranga. Tel. 8 640 32
441.
Gyvenamà namà ( 2
a., 2008 m. statyba,
271 kv. m. plotis,
Mokyklos g., priþiûrimas, sklypas 10a.)
Tel. 8 640 32 441.
Jurbarko r., Klausuèiuose parduodamas pastatas su erdviu 30
a. sklypu graþioje vietoje ant
Klausuèiø tvenkinio kranto. Tel.
8 640 32 441.
K. butà Gedimino g. 23 ( IV a., namas renovuotas, kaina sutartinë).
Tel. 8 674 43 051, 837760384.
Mediná namà bendras þemës sklypas 0,1456 ha., plotas, vasarinë,
garaþas, darþinë, malkinë, trifazis,
2 k., virtuvë, vonia, tualetas, koridorius, bendras plotas 67,61,
naudingas plotas 55, 13 kv.m).
Jurbarkas, tel. 8 679 65 686, 8 646
56 903.
Miðkà Jurbarko raj., Velëniðkiø
km. ( 17000 Eur). Parduodamas
5,2 ha miðkas su þeme, yra miðko
projektas. Unikalus nr. 94950007-0013. Miðkas yra prie asfaltuoto kelio Jurbarkas – Skaudvilë.
Jurbarkas, tel. 8 699 48 282.
Mûrinis namas ( 600 kv.m., I a.
kavinës patalpos, II a. gyvenamas,
11 a. sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur.) Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Mûriná neárengtà namà ( 80 kv. m.
ploto, Paulaièio g., ramioje vietoje,
miðko ir vandens apsuptyje). Tel.
8 640 32 441.

Parduodami du sklypai 3,07 ha
brandaus miðko ir 5,42 ha ariamos
þemës Naukaimio kaime 4 500e/ha
Kadastrinis Nr. 9492/0001;73. Tel.
8-698 35044.
Sklypà Dainiø g. (16,8 a, yra visos
komunikacijos, kaina 16 000 Eur).
Tel. 8 658 83 162.
Sklypà Vëjø g. 11 a. Tel. 8 602
78 450.
Skubiai sodybà 40 a. sklype
Endriuðiø k. Smalininkø sen.
Jurbarkas, tel. 8 687 92 354, 8 603
26 852.
Skubiai þemës sklypà Vasaros
g. (13 a. yra komunikacijos, yra
pamatai, yra projektas). Jurbarkas,
tel. 8 645 86 526.
Skubiai, pigiai 2 k. butà Lauko g.
(mediniame name, yra patogumai,
II a.). Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.

2 k. butà su holu ( 62 kv. m.,
Dariaus ir Girëno g., kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 614 18 345.

Mûriná ( 196 kv. m.) namà
Vytënuose ( yra ûkiniai pastatai,
trifazë, elektra, garaþas su duobe,
sklypas 17 a.) Tel. 8 640 32 441.

2 k. butà Tauragës rajone, Kauno
g (I a., II aukðtø name, medinis,
tinkamas komerciniai veiklai,
be patogumø, reikia remonto).
Jurbarkas, tel. 8 614 40595.

Smulkuèiuose sodo sklypà (12 a,
maþas namelis, Ðaltinëlis skl. nr.
436, 700 m nuo plento). Jurbarkas,
tel. 8 622 22 870.

Mûriná namà prie Vilkijos ( 44
a. þemës, nauji langai, centralinis
vandentiekis, kaina 38 000 Eur.)
Arba keièiu á 2 k. renovuotà butà
I-III a. Jurbarke. Tel. 8 618 71 751.

2 k. butà, Lauko g. (II a., 43.00
kv. m, III aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, namas po renovacijos).
Jurbarkas, tel. 863073700.

Namà (38 a.) Skirsnemunëje,
namas (84 kv.m.) apmûrytas,
centrinis ðildymas, kanalizacija,
trifazis, rûsys, ûkinis pastatas,
vasarinë. Ðalia galima ásigyti 21
a. . Jurbarkas, tel. 867227298,
860029047.

Sodà be namelio Greièiuose,
Serbentos bendrijoje (þemës sklypas 8 a, geroje, saugioje vietoje,
ðalia gyvenamasis namas, kaina 1
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 88
198, 8 655 16 143.

Skubiai, 2 k. butà ( dubalkonai,
reikia remonto). Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
3 k. butà ( Kæstuèio g., renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà ( II a., name, yra malkinë,
ûkinis pastatas su rûsiu, vasarinë
virtuvë, 50 a þemës, pigus vietinis ðildymas, padarytas remontas,
geri graþûs baldai. Jurbarko raj.
Lybiðkiai, Mokyklos 2., kaina
sutartinë). Tel. 8 654 06 944.
3 k. butà Jurbarko r. rajone,
Vieðvilë, Klaipëdos g. (II a., III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
15000 Eur, 71 kv.m. , tualetas ir
vonia atskitai). Jurbarkas, tel. 8
652 03 937.
3 k. butà Jurbarko raj., Lybiðkiø
kaime Mokyklos g. 1 (III a., 60.00
kv. m, IV aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, 6800 Eur, prie
namo yra þemes, ûkinis pastatas,
namas). Jurbarkas, tel. +370 643
02 499.
3 k. butà Smalininkuose su daliniais patogumais. Jurbarkas, tel.
8 447 56460.
3 k. butà Sodø g. (65 kv.m, vietinis
centrinis ðildymas ir vandentiekis,
II a., yra sodas ir garaþas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 603
54942.
3 k. butà, Jurbarkas, Kauno g.30
(III a., 70.00 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 25000 Eur,
vidinis, pigus ðildymas, centras).
Jurbarkas, tel. 8 686 59273.

Namà Birutës g. 17 ( bendro ploto
202 kv.m., 119 kv. m. naudojamo
ploto, 12,5 a., namas II a., visos
komunikacijos, ûkiniai pastatai, 2
garaþai, rûsys po visu namu, 75 000
Eur. Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Gedimino g 11. (yra þemës,
yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai, kaina 27 999 Eur.).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Jurbarko rajone, Girdþiø
sen., Drebulynës k. Vilties g. 11
(I a., 73.00 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, 6000 Eur, 3 kamb., ûkinis
pastatas, 13 arø sklypas. Sodas.
Reikia remont. Jurbarkas, tel.: 8
628 03 497; 8 626 66 989.
Namà Jurbarko rajone, Girdþiø k.
(I a., karkasinis, plastikiniai langai,
37500.00 Eur). Sodybà su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis, 10 a). Jurbarkas,
tel. 8 618 71 987.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a.
þemës, pakeisti langai, rûðys elektros, durø, balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt. pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 605
82 505.

4 k. butà ( V a., miesto centre arba
keièiu á 2 k. butà centre). Tel. 8
655 54 125.

Parduodamas puikiai árengtas
namas graþioje vietoje Jurbarko
r., Panemunëje. Naujai pakeistas
stogas, àþuolo parketo grindys.
Graþi, tvarkinga aplinka. Tel.
8-640 32 441.

Skubiai, pigiai du butus po 2 k.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.

Sodà Kalnënø sodø bendrijoje prie
Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis,
vaismedþiai) Jurbarkas, tel. 8 685
01 287.
Sodybà Kalnënuose (namas ràstinis, asfaltuotas privaþiavimas,
geroje vietoje, galima pirkti pusæ
namo. Jurbarkas, tel. 8 641 56 231,
skambinti po 18 val.
Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia pagrindinio kelio, yra trifazë elektra,
71 aras þemës). Jurbarko r., tel. 8
620 88 036, 8 657 91 534.
Sodo sklypà Dainiai 2 k. (graþi
aplinka, 22000 Eur, vienkiemis,
4 kambariai, 5 km nuo Jurbarko.
Galimybë nusipirkti papildomai
þemës. Yra ûkiniai pastatai).
Jurbarkas, tel. +370 67316210.
Sodo sklypà Smukuèiø k. (ðalia
miðkas, 2500 Eur, 8 arai, netoli
uþtvanka). Jurbarkas, tel. 8 610
29267, 8 687 83624.
Þemës sklypà (35 a) esantá Greièiø
sodø bendrijoje. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà Jurbarke þemës ûkio
paskirties du sklypai 1,4 ha ir 1,03
ha. Jurbarkas, tel. 865021944.

Þemës sklypà Jurbarkas (graþi
aplinka, komunikacijos, 9500.00
Eur). Parduodu Jurbarke namø
valdos sklypà 15 a, komunikacijos. Vieta gera. Nuo Sodø gatvës
apie 500 metrø. Jurbarkas, tel. 8
695 43170.

p e r k a
Ieðkau pirkti 1-2 kambariø buto
Jurbarke. Tel. 8-606 81 284.
Pirksiu nebrangià sodybà vienkiemá arba gyvenvietëje, galiu
mokëti nuo 6000 iki 8000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 608 70 899.

Namà P. Paulaièio g. (mûrinis
naujos statybos, neárengtas namas.
Sklypas 0,30 ha, aptvertas. Geras
privaþiavimas. Tel. 8 640 32441.
Parduodamas mûrinis autoserviso pastatas Jurbarko r.,
Skirsnemunëje. 1 a. pritaikytas
automobiliø autoservisui, 2 a.
administracinës patalpos. Tel.
8-640 32 441.

Skubiai, pigiai sklypà Girdþiuose
paèiam centre. Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.

Sodà Greièiuose “Vieversio” bendrijoje (medinis namelis, veranda,
árankiø priestatas, 6 a, ðulinys).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.

Namà Vieðvilëje (130 kv. m, II
aukðtø name, blokinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
50 000 Eur. Ðalia upelis, parduotuvës, v. darþelis, mokykla, þuvitakio
slënis). Jurbarkas, tel. 865203937.

4 k. butà (II a., 79 kv.m., Dariaus
ir Girëno g., plastikiniai langai ,
durys ðarvuotos, kambariai nepereinami, geras iðplanavimas, kaina
22 000 Eur.) Jurbarkas, tel. 8 625
93 347.

4 k. butà, K. Donelaièio g. (IV a.,
88.00 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 28000 Eur, patogi ir graþi vieta! Domina keitimas á 1-2 k.butà).
Jurbarkas, tel. 8 638 59 678.
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Parduodamas sodas su mediniu
nameliu Smukuèiuose (7 arai,
malkine, wc). Tel. 8 614 38 592.
Parduodamas su rûsiu garaþas
Jurbarke mokyklos gatvëje prie
statybiniø medþiagø parduotuvës.
Tel. 8 650 70420.
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n u o m o j a
Iðnuomoju gerai ðeimai 2 k. butà
su patogumais, Lauko g. 11.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Iðsinuomotø 1 k. butà su daliniais
patogumais, nebrangiai Jurbarke
arba Jurbarko priemiestyje. Tel.
8 601 51 502.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Mûriná namà prie Vilkijos (44
a þemës, nauji langai, centrinis
vandentiekis, kaina 38 000 Eur.)
Arba keièiu á 2 k. renovuotà butà
I-III a. Jurbarke. Tel. 8 618 71 751.
Nebrangiai parduodama namo
dalis (mansarda) Þemuosiuose
Ðanèiuose, Kaune. Trys kambariai,
68 kv.m., visos komunikacijos. Tel.
8-643 23889.
Parduodamas 140 kv.m. erdvus
mûrinis namas su 6 a sklypu
Þaliakalnyje, Kaune. Namas 2
aukðtø su rûsiu, tvarkingas. Tel.
8-639 93501.
Parduodamas 2-jø aukðtø namas
Eþerëlio mstl., Kalno g. Rûsys, centrinis ðildymas. Namui reikalingas
remontas. Tel. 8-640-32441.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemes, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
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
Medinis namas (5x10 m, ið lauko apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai, tik
iðardymui, su baldais, 1 200 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Medinis namas be þemës (5 x 10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du kambarius, 2 000 Eur). Klaipëda, tel.
8 612 31 184.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
+Þemës sklypà Pagëgiai (48 000
Eur, 16 ha þemës ûkio paskirties
sklypas. Yra raudonø plytø pastatai
- sutartinë kaina. Pagëgiai, tel.
868456730.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà Ariogaloje Vytauto
g., yra sklypas 3 a., mûrinis garaþas,
50 km. iki Kauno, tinka komercijai,
geras susisiekimas, kaina 9 200
Eur. Tel. 8 645 68 280.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Þemæ Laukuvos sen. (þemës ûkio
paskirties , 5 ha), lapuoèiø miðkà
(5 ha) ir áþuvintà tvenkiná (1 ha).
Galima statyba. Ðilalës r., tel. 8
656 24 052.
Þemës sklypà Ðilalës r. Apidëmiø
k. 2 (graþi aplinka, ðalia miðkas,
16000.00 Eur). Sena sodyba, 2 ha
þemës. Aplink miðkas, nuo kelio
Tauragë-Ðilalë 300 m. Elektra,
ðulinys. Ðilalë, tel. 861595474.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio
kaime. Ðilalës raj., tel. 8 685 62 983.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà Gedimino g. 32 (III
a., 38,27 kv. m, su balkonu, su
baldais, tvarkingas). Tauragë, tel.
8 686 66 861.
1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas - ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
1 k. butà nuosavoje valdoje (3 ðeimø namas, II a., medinis namas, 4
000 Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 699 94 610.
1 k. butà Pagëgiuose, Þemaièiø
g. 3 - 3 (I a., padarytas remontas,
plastikiniai langai, atskiras centrinis ðildymas, 5 000 Eur). Þemës
sklypà Þukuose, Eþero g. 2 (apie
30 arø, visos komunikacijos, 5 000
Eur). Tel. 8 630 22 306.
1 k. butus Birutës g. 20 (I a., mediniame name, 2 vnt., jø vienas bendras áëjimas, miesto centre, vietinis
ðildymas krosnimi, tvarkingas, yra
dalis baldø, yra mûriniai ûkiniai
pastatai, po 14 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 27 270.
1 k. butà Gedimino g. 8 (V a.,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
699 82 150.
2 k. butà Centras rajone, Vasario
16-ios (III a., 46.00 kv. m, IV aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai,
25000.00 Eur). Parduodamas 2
kambariø butas centre, Vasario
16-osios g. Namas bus renovuotas.
Tauragë, tel. 862050265.
2 k. butà Dainavos g. 10, III a. arba
keièiu á I kamb. butà. Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 655 10 457.
2 k. butà Papuðynës k., Ðilalës g.
(II a., 54.00 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 16000.00 Eur). Tauragë,
tel. 865582500.
2 k. butà Ðilalës g. 166 (I a., su
patogumais, yra mûrinis didelis garaþas, vietinis ðildymas). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.
2 k. butà Tauragës rajone, Gaurëje
(II a., 47.00 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, butui
priklauso sodas, malkinë, rûsys).
Tauragë, tel. 865363173.
2 k. butà Tauragës Dvare (II a.,
38,60 kv. m). Tauragë, tel. 8 644
85 589.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelis metus, atliktas remontas).
Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8 652
56 723.
2 k. butà Gedimino g. 29a (IX
a., 54.00 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, 19900.00 Eur). Tauragë,
tel. +37061350305.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà, Kæstuèio g. Nr. 13/2 (I
a., 50.00 kv. m, II aukðtø name,
blokinis, 15000.00 Eur). Sudëti
plastikiniai langai, kambariai
nepereinami, didelis balkonas,
ðildymas elektra, yra galimybë.
Ðakiai, tel. 8 650 67728.
Parduodama senoviðka medinë
sodyba vienkiemyje Ðakiø r.,
Daukantiðkiø k. Dailiai sutvarkyta
aplinka. Sklypas 57 a. Tel. 8-64032441.
Parduodamas erdvus dviejø aukðtø
mûrinis namas Darbininkø g.,
Gelgaudiðkyje, Ðakiø r. Visi patogumai, centrinis ðildymas. Tel.
8-640-32441
Parduodamas ràstinis namas
Auðros g., Ðakiuose. Visiðkai
árengti abu namo aukðtai. Pakeisti
visi langai, centrinis ðildymas, visi
patogumai. Tel. 8-640-32441.
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3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(devyniø aukðtø mûriniame name,
miesto centre 68 kv. m, 2 balkonai,
28 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 603 43 211.

3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv. m,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
laminato grindys, ástiklintas balkonas, Tauragë, tel.: 8 446 70 731, 8
657 85 746.
3 k. butà Skaudvilëje (II a. 60,5 kv.
m). Yra rûsys (22 kv. m). Tauragës
raj., tel. 8 607 09 615.
4 k. butà Vaiþganto g. 120a (IV
a., 72.00 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 35000.00 Eur). Ðiltas,
jaukus, patogioje vietoje. Tauragë,
tel. 867561688.
Garaþà T.Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 3 000 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.
Pusæ namo (2 kambariai ir virtuvë,
antrame aukðte atskiras kambarys,
prie baþnyèios, prie Jûros upës,
daliniai patogumai, vëliau bus parduodamas visas namas). Tauragë,
tel. 8 601 51 502.
Mûriná namà (renovuotas, miesto
komunikacijos, tvarkingas, galima
gyventi, 6,037 aro þemës, 2 garaþai,
malkinë, kiemas trinkelëmis).
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 27 173, 8 699 34 621.
Namà (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu, 12
a þemës) arba keièiu á 1-2 k. butà
Debreceno arba Dragûno gatvëse
Klaipëdoje. Tel. 8 671 87 723.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 75 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.
Namà Àþuolø g.1 A (tinka komercinei veiklai, 90 000 Eur). Þemës
sklypà Linø g. 19 (namo statybai,
9,3 aro, 25 000 Eur). Tauragë, tel.
8 655 71 191.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r., tel.
+370 630 44 832.
Namà Vaiþganto g. (75 m gyvenamo ploto, plastikiniai langai, rami

Namo II-àjá aukðtà Kudirkos g. (3
kambariai ir virtuvë, reikalingas
kapitalinis remontas, garaþas, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 690
18 907.

Sodybà Stragutës k. (prie gero
kelio, yra projektas ir leidimas
namo statybai, 13 arø þemës sklypas namo statybai). Tauragës r., tel.
8 699 98 041.

Parduoda arba iðnuomoja 3 k.
butà Vasario 16-osios g., 8 A, II
a. Tauragë, tel.: 8 670 66 122, 8
647 44 303.

Sodybà Batakiø sen., Eidintø k.
(25000.00 Eur mûrinis namas, sklypas 23 a). Tauragë, tel. 868526453.

Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a. gyvenamas
namas naudingo plotas 100,44
kv.m., yra pusrûsys, 5 k. su baldais,
ûkinis pastatas su trim garaþo tipo
patalpomis, yra sodas, ðalia parduotuvë, kaina 43 000 Eur.) Tel.
8 650 35 586.
SKUBIAI dalá namo (3 kambariai
ir virtuvë, daliniai patogumai,
graþioje vietoje, prie Jûros upës).
Tauragë, tel. 8 601 51 502.
Sodà Bernotiðkëje (yra 80 kv.m
namas, ðalia miðkas, ðalia vandens
telkinys, 6 arai, elektra, trifazis,
9 500 Eur). Tauragë, tel. 8 604
19 180.
Sodà Bernotiðkëje, Jurginø g.10 (6
arai þemës, graþi aplinka, medinis
sutvarkytas namelis, 31,5 kv.m,
su baldais, yra ðiltnamis, yra sodo
árankiai, yra malkinë su malkomis,
yra pavësinë, atlikti geodeziniai
matavimai). Tauragë, tel. 8 682
42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje Saulës 8 (6 arai, elektra, yra
namelis, 4 400 Eur). Tauragë, tel.
8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje Saulës g. 5 (su mûriniu
nameliu, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 446 55 837.
Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (6 arai þemës, mûrinis
namelis, ðulinys, vandens bokðtas,
geodeziniai matavimai, aptvertas, viduje plyta su sienele, prie
namelio rûsys, 15 500 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel.: 8 651 64 437,
8 446 51 487.
Sodybà Batakiø kaime. Kaina
sutartinë. Tauragës raj., tel. 8 689
41 532.
Sodybà Batakiø sen., Bildeniø
kaime, Ðeðuvies g. 12 (25 arai, yra
ûkinis, gyvenamasis namas (73 kv.
m). Kaina sutartinë. Tauragës raj.,
tel. 8 676 43 594.

vieta, kapitalinis remontas, galimybë pirkti su baldais). Tauragë,
tel. 8 642 86 645.
Namà Tauragës rajone, Mariø
g. 25, Tauragë (, 101.00 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, 39900.00
Eur). Parduodamas namas 101
kv. m. su sklypu 10,8 a. Ávesta elektra, vanduo, miesto kanalizacija.
Tauragë, tel. +370 638 17368.
Namà Tauragës rajone, Þygaièiø
k. (157.00 kv. m, II aukðtø name,
medinis, 17000.00 Eur). Tauragë,
tel. 864391035.
Namà Þygaièiuose (2-jø aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai patogioje vietoje, 25 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 682 39 489.

Sodybà Jurbarko raj (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 5500.00
Eur). Parduodu sodyba, 57 ar.
visas bendras plotas sodybos.
Galima iðsimokëtinai. Tauragë, tel.
+37069082635.
Sodybà Kæsèiuose. (71 % statybos
baigtumo, praeina miesto komunikacijos, 82 arai þemës, prie
pagrindinio kelio, 45 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 685 40 657.
Sodybà (16000.00 Eur) Lomiø
gyvenvieteje,Astrø g.. Tauragë, tel.
865011327.
Sodybà Pagramantyje, Akmenos
g. 12 (25 arai, pastatai mûriniai,
1995 m. statybos, graþioje vietoje,
ðalia Akmenos upës). Tauragë, tel.
8 656 24 052.

Sodybà Þygaièiuose (mûriniai
pastatai, graþi vieta, ðalia puðynas,
tvenkinys, 2 km iki eþero) arba
keièiu á gyvenamà bûstà mieste.
Tauragës r., tel. 8 638 29 783.
Þemæ 2 ha. Vilkyðkiø k. , Pagëgiø
sav., Tauragës apskr. ir 2 k. butà
Vilkyðkiø mietelyje (64 kv.m.,
ûkiniai pastatai). Tel. 8 684 61 863.
Tris þemës sklypus kartu 1,6 ha
,06 ha,04 ha Lankininku kaime,
Batakiø sen. Tauragë, tel. 8604
18178.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.

butà su visais patogumais I-II a.
Tauragë, tel. 8 638 69 468.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà Tauragës
Dvare (vietinis ðildymas, su baldais, ilgesniam laikui). Tauragë, tel.
8 675 19 888.
+Iðnuomoja 2 k. butà Vasario
16-osios g., dirbantiems asmenims,
be baldø. Tauragë, tel. 8 614 36 539.
+Iðnuomoja butà be patogumø.
Tauragë, tel. 8 600 07 306.
+Iðnuomoja Veterinarijos g. 40
kv.m patalpà, tinka garaþui, servizui. Yra duobë, yra montavimo
balansavimo staklës, vanduo,
ðildymas, tualetas. Palankiomis sàlygomis. Tauragë, tel. 8 699 12 014.
Dirbanti, tvarkinga pora iðsinuomotø 1-2 kambariu butà ar namo
dalá Tauragëje. Tauragë, tel. 8 699
79382.

Þemës sklypà (12 arø, visos komunikacijos, geroje vietoje. 1 aras - 1
100 Eur). Tauragë, tel.: 8 656 38
892, 8 652 01 049.
Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8
(14,11 aro, yra vandentiekis,
kanalizacija, elektra, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 29 926.
Þemës sklypà Didkiemio sen.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 0.00
Eur). 22a. ir 21a. þemë sklypai
prie Balskø tvenkinio.Yra kadastriniai matavimai. Kaina sutartinë..
Tauragë, tel. 869980852.
Þemës sklypà Jatkanèiø k., Pievø
g. Tauragës r., tel. 8 699 42 715.
Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës g.
(3 km iki Tauragës link Kryþkalnio,
prie pagrindinio kelio, uþdaras
kvartalas, elektra, kaina sutartinë).
Tel. 8 654 87 362.

p a r d u o d a
+Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
+Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.
Naujà el. pjûklà („kreizà“).
Jurbarkai, tel. 8 615 23 306.
Parduodu lapuoèiø malkas.
Tauragë, tel. 860002679.

d o v a n o j a
Pjuvenas, tinkamas kurenimui.
Tauragë, Taurai, tel. 8 654 96 695.

Þemës sklypà Maþonuose (prie
pagrindinio kelio, 34 arai, namø
valda, 12 000 Eur). Tauragës r., tel.
8 630 43 657.
Þemës sklypà Taurage, Lauksargiai
(, 0.00 Eur). Parduodu. Dirbama
zeme 1.37ha. 5 vnt. vamzdþiø,
akecias trijø daliø. Kaina sutartine.
Tauragë, tel. 861511688.

p e r k a
1 k. butà nesiûlyti Miðko g. ir
IV-V aukðtuose. Tauragë, tel. 8
655 10 457.
1 k. butà Taurage rajone (5555.00
Eur). Ieðkau nebrangaus buto
Tauragës mieste, bendrabuèio tipo
ar panaðaus. Su miesto komunikacijomis, gali bûti apleistas. Tauragë,
tel. 868904021.

p a r d u o d a
El. siuvimo maðinà (rusø g-bos,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 657
64 256.
Parduodamas naujas ðaldytuvas
„Candy 542WH“. Galiu atveþti á
kitus miestus, 120 Eur. Jurbarkas,
tel. 867795886.
Ðaldiklá BAUKNECHT (4 stalèiø,
su kamera, nebrangiai). Tauragë,
tel. 8 446 55 774.

1,5-2 k. butà Vasario 16-osios g.
arba Dariaus ir Girëno g. II-III
aukðtuose, devynaukðtyje nesiûlyti.
Tauragë, tel. 8 672 60 522.
2 k. butà. Ieskome 2-3 kambariu
buto nuomai, galime sumokëti á
prieká. Tauragë, tel. 864387902.
4 k. butà. Tauragë, tel. 868163156.
Namukà arba 2 k. butà miesto
centre IV ir V aukðtø nesiûlyti.
Tauragë, tel. 8 672 47 134.

k e i è i a
Pusæ medinio namo (be remonto, 9
arai þemës, plytinis ûkinis pastatas,
daliniai patogumai) á 1-1,5k.

p a r d u o d a
Baldus (nenauji geros bûklës,
virtuvës komplektas ir sekcija).
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
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Miegamojo baldø komplektà
„Zunda“ (naujas, didþioji, 600 Eur)
ir sekcijà „Imanta“ (400 Eur). Tel.:
8 441 56 077, 8 684 56 730.
Minkðtà 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.
Minkðtà 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.
Naujà duðo kabinà, vonios spintelæveidrodá, svetainës staliukà (vokiðkas, pasididina), fotelá (vokiðkas),
didelá kilimà (3x4). Tel. 8 652 07 259.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius
siûlus, pagalves (2 vnt.), medþiagà
impilams. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Svetainës baldus: 8 këdes ir stalà,
pigiai. Tauragës r., tel. 8 656 24 052.

p a r d u o d a
4 akustines gitaras (naujos ir naudotos t.sk. 12 stygø) kaina nuo 45 Eur.
iki 90 Eur., medþio tekinimo stakles
(vienfazës) kaina 50 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 690 126 73.
Knygas:„Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“(37 knygos),
A. Diuma raðtus (20 tomø). O.
Balzako ir È. Dikenso (rusø k.,
po 10 knygø). E. Zola (11knygø).
Pasaulio ðaliø liaudies pasakas (37
knygos). Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 609 37 319.
Nauja klausos aparatà (èekø g-ba
40 eur), naujà þvejybos tinklà, 40
eur, atsiunèiu. Tel. 37067099923.
Naujus elektrinius prietaisus nuo
kurmiø ir kurkliø kaina 18 Eur,
naujus garso prietaisus paukðèiams
baidyti, kaina 40 Eur. Tel. 8 675
06 330.
Plastikines taras 1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios, tvarkingos.
Tinka vandeniui, kurui, skystoms
tràðoms ir tt. 37-43 Eur., kanalizacijai 18 Eur., rëmai 15 Eur., pûslës
3 Eur. Galime atveþti. Tauragë, tel.
8 673 27 937
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.

p a r d u o d a
“Zippy classic“, 3 d. lopðys, sëdima
dalis ir këdutë, odinis, baltos spalvos, bûklë puiki maþai naudotas,
priedai mamos rankinë, 230.00 Eur.
Jurbarkas, tel. 865069087.

Reduktorius (30-50 Eur). Grëbtuvà
(patr. 200 mm, 50 Eur). Statinæ
(nerûd. met., 40 Eur). Ciferblatines
svarstykles (30 Eur). Obliavimo
velenà (naujas, 40 Eur). Dujø
balionà (20 Eur). Galàstuvà (50
Eur). Akordeonà (120 bosø, 200
Eur). Siuvamàjà maðinà “Veritas”,
130 Eur. Tauragë, tel. 8 636 56 801.
Ðuns bûdà (nauja, apðiltinta).
Tauragë, tel. 8 616 00 801.
Vandens baèkà ant ratø, talpa 2
tonos, 500.00 Eur. Jurbarkas, tel.
861020755.

p a r d u o d a

VIASAT antenà. 10 vnt. lininiø
austø drobuliø, labai pigiai.
Tauragë, tel. 8 671 03 079.

Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius
ir bulves. Jurbarkas, tel. 8 610 91
792.

Natûralios pievos ðieno rulonus.
Tauragë, tel. 8 614 02 455.

Parduodu karves 4 ir 7 verðiø. Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 861036224.
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Parduodu kvieèius, aviþas ir ðienà
rulonais. Tel. 8600 23 072.
Parduodu melþiamà karvæ. Dviejø
verðiø, verðinga. Tauragë, tel.
863555612.
Telyèià, pieninga, verðiuosis rugpjûèio mën. Tauragë, tel. 868462828.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites, raudonvirðius, mëlynes. Moka brangiai
ir atsiskaito iðkart. Tel. 8 634 18 311.

p a r d u o d a
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI (BAJANAI,
AKORDEONAI, ARMONIKOS).
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.
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.
Centrinio ðildymo katilà (Skaudvilës
g-bos, su rinkëmis, naudotas).
Tauragës r., tel. 8 699 98 041.
Èerpes (naudotos, vokieèiø g-bos,
apie 100 kv. m). Tauragë, tel. 8
630 22 306.
Dumples (senovinës, tinka suvirinimui). Tauragë, tel. 8 657 64 256.
Ávairaus dydþio akmenis (apie 4
kub. m). Senovines glazûruotas
plyteles (apie 30 kv.m). Aliejinius
daþus (30 l). El. kabelá (naudotà
ir naujà). Obliavimo stakles (per
virðø ir per apaèià). Tauragës r., tel.
8 656 24 052.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Markizæ (3 m ilgio, 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.
Plytas (raudonos sp., korëtos, tarybiniø laikø gbos, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 699 42 715.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas 40000 vnt. ir kvadratinius
akmenis 100 kvadratø. Kaunas, tel.
8 699 99 395.

Kumelæ (15 m. 900 eur). Tel. 8673
80 016..

Parduodu juodmargës veislës telyèià, 16 mën., 600.00 Eur, Jurbarkas,
tel. 865620741.

Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës rajonas, Maþonø seniûnija. Tauragë, tel. 864230061.

Kokybiðkas ir greitas þolës,
krûmynø, kalnuotø vietø, apleistø
sklypø pjovimas trimeriu-krûmapjove Jurbarke ir Jurbarko rajone.
Dirbame ir savaitgaliais. Jurbarkas,
tel. 860381950.
Atliekame santechnikos darbus ir
valymo árenginiø, mini ekskavatoriaus paslaugas, prûdo ir tvenkiniø
kasimas. Jurbarkas, tel. 8 637 95
652.
Pamestas Saidos Skarbaliutës brandos atestatas Pr. Nr. 45(07), iðduotas 1995.05.20. 0.00 Eur. Tauragë,
tel. 865040615.

Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Ðildymo katilà „Buderus 32“ (apatinis degimas, naujas, supakuotas).
Tauragë, tel. 8 601 75 005.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
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p a r d u o d a
CITROEN XSARA (1998 m., 1600
cm3, benzinas, 65 kW, mechaninë,
universalus, pilka, 4/5, 200641
km, TA iki 2018-12, 500.00 Eur).
Tauragë, tel. 865791015.
CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81 kW,
mechaninë, universalus, balta,
4/5, TA iki 2017-07, 300.00 Eur).
Tauragë, tel. 862097641.

OPEL ASTRA (2003 m., karavanas, lieti ratlankiai, kablys, visi
privalumai, TA, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

PEUGEOT

p a r d u o d a
FORD

p a r d u o d a
FORD TRANSIT mikroautobusà
(2007 m., 2,2 l, TDi, rida - 169
000 km, 8 vietø, visi privalumai,
TA - 2019 04 mën., pritaikytas ir
neágaliesiems veþioti, 6 200 EUR).
Tel. 8 603 10 867.

MAZDA

p a r d u o d a
MAZDA 929 (antikvaras). Tauragë,
tel. 8 646 71 960.

PEUGEOT 206 (2000 m., 1100
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
heèbekas, juoda, 4/5, 212000 km,
TA iki 2018-03, 750.00 Eur). sedi
ir vazioji,dirba gerai dujom ir
benzinu, tvarkingas). Tauragë, tel.
869026082.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1995 m.,
benzinas, 44 kW, mechaninë,
pilka, 2/3, TA iki 2018-09, 305.00
Eur). Tvarkingas. Tauragë, tel.
865266789.

p a r d u o d a

RENAULT SCENIC (2000 m., 2,6
dyzelinas, TA iki 2018 m. 10 mën,
pilka, geros bûklës). Tauragë, tel.
8 678 14 765.

MB C klasës (202 m, dyz.).
Jurbarkas, tel. 8 652 86 035.

TOYOTA

MERCEDES-BENZ

MB 200 (klasë M1-AA, galia 74 kw.,
benzinas/dujos, variklio darbinis
tûris 1977 kub. cm., pagaminimo
metai 1982). Tel. 8 687 66 736.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (2000 m., 2 l,
benzinas, TA iki 2018 m., 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 684 04 001.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., 1,6 l, benzinas, geros bûklës, TA, iki 2019 m.,
rida 180000, 650 Eur). Tauragë, tel.
8 690 60 939.

p a r d u o d a

VW BORA (benzinas, 1998 m., rida
186 000, 2,3 kub. cm, 110 kW, TA
iki 2018.10, yra draudimas iki 2018.
01, kaina 1 500 Eur, galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 698 05 752.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l, TDi,
universalas, kablys, TA, signalizacija, gera bûklë, 1 200 EUR). Tel.
8 608 93 159.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà
(nedidelë, cinkuota, Lietuvoje
neeksploatuota, 80 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 102.
Namelá ant ratø (4 miegamø vietø).
Tauragë, tel. 8 643 58 199, +447
5179 55 134
Parduodu vienaðæ priekabà. Tel. 8
640 29 699.

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø
supirkimas aukðèiausia kaina.
Dokumentus tvarkome vietoje,
dirbame be iðeiginiø. Atsiskaitome
iðkarto. Jurbarkas, tel. 8 681 33 226.

TOYOTA YARIS VERSO (2001
m., benzinas, mechaninë, vienatûris, mëlyna, 4/5, TA iki 2018-00,
1500.00 Eur). Komplektas þieminiø padangø ir daug atsarginiø
daliø, kablys. Jurbarkas, tel. 8
698 75968.

Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima pats
ir atsiskaito iðkart. Tel. 8 638 65 628.

VOLKSWAGEN

Sueperkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

p a r d u o d a
VW PASSAT (1989.10 mën.
benzinas-dujos 1,8 l, karavanas,
kablys, vyðninë spl., TA, iki 2019.08
mën., draudimas, kaina 550 eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120

Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka automobilinës preikabas “Zubrionok” këbulà.
Tel. 8 650 35 586.

Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

Pamesti Rolando Þebrausko dokumentai. Radusiems atsilyginsiu.
Tauragë, tel. 8 657 46 178.
Parduodu senà ketauð vonià, 25.00
Eur. Jurbarkas, tel. 869147655.

AUDI

Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54019.

p a r d u o d a

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Rugpjūčio 22 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 300 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
290 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Rugpjūčio 14 d. 18:00 val. vakarinė
grupė

AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda,
4/5, TA iki 2019-06, Lietuvoje
neeksplotuota, 2600.00 Eur). Ið
Vokietijos, 1.9 TDI. Jurbarkas, tel.
868798393.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda,
4/5, 280000 km, TA iki 2019-07,
Lietuvoje neeksplotuota, 2400.00
Eur). 1.9 TDI, ið Vokietijos.
Jurbarkas, tel. 868798393.

Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

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

AUDI A6 (2000 m., 1800 cm3,
benzinas, 110 kW, automatinë,
sedanas, sidabrinë, 4/5, 180000 km,
TA iki 2019-06, Lietuvoje neeksplotuota, 2600.00 Eur). Ið Vokietijos.
Jurbarkas, tel. 868798393.

CITROEN
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p a r d u o d a
AUDI A4 B7 (2006 08 mën.)
dalimis. Klaipëda, tel. 862784804.
Ratø montavimo ir balansavimo
árangà HOFMAN (vokieèiø gbos, nebrangiai). Tauragë, tel. 8
646 71 960.

p e r k a
Perka rusiðkus motociklus “Ural”
ir “Dnepr” su lopðiais, gali bûti
iðardyti ir nevaþiuojantys. Tel. 8
677 15 149.

Kombainà VOLVO 800 (dyzelis,
2,20 m ploèio kederis). Tauragë,
tel. 8 651 26 522.
Labai gerà dviejø galø, 8 kubø
cisternà, 600.00 Eur. Tauragë, tel.
865214680.

1,2 metro ilgio ðakes mëðlui ir
silosui prie frontalinio krautuvo.
Tel. 865621524.
88 vnt. ðieno rulonus. Kiduliai, tel.
8 652 48 182.
Bulviø sëjamàjà (4 vagø, rusø gbos), bulviø rûðiuotuvas (rankinis,
lenkø gbos), geros bûklës. Ðilalës
r., tel. 8 652 36 270.
Javø kombainus dalimis: CLASS
DOMINATOR - 105, 85, 80;
CLAAS MERKATOR, DON1500, MASSEY FERGVSON
- 625 ,525, 31; DRONINGBORG
- 2250, 900; NEW HOLAND
CLAYSON - 140,135. Tel. 8 621
99 794.

TraktoriØ MTZ, T 25. Tel. 8 614
94560.

Mëðlo pakrovëjà, mëðlo kratytuvà,
vienaaðæ priekabà. elktros variklius ávairaus galingumo, elektriná
pjûklàrá“-obliavimo stakles, 3 cilindrø traktoriukà, gaisriná vandens
siurblá. Tauragë, tel. 8 647 36 183.

Traktorius dalimis. DT-20, T-25,
MTZ, T-40AM, JUMZ. Traktoriø
T-25 (1 800 Eur), traktoriø T-16
(1 400 Eur), traktoriø MTZ-80 (1
700 Eur), traktoriø MTZ-82 (5 500
Eur). Tel. 8 646 39 686.

Parduodama rankinë grûdø valomoji ir tràðø barstytuvas. Ðilalë, tel.
868856284

Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Jurbarkas, tel. 861653955.

Parduodu ryðuliná presà NEW
HOLLAND, rusiðkà sëjamàjà
SZ-3,6, bulviø sodinamàjà, dviejø
korpusø plûgà. Jurbarkas, tel.
866235299.

Tràðø barstytuvà ir grûdø valomajà. Tel. 8 688 56 284.

Parduodu kvieèius. Tel.
37060023072
Parduodu traktoriø T-16 (1985 m.,
tvarkingas, sutvirtinta priekaba,
draudimas iki 2018-05-08, 1300.00
Eur). Tauragë, tel. 865629996.

p a r d u o d a

Tarybiná dvifazá suvirinimo aparatà,
ZIL ratus 2 vnt., elektros variklius
2 vnt. Kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 866235299.

Parduodu traktoriø su T24 varikliu ir visà þemës ûkio dirbimo
technikà, 0.00 Eur, Tauragë, tel.
861653955.
Rusiðkà traktorinæ ðienapjovæ KS2,1 yra atsarginiø detaliø ir maþai
naudotas. Tel. 8 677 15 149.

p e r k a
+Perkame Þ.Û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Senovës technikos muziejus
SmalinINkuose perka, kaip eksponatà vikðrinio traktoriø T-74.
Yra galimybë, jei pardavëjas
pagedautø, kad prie paruoðto
eksponavimui traktoriaus bûtø
pritvirtinta lentelë su traktoriumi
dirbusio þmogaus duomenimis.
Tel. 865035586.

Ðieno-ðiaudø presà, 1000.00 Eur.
Ðilalë, tel. 862322162.
Ðienapjovæ (135), vartytuvà, purkðtuvà, grûdø pûstuvà,lenkiðkà kitkiná presà, plûgà, kultivatoriø,
atokaro strëlæ, bulviø kasamajà,
T25 traktoriø. Tel. 8 612 78 366.
Ðieno-ðiaudø presà DÞONDYR
550, rulono pakrovëjà, ðienapjovæ lenkiðkà, melþimo aparatà.
Jurbarkas, tel. 8 615 311 55
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+Reikalingas automobiliø këbulø
remontininkas-skardininkas.
Geros apmokëjimo sàlygos.
Arba iðnuomojama darbo vieta.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Reikalingas darbininkas be
þalingø áproèiø netoli Tauragës,
nedideliame ûkyje, mokantis
melþti karvæ. Tel. 8 636 50 073.
+Reikalingas þmogus verti ir
græþti gintarà. Tauragë, tel. 8 653
44 010.
+Statybø darbams Danijoje reikalingi statybininkai, apdailininkai,
daþytojai, staliai. Tel. +370 611
34 323, +45 528 22 303.
+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel. 8
677 09 824.
Ieðkome darbuotojø statybose,
betonuotojai, staliai, pagalbiniai.
Tel. 8 620 43 525.
Á restorano „Prezidento 50” pozityvià ir gerà maistà mëgstanèià
komandà norime pakviesti prisijungti naujus narius – VIRËJUS
ir PADAVËJUS. Susidomëjai?
Tauragë, tel. 8686506493.
Raseiniø raj. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai - ës, gali bûti ðeima,
apgyvendiname soc. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel. 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamu ploto ir
socialinës garantijos. Tel. 8 652
45 521, 8 619 39 533.

+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina, maitina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.

SILPSTANTIS REGĖJIMAS: KODĖL NEGALIMA DELSTI?
Katarakta gali užklupti bet
kurį iš mūsų, tačiau dažniausiai
ši liga išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms dėl senatvinių
akies lęšiuko pokyčių. Kokie
kataraktos simptomai, kada
reiktų kreiptis į gydytoją, kokie
kataraktos gydymo metodai,
klausiame A.Klinikos „Akių
chirurgijos centro“ gydytojo
Saulius Ačo.
Kas yra katarakta ir kodėl ji išsivysto?
Katarakta – akių liga, pasireiškianti lęšiuko padrumzlėjimu, kuris būdingas vyresniojo amžiaus
žmonėms. Bėgant metams lęšiukas pamažu praranda savo elastingumą, regėjimas silpnėja – vaizdai susilieja, tampa neryškūs, atrodo, kad žmogus žiūrėtų pro nešvarų ar aprasojusį stiklą. Akies
lęšiukas susidrumsti gali kiekvienam, tačiau pradinė katarakta progresuoja ne būtinai visiems.
Ligos pasireiškimui daugiausiai įtakos turi amžius, tačiau ją nulemti gali ir tam tikrų vaistų vartojimas, akių traumos, uždegimai ir kt. Pastebėta, jog katarakta yra dažna diabeto komplikacija.
Kokie kataraktos požymiai?
Pirmasis ligos požymis – silpstantis regėjimas. Sergantieji katarakta dažnai skundžiasi jautrumu
šviesai, išblukusiomis ar išplaukusiomis spalvomis, matymu kaip pro nešvarų stiklą, dvejinimusi.
Žmogus nebeįžiūri artimųjų veidų bruožų, daiktų kontūrų, iškyla problemos užsiimant įprastine
veikla, vairuojant automobilį. Kad ir kokius akinius užsidėtų, matymas nepagerėja. Nors pradinėse
stadijose katarakta gali nesukelti rimtų regėjimo problemų, tačiau ligai progresuojant silpstantis
regėjimas gali baigtis aklumu. Todėl pastebėjus pirmuosius ligos požymius reiktų ilgai nelaukiant pasikonsultuoti su gydytoju. Per kiek laiko žmogus gali apakti tiksliai pasakyti negalima,
kadangi kiekvienam pacientui šis laikotarpis gali būti skirtingas – vieniems regėjimas išnyksta
staiga, kitiems per kelerius metus.

Reikalingas betonuotojas ar norintis iðmokti darbui Anglijoje.
Tauragë, tel. 8 655 23 336.
Reikalingas vairuotojas darbui
Europoje su tentine puspriekabe. Telefonas pasiteiravimui
+370-687-78111. Jurbarkas, tel.
8-687-78111.
Reikalingi 12 klasës specialistai
korepetitoriai. Matematikos ir
anglø kalbos pamokom Tauragëje.
Tauragë, tel. 37065205748
Siûlomas darbas þuvies, krabø ir kreveèiø fabrikuose
Ðkotijoje. Nemokamas ádarbinimas. Teirautis telefonais
+447789686545, Klaipëda, tel.
867846359.
Ieðkome moters kuri galëtø gyventi kartu, padëti su namø ruoða,
mokësime atlyginimà. Jurbarkas,
tel. 8 645 86 526.

Skubiai ieðkomas pagalbinis darbininkas darbui pieno ûkyje.
Patirtis nereikalinga, apmokymai
bus suteikti. Maistas ir apgyvendinimas nemokamai., 300.00 Eur,
Tauragë, tel. 861810349.
Ûkininkui reikalingas darbininkas turintis B vairav. kategorijà,
apgyvendinimas, maitinimas, soc.
garantijos, atlyginimas. Tel. 8
699 55 304.
Reikalinga melþëja, darbas legalus, lankstus darbo grafikas,
yra galimybe apgyvendinti. Visa
informacija telefonu. Pagëgiai,
tel. 868246908.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.

Kaip šiais laikais gydoma katarakta?
Sergant katarakta padėti gali tik akies lęšiuko pakeitimo operacija. Vaistų nuo šios ligos nėra.
Dabar taikomos šiuolaikinės technologijos leidžia operaciją atlikti nedarant didelio pjūvio. Vienas
moderniausių, greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų yra fakoemulsifikacija.
Naudojant fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs
lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija – neskausminga procedūra,
dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka apie 30 minučių, regėjimas
dažniausiai pagerėja iškart po operacijos ar praėjus keletui dienų.

30 m. vyras ieðko bet kokio darbo,
gali dirbti statybose. Tauragë, tel.
8 636 96 635.

Nuo ko priklauso operacijos sėkmė?
Kataraktos operacijos sėkmei įtakos turi ne tik kokybiškas lęšiukas, kitos akies ligos, naudojama įranga bei gydytojo meistriškumas, tačiau ir ligos stadija. Todėl labai svarbu pernelyg ilgai
neatidėlioti operacijos, kadangi kuo labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos
eiga. Subrendusios kataraktos operacija yra techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laiką. Be to, kataraktai progresuojant, gali
padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti
nebeįmanoma.

Ieðko vairuotojo darbo po Lietuvà.
Tel. 8 671 94 570.

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas
technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios
kvalifikacijos specialistas, kuris atliko šimtus kataraktos operacijų. „Akių chirurgijos centre“
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius – patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Siûlome darbà pagalbiniam darbininkui pieno ûkyje Tauragës
rajone. Maitinimas ir apgyvendinimas nemokamai, 300.00 Eur.
Tauragë, tel. 861810349.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.

Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Slaugytojos padëjëja ieðko darbo
Jurbarke. Siûlyti ir kitus darbus.
Jurbarkas, tel. 8 676 29 278.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Tvarkinga, sàþininga, turinti praktikos moteris, gali priþiûrëti, slaugyti neágalø þmogø arba senelius.
Neturintiems gyvenamos vietos,
galiu priimti gyventi. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 695
83 949.
Siûlome savo paslaugas (stogai,
tvoros, pavësinës, supynës, priestatai ir kt.). Esame su patirtimi.
Tauragë, tel. 8 637 25870.
Vyras, galintis klijuoti plyteles.
Tauragë, tel. 867881315.

+PIRÈIØ STATYBA, SAUNØ
ÁRENGIMAS, KARKASINIAI
NAMUKAI, NAMAI.
PAVËSINËS, TERASOS,
SANDËLIUKAI, PRIESTATAI,
GARAÞAI. GARANTIJOS.
Klaipëda, Girininkijos g. 14, tel.
867796000, www.karkasinespirtys.
lt
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265, 8
616 08 020.
Buriu ið kortø, padedu sutvarkyti su verslo, ðeimos ir gyvenimo
problemoms, nuimu uþkeikimà.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà
þvyrà, smëlá, plautà smëlá, skaldà,
akmenukus, juodþemá, asfalto
droþles ir kt. (5-10-25 t). Savivarèiø
nuoma. www.nprekyba.lt Tel. 8
662 44 940.
Perveþame pigiai þemës ûkio technikà. Jurbarkas, tel. 8 699 29 316.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Ðarvuotos durys tiesiai ið gamintojo
pagal kiekvieno poreiká (Butui.
Namui. Rûsiui. Garaþui, 250 Eur).
Tauragë, tel. 868690666.

Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal
ir gyvenimui. Raseiniø raj. , tel. 8
610 90 763.
Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
RUGPJŪČIO MĖNESIO REPERTUARAS
Adresas: Teatro g. 2, Klaipėda/Daugiau informacijos
www.kldt.lt/Bilietus platina www.tiketa.lt /Tiketos kasa
teatre tel.: 8 (46) 314 453.
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
11 d. (penktadienis), 12 d. (šeštadienis) 18.30 val. Mažoji
salė /Trukmė 2.10 val.
August Strindberg TĖVAS. 2 dalių drama.
Režisierė Māra Ķimele.
22 d. (antradienis), 23 d. (trečiadienis) 18.30 val. Mažoji
salė/Trukmė 2.00 val.
Jaroslava Pulinovič ELZĖS ŽEMĖ. 2 dalių drama.
Režisierius Povilas Gaidys.
24 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 1.15
val.
Sławomir Mrożek PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ. 1
dalies spektaklis.
Režisierius Darius Rabašauskas.
26 d. (šeštadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 3.00
val.
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA. 2
dalių spektaklis.
Režisierius Oskaras Koršunovas.
27 d. (sekmadienis) 12.00 val. Mažoji salė /Trukmė 1.40
val.
Samuil Maršak KATĖS NAMAI. 2 dalių pasaka.
Režisierius: Darius Rabašauskas.
30 d. (trečiadienis), 31 d. (ketvirtadienis) 18.00 val. Didžioji salė/Trukmė 4.00 val.
Arvydas Juozaitis KARALIENĖ LUIZĖ. 2 dalių istorinė
drama. Režisierius Gytis Padegimas.
Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

RENGINIAI
Skelbimus galite
įdėti www.pliusas.lt

JURBAKE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 9 D. 11 VAL. Animacinis filmas vaikams
„Kria - Kria - Keriai“ Jurbarko kultūros centre.
RUGPJŪČIO 9 D. 15 VAL. Animacinis filmas vaikams
„Didysis gerulis milžinas“ Jurbarko kultūros centre.
RUGPJŪČIO 19 D. 18 VAL. Skirsnemunės miestelio
šventė Magdeburgo teisių suteikimo Skirsnemunės miesteliui 225-osioms metinėms ir Lietuvos valstybės šimtmečiui
paminėti.
TAURAGĖJE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 9 D. 18 VAL. Tauragiškių sugrįžimai „Kai
mūzos prabyla“ Tauragės pilies kiemelyje.
RUGPJŪČIO 15 D. Žolinė Pagramantyje.
RUGPJŪČIO 18 D. 18 VAL. „Flamenko siela“ Tauragės
pilies kiemelyje.
RUGPJŪČIO 19 D. Tradicinės vasaros palydos Tarailiuose 2017.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 15 D. 18 VAL. Festivalio „Muzikinė Verdenė“ koncertas ir paskaita Šilutės evangelikų liuteronų
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