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SVEIKATA

TAURAGĖ

ODA IR PLAUKAI ŽIEMĄ REIKALAUJA
YPATINGO DĖMESIO

Žiemą ypač svarbu odą bei plaukus prižiūrėti
taisyklingai, nes netinkamos priemonės ir
būdai gali ilgam pabloginti jų būklę.
Pasak specialistų, didžiausi odos, plaukų
ir nagų priešai žiemą yra šilto ir šalto oro
kontrastai, drėgmės trūkumas bei netinkama
priežiūra.
Dažniausios klaidos
„Žiemą ypač aktualus odos maitinimas.
Jeigu vasarą dažniau renkamės drėkinančius
kremus, tai žiemą būtina pasirūpinti ir maitinančiomis kosmetikos priemonėmis. Labai
svarbu nepamiršti ir tinkamos apsaugos – ne
tik savo, bet ir vaikučių veidą bei rankas prieš
einant į lauką reikia patepti apsauginiu kremu
nuo šalčio. Šių kremų sudėtyje paprastai nėra
vandens, jie būna riebesni ir gerai apsaugo net
ir jautriausią odą“, - sako „Norfos vaistinės“
vedėja Giedrė Buzienė.
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Vienas dažniausių klaidingų įsitikinimų apie
odos priežiūrą žiemą – kad ji yra pernelyg
jautri įprastoms valymo procedūroms, pavyzdžiui, šveitimui. Tiesa ta, kad odą neigiamai
veikia nepašalintas negyvų ląstelių sluoksnis,
kuris trukdo jai kvėpuoti bei įsisavinti drėkinamąsias bei maitinamąsias kosmetikos
priemones.
Anot grožio specialistų, žiemą nuolat
kaitaliojantis orui iš šilto į šaltą, mūsų oda
praranda drėgmę, sausėja, todėl jos paviršiuje
lieka žymiai daugiau negyvų odos ląstelių,
kurias būtina pašalinti. Būtent todėl šveitiklius
naudoti būtina, tik žiemą juos reikėtų rinktis
kiek švelnesnius, tinkamesnius jautriai odai.
Kita dažna klaida – nepakankamas drėkinimas. Vyrauja mitas, kad žiemą, esant minusinei temperatūrai, odą pakanka maitinti, o
drėkinančių veido odos priežiūros priemonių
reikia vengti. Iš tiesų yra priešingai – jei norite

džiaugtis sveika, spindinčia, nepapilkėjusia
oda, ją žiemą drėkinti būtina dar intensyviau nei paprastai. Geriausia naudoti kelias
skirtingo poveikio drėkinančias priemones
– veido ir paakių kremą, gelį, serumą.
Reikia ne tik kosmetikos
Šaltuoju metų laiku specialistai pataria
vengti odos valymo priemonių, kurių sudėtyje yra spirito, nes jos džiovina odą. Verčiau
naudokite švelnius losjonus ir pienelius su
natūraliais aliejais, o rytais, užuot prausęsi
vandeniu, nuvalykite veidą losjonu. Norint
per žiemą išsaugoti plaukų blizgesį, labai
svarbu juos dažniau pamaitinti kaukėmis,
aliejais.
Idealiu atveju, plaukus reikėtų plauti ne
rytais, kai skubame į darbus, o vakare prieš
miegą ir leisti jiems išdžiūti natūraliai. Jei
skubate, plaukus geriau išdžiovinti nekarštu
džiovintuvu – į lauką jokių būdu negalima
eiti drėgnais plaukais.
Tačiau vien geros kosmetikos, anot vaistininkės G. Buzienės, nepakanka. „Paspaudus
šaltukui, į vaistinę užsukę žmonės vis dažniau prašo priemonių išsausėjusiai veido ir
rankų odai. Sausa, drėgmę praradusi oda
rodo, kad organizmui trūksta A ir E vitaminų,
todėl žmonėms rekomenduojame ne tik specialius kremus, bet ir geriamus preparatus.
Odą svarbu maitinti ne tik iš išorės, bet ir iš
vidaus, todėl reikia pagalvoti ir apie tai, ką
valgome, kiek vandens per dieną suvartojame, ar gauname pakankamai vitaminų“,
- sako vaistininkė.
Norėdami pamaitinti ne tik kūną, bet ir
odą bei plaukus, į valgiaraštį reikėtų įtraukti
omega-3 rūgščių turinčių produktų – jūros
žuvies, žaliųjų daržovių, vaisių ir riešutų.

NAUDINGA ŽINOTI

KEIČIASI GALINČIŲ PASINAUDOTI GPM
LENGVATOMIS RATAS
2016 m. gruodžio 30 d., Vilnius. Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau
— GPMĮ) pakeitimai, apribosiantys GPM
lengvatų taikymą. Įstatymu pakeista iki 2016
gruodžio 31 d. galiojusi nuostata, leidusi gyventojams taikyti lengvatą – susigrąžinti 15
proc. sumokėtų visų, neriboto dydžio įmokų
pagal gyvybės draudimo sutartis ir įmokas į
pensijų fondus.
„Įstatymas papildytas nuostata, kad pajamų
mokesčiu neapmokestinama gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų į pensijų fondus
suma negali viršyti 2000 eurų per mokestinį
laikotarpį, t.y. gyventojas už atitinkamą
mokestinį laikotarpį pradedant 2017 metais
galės susigrąžinti ne daugiau kaip 300 Eur
(2000x0,15) sumokėto pajamų mokesčio
sumą.“,- teigia VMI Teisės departamento
direktorė Rasa Virvilienė, ir primena, jog
pasilieka galioti ir apribojimas, kad bendra
atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 pro-
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centų gyventojo apmokestinamųjų pajamų.
Pažymėtina, jog įstatymo pakeitime numatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. gyvybės
draudimo išmoka bus neapmokestinama
pajamų mokesčiu tik tokiu atveju, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas
nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo
datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas
buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties,
dėl santuokos ar skyrybų arba jeigu naudos
gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis)
buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu,
globotiniu), taip pat, jeigu naudos gavėjas
keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ĮSIGIJO ELEKTROMOBILĮ
Tauragės rajono savivaldybės vadovai ir
darbuotojai važinės elektromobiliu. Vien tik elektra varomą elektromobilį
„Nisan leaf“ savivaldybė
įsigijo prieš pat Naujus
metus.
Ekologiška, tyliai važiuojanti transporto priemonė kainavo 26 920
Eur. Ji konkurso būdu
įsigyta iš Šiauliuose
registruotos bendrovės
„Autlit“.
Elektromobilis po įkrovimo turėtų nuvažiuoti apie 250 km.
Šiuo metu Tauragėje greitosios įkrovos stotelių elektromobiliams nėra, savivaldybė laikinai
automobilį kraus įprastu būdu – iš elektros tinklo. Pagal darnaus judumo planą elektromobilio
įkrovimo vietas, kuriomis nemokamai galės naudotis visi miesto gyventojai ir svečiai, planuojama įrengti už Europos Sąjungos lėšas.

JURBARKAS

PAGERBTI GERIAUSI 2016 METŲ JURBARKO KRAŠTO VERSLININKAI
Sausio 6-ąją, Trijų Karalių dieną
kavinėje „Jurbarko boulingas“
įvyko tradicinis verslo apdovanojimų vakaras „Geriausios
Jurbarko rajono įmonės 2016“ į
kurį pabūti kartu ir pasidžiaugti
vieni kitų darbais bei pasiekimais
susirinko daugiau nei šimtas
Jurbarko krašto verslininkų. Padėkos raštais bei prizais kraštą
garsinančius verslininkus apdovanojo verslininkų organizacijų ir
valstybinių įstaigų atstovai.
Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius padėką ir apdovanojimą už sėkmingą verslo plėtrą, svarų indėlį
didinant Jurbarko rajono gyventojų užimtumą, konstruktyvų bendradarbiavimą su Jurbarko
rajono savivaldybe įteikė Raimondo Jasulio vadovaujamai uždarajai akcinei bendrovei „Viešvė“. Tai medienos apdirbimo įmonė įkurta 2006 metais Jurbarko rajone, Viešvilės miestelyje.
Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento
direktorė Laimutė Mačernienė apdovanojimą už 2016 m. sumokėtą didžiausią gyventojų
pajamų mokesčio dalį, tenkančią vienam darbuotojui, skyrė UAB „Scanstatyba“ (vadovas
Mantas Špigelskis).
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus direktorė Inga Šaulienė
apdovanojimą už nepriekaištingą Valstybinio socialinio draudimo įstatyme draudėjams numatytą prievolių vykdymą ir pasiektą darbuotojams priskaitymo darbo užmokesčio vidurkio
bei sumokėtų socialinio draudimo įmokų augimą skyrė E. Martinkaus individualiai įmonei.
Tauragės teritorinės darbo biržos apdovanojimas atiteko UAB „Jurmedija“ (vadovas Žilvinas
Zakaras). Renginyje pasidžiaugta A. Žilinskis ir Ko, UAB „Ogiseta“, UAB „Lukšių pieninė“,
UAB „DK statyba“ ir kitų Jurbarko krašto įmonių veikla bei pasiekimais.

ŠILUTE

SVAJOJO BŪTI MOKSLININKU, BET PASIRINKO YPATINGĄ VERSLĄ
2013 metais baigęs mokslus Vilniuje
ir grįžęs į Prycmus
M.Šimkus įsiregistravo Darbo biržoje.
Ieškojo ir mokytojo,
ir vadybininko, ir vairuotojo darbo.
Vilnius, kuriame studijavo, iš Šilutės rajono kilusio Mindaugo
Šimkaus neužbūrė.
Todėl baigęs mokslus
jis parvyko į Prycmų
kaimą. Dabar 30-metis čia plėtoja senąją
bitininkystę ir tikisi,
kad 2017-ieji bus paženklinti sėkmės, –
visuose 82 aviliuose
dūgs bitės.
M.Šimkus Lietuvos edukologijos universitete (LEU) studijuoti istoriją rinkosi, mat nuo
mažumės buvo įnikęs į istorines knygas. Jis svajojo ne tiek apie pedagogiką, kiek apie pačią
istoriją – ketino ir doktorantūros siekti, mokslininku tapti. O jeigu jau pedagogu, tai dėstytoju.
Bet ketveri mokslų Vilniuje metai sumenkino meilę būsimai profesijai. Tiesa, įgijęs diplomą
jis Šilutėje dairėsi mokytojo darbo.
Paskui ketino griebtis bet kokio darbo, kol ilgainiui suprato, kad derėtų grįžti prie vaikystės
aistros – bitininkystės, juk ir senelis, ir tėvas – bitininkai.
„Ėmiausi senosios bitininkystės, ekologiškos. Kiti bitininkai tiesiog perka bites motinėles,
o aš bites dauginu iš spiečių. Noriu užsiimti tik tokia bitininkyste“, – pasakojo M.Šimkus.

cm

myk

2017 01 10 Nr. 1

2016-ieji buvo pirmieji, kai bitės sunešė medų. Vyras jį paliko aviliuose bitėms maitintis
žiemą. Jaunajam ūkininkui pernai pavyko užpildyti 10 avilių, juose apsigyveno 20 spiečių.
2015 m. gruodžio 28-ąją M.Šimkus įsiminė – tądien susikūrė bitininko darbo vietą. Mažąją
bendriją „Medovė“ vyras įsteigė gavęs 13 tūkst. eurų valstybės paramą savarankiškam užimtumui remti.
Kol kas ir jo išsukto auksinio eliksyro skanauja tik giminaičiai ir pažįstami. Anksčiau
bitininkystę laikęs pomėgiu, dabar jis tai vadina būsimu pragyvenimo šaltiniu. Mat kol kas
medus jo nemaitina. Bet M.Šimkus tikisi, kad prabėgus trejiems–penkeriems metams tai, kas
išleista, grįš su kaupu.

ŠILALE

Š I L A L Ė S R A J O N E AT I D A R Y TA
AUKŠTAGIRĖS SLIDINĖJIMO TRASA
Praėjusį savaitgalį (2017-0107) startavo, įrengta privataus
asmens lėšomis, Aukštagirės
slidinėjimo trasa. Aktyviam
poilsiui Aukštagirės slidinėjimo trasoje šaltuoju metų
periodu bus paruoštos trys
įvairaus sudėtingumo trasos,
kurių ilgiai siekia iki 300 m.
Į kalną kelia du keltuvai, o
vaikai ir pradedantieji keliami
atskiru multiliftiniu keltuvu.
Aukštagirės slidinėjimo trasoje yra įrengta sniego gaminimo sistema, kurio pagalba kokybiškas
sniegas gaminamas be jokių cheminių ir bakterinių priedų. Tamsiuoju paros metu trasos bus
apšviečiamos, o ateityje numatoma įrengti ir lygumų trasas.

KAUNAS

10 PRIEŽASČIŲ 2017-AISIAIS APLANKYTI
KAUNĄ
Kaunas nekantriai laukia kovo,
kuomet paaiškės, ar 2022-aisiais
taps Europos kultūros sostine. Šis
titulas neabejotinai pasitarnautų ir
turizmo srautams. Tačiau ir be viso
to galima suskaičiuoti galybę priežasčių aplankyti Kauną bet kuriuo
metų laiku. Žemiau pateikiame
dešimt iš jų.
Tarpukario architektūra. Velnių,
klounų, medicinos
ir dvi dešimtys kitų muziejų. Čijunė Sugihara ir Jan Zwartendijk. Vaižganto g. 30 – čia įsikūrę Sugiharos namai-muziejus.
51-osios Tarptautinės vaikų žaidynės (liepos 4-9 d.). 13-asis Tarptautinis semiotikos kongresas
(birželio 26-30 d.). Hanzos dienos (gegužės 19-21d.).
Restoranų bumas. Moderniai į paveldą žiūrintis „Uoksas“ ir Pažaislio vienuolyno ansamblyje
įsikūręs „Monte Pacis“ pateko į skandinavų gastrobibliją „White Guide Nordic“ ir kt.
Kauno bienalė ir Tarptautinis šokio festivalis „Aura“.
„Žalgiris“. Net jei galvojate, kad varžybas stebėti neįdomu, tikėtina, kad nuomonę pakeisite
po apsilankymo „Žalgirio“ arenoje, kuri, beje, didžiausia Baltijos šalyse. Tiesioginiai skrydžiai.
Jau dabar į Kauną galima atskristi iš Bergeno, Stavangerio, Eindhoveno, Londono, Dublino,
Eilato, o nuo pavasario – iš Neapolio, ir taip toliau.

KLAIPĖDA

UOSTAMIESTIS PAKVIPO STINTOMIS
Poledinės žvejybos šį sezoną vis dar neragavę žvejai,
tikėdamiesi kimbančių stintų,
savaitgalį užplūdo Klaipėdos
uosto krantines.
Pirmosios šių metų stintos
pradėjo kibti dar prieš kelias
dienas, tačiau lauke spaudęs
nemažas šaltukas žvejams
tiesiog neleido patogiai jų
gaudyti.
Žvejai būriuojasi tik Kruizinių laivų terminalo krantinėse.
Anapus marių jų nėra. Priežastis – Smiltynės pakrante judantis ledų ir ižo sluoksnis.
Kurį laiką vyravę vakarų vėjai šiuo metu ir sunešė didesnius kiekius žuvų į vakarinį šalies
pakraštį.

ŠIAULIAI

SAUSIO 6 - 10 DIENOMIS EGLUČIŲ
SURINKIMO AKCIJA
AB „Šiaulių energija“ organizuojamos akcijos metu iš gyventojų
bus renkamos ir išvežamos kalėdinės eglutės. Surinkti medeliai virs
ekologišku biokuru ir bus panaudoti bendrovės vartotojų namams
apšildyti. Tegul per žiemos šventes
puoštų eglučių šiluma šildo ir joms
pasibaigus. Akcija vyks 2017 m.
sausio 9-10 d.
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SMULKUS VERSLAS

MAKARONŲ NAMŲ IDĖJĄ PARSIVEŽĖ
TIESIAI IŠ ITALIJOS
Senoviniai elegantiški
baldai, ant virvės „džiūstantys“ skalbiniai, miegamasis, vonia, malonus
šurmulys ir ant stalų
garuojantys tikri itališki
makaronai – tokį vaizdą
galima pamatyti įžengus
į vos prieš mėnesį duris
atvėrusius makaronų namus „La Pasta“ Vilniuje.
Nors viena restorano
įkūrėjų, iš Klaipėdos
kilusi Sandra JaraitytėScippa (35), dar nedrąsiai kalba apie sėkmę ir
klestėjimą, gausus lankytojų būrys tik įrodo – lietuviai yra išsiilgę
tikro ir kokybiško skonio.
Idėja subrendo grįžus į gimtinę
S. Jaraitytė-Scippa daugiau nei dešimt metų
praleido Italijoje. Būtent ten moteris pradėjo
svarstyti verslo idėją, kurią galėtų realizuoti
jau Lietuvoje. Su šeima po ilgų metų į gimtinę grįžusi pašnekovė pastebėjo, kad čia itin
trūksta šviežių ir kokybiškų makaronų, tokių,
kokius ji rasdavo Italijoje, todėl kartu su vyru
italu nusprendė įkurti savo parduotuvę su
restoranėliu Klaipėdoje ir tiekti vietiniams
klientams šviežius itališkus makaronus.
Tačiau vis dėlto uostamiestyje buvo nelengva realizuoti visus profesinius siekius
ir prisijaukinti ištikimų klientų. Tuo pat
metu verslininkės draugas Gediminas Jasas
kraustėsi gyventi į Vilnių ir pasiūlė jai kartu
įkurti makaronų namus sostinėje. Ji teigia
ilgai pasiūlymo nesvarsčiusi, nes žinojo,
kad Gediminas jai bus puikus pakeleivis bei
partneris. Būtent taip makaronų namai „La
Pasta“ pasiekė Vilnių ir jau mėnesį džiugina
sostinės gyventojus autentiškais itališkais
makaronais.
„Sudėjome visas santaupas, tikėdami
savo sėkme.“
Makaronų namai yra įsikūrę „Ogmios
mieste“, Šiaurės miestelyje. Paklausta, kodėl
pasirinko ne miesto centrą, o kiek atokesnę
sostinės vietą, restorano įkūrėja atsako,
kad centre verslą išlaikyti kol kas būtų per
brangu, tačiau ji dabartine vieta patenkinta,
nes aplinka jauki ir graži, o ir klientų tikrai
netrūksta, priešingai – jų nuolat daugėja.
S. Jaraitytė-Scippa atskleidžia, kad Klaipėdoje jie nesulaukė tiek daug itališku maistu
besidominčių žmonių, o Vilniuje viskas
kitaip, todėl sunkumų, kaip ir tikėtasi, iškyla
kur kas mažiau. Paklausta apie investicijas,
pašnekovė pasakoja, kad tiek ji, tiek Gediminas viską darė patys, nes finansiniai ištekliai
buvo labai riboti. „Sudėjome visas santaupas,
tikėdami savo sėkme“, – šypsosi Sandra.

Džiaugiasi išskirtine kokybe
S. Jaraitytė-Scippa teigia, kad kol kas konkurencijos nebijo, nes makaronų namai „La
Pasta“ yra ypatingi. Restorano komanda pati
gamina makaronus pagal pačių italų struktūrą,
turi specialią įrangą, o miltus veža tiesiai iš
Italijos. „Dėl to, manau, kad tikrai iš visų išsiskiriame“, – sako pašnekovė. Paklausta, kas jai,
kaip restorano įkūrėjai, yra svarbiausia, moteris
tikina, kad savo dėmesį ir pastangas skiria viskam – tiek nepriekaištingai patiekalų kokybei,
tiek jaukiai atmosferai kurti: „Svarbiausia, kad
klientai liktų patenkinti.“
Vos įžengus į makaronų namus „La Pasta“,
akį patraukia restoranui neįprastas interjeras,
primenantis tikrus namus. Čia galima pamatyti
ir lovų, ir skalbinių, o vos pravėrus duris –
drabužius pasikabinti mažame koridoriuje. S.
Jaraitytė-Scippa atskleidžia, kad toks ir buvo
tikslas – sukurti jaukią, šiltą, šeimynišką namų
atmosferą, kad kiekvienas svečias pasijustų
laukiamas. Moteris pasakoja, kad kartu su
restorano partneriu G. Jasu jie kasdien svarstė
ir kūrė interjero idėjas, kol pagaliau pavyko
įgyvendinti savo idealaus restorano interjero
viziją. Taigi aukšta maisto kokybė ir išskirtinis
restorano dizainas yra pagrindiniai veiksniai,
dėl kurių makaronų namai sulaukia vis daugiau
lankytojų.
„Kurti verslą yra sunkiau, nei atrodo“
Šiuo metu makaronų namuose „La Pasta“
Vilniuje dirba apie dešimt žmonių. Restorane
nuolat triūsia ir patys savininkai – tiek S.
Jaraitytė-Scippa, tiek G. Jasas. Paklausta, ar
ketina makaronų namus plėsti ir toliau, įkūrėja
teigia, kad atsakymas bus aiškus ateityje, tačiau
planų nesustoti ir atidaryti daugiau makaronų
namų tikrai yra.
Kiekvienam žmogui, ketinančiam imtis
naujos veiklos ir kurti savo verslą, S. Jaraitytė-Scippa linki stiprybės, nes jos tikrai reikia.
„Viskas iš pradžių atrodo labai lengva, bet
reikia pasiruošti tikrai sunkiam darbui ir sunkumams“, – įsitikinusi verslininkė.

RECEPTAS

TVIRTA VIŠTIENA SU RYŽIAIS, AITRIĄJA
PAPRIKA IR ANAKARDŽIAIS
Ingredientai: vištienos krūtinėlė be odos: 300 gramų, tamsus
sojų padažas: 4 valgomieji šaukštai, anakardžiai: 125 gramų,
aitrioji paprika: žiupsnelis, laiškiniai svogūnai: ryšulėlis, raudonoji paprika: 1 vnt., medus: 1
valgomasis šaukštas, česnakai:
2 skiltelės, imbieras: mažas gabalėlis, citrinos sultys, druska.
Instrukcijos: 1. Pradžioje į
puodą sudedame vištienos krūtinėles, įpilame šaukštą sojų padažo bei užpilame vandeniu. Lėtai verdame maždaug 15-20
minučių. Išvirusią vištieną „suplėšome“ vienodo dydžio gabaliukais.
2. Tuomet mažoje sausoje keptuvėje sumaišome anakardžius, aitriąją papriką bei žiupsnį
druskos. Nustatę vidutinę kaitrą paskrudiname kelias minutes.
3. Tada keptuvėje šiaudeliais pjaustytą raudonąją papriką kepame keletą minučių, kol
paprika šiek tiek suminkštės. Vėliau dedame stambiai pjaustytus laiškinius svogūnus,
pamaišome. Supilame sojų padažą, citrinos sultis, medų, sudedame smulkiai pjaustytą
česnaką, tarkuotą imbierą bei trumpai pakaitiname. Galiausiai dedame vištienos gabaliukus bei viską išmaišome/
4. Galiausiai patiekiame su ryžiais bei ant viršaus užberiame keptus anakardžius.
Skanaus!
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. (V a.,
30 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
10 000 Eur, su rûsiu, renovuotame name, vidinis).
Jurbarkas, tel. +370 614
258 45.
1 k. butà Gedimino g. (III a.,
34 kv. m, renovuotame name,
yra balkonas, rûsys, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
610 28 628.
1 k. butà Kæstuèio g. 39-19 (IV
a., 39 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 16 000 Eur, ðiltas,
jaukus, gera vieta, reikalingas
remontas). Jurbarkas, tel. 8
631 16 113.
1 k. butà Kæstuèio g. (III a.,
33 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
13 500 Eur, padarytas remontas virtuvëje, vonioje).
Jurbarkas, tel. 8 634 30 253.
2 k. butà Kauno g. 32 (II a.,
35 kv. m, mûrinis, 6 000 Eur.
Bute yra vienas 12,35 kv. m
ploto kambarys, 6,49 kv. m
ploto atskira virtuvës zona).
Jurbarkas, tel. 8 682 23 759.
2 k. butà Þemaitës g. 25-3 (I
a., II aukðtø name, mûrinis,
tinka komercinei veiklai. Ðiuo
metu yra dëvëtø rûbø parduotuvë. Atskiras áëjimas).
Jurbarkas, tel. 8 686 11 797.

2

2 k. butà Naujamiestyje,
Þemaitës g. 14 (III a., 48 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 15 000 Eur. Be
tarpininkø. Dalinis remontas). Jurbarkas, tel. 8 601
16 138.
2 k. butà Kauno g. 38 (V a.,
52 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
18 000 Eur. Tvarkingas, su
graþiu vaizdu á Nemunà, su
baldais). Jurbarkas, tel. 8
635 72 118.
2 k. butà Naujamiestyje, S.
Daukanto g. 25 (V a., 56 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 16 000
Eur. Ðalia mokykla, tvarkingas, ðarvo durys). Jurbarkas,
tel. 8 650 35 608.
3 k. butà Kauno g. 23 (V a.,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 652 49 196.
3 k. butà Lauko g. 2A (V a.,
63 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 22 000 Eur.
Du balkonai ástiklinti, butas
apðiltintas, rami vieta, galima
pirkti su baldais). Jurbarkas,
tel. 8 685 08 985.
4 k. butà centre (II a., 79
kv. m, plastikiniai langai,
ðarvo durys, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel.: 8 625 93 347,
8 625 76 284.
Kilnojamuosius namelius
(tinka sodui ir kaip pagalbinës patalpos, 3x9 m, kaina 2
000 - 3 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 37 454.
Mûriná namà Skirsnemunëje
(yra ûkinis pastatas, yra
þemës 15 a). Tel. 8 654 95
018.
Namà Dainiø k., Vakaro g.
3 (349 kv. m, I a., mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 98 400
Eur, 37 a, sodas, dideli ûkiniai pastatai, su plastikiniais
langais). Jurbarkas, tel. 8 615
90 299.
Sklypà Jurbarke Vilties g. (11
000 Eur, 12,6 a, namø valda).
Jurbarkas, tel. 8 610 15 222.
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N
a
m
à
Smukuèiuose
(54 kv. m, 12 a
sklypas, galima
gyventi þiema,
komunikacijos,
kaina 26 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8
601 60 631.
Sklypà geroje vietoje Kiduliø miestelyje, prie kelio
Jurbarkas-Ðakiai
(50 a, komercinës
paskirties, tinka
degalinei, kavinei,
angarams statyti).
Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Jurbarke A.
Giedraièio-Giedriaus g.,
ðalia miðko (15 000 Eur, 15
a, namø valda, komunikacijos, labai ramioje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sodybà Ðvendriðkës k. (15
000 Eur, reikalingas vidaus
remontas, iðkart gyventi negalima). Jurbarkas, tel. +370
618 24 553.
Þemës sklypà Mantviliø k.
(graþi aplinka, 4 000 Eur,
2,43 ir 1,96 ha, naðumo balas
43,7 ir 46,3). Jurbarkas, tel. 8
630 33 000.
Þemës sklypà Vieðvilëje,
Jurbarko r. (15 000 Eur, 9,25
ha, þemës ûkio paskirties.
Yra NÞT leidimas parduoti bet kuriems asmenims).
Jurbarkas, tel. 8 626 69 655.

p e r k a
3-4 k. butà P. Cvirkos g. 11,
13, 7. Jurbarkas, tel. +370
603 81 950.
4 k. butà Jurbarke renovuotame name, I ir V a. nesiûlyti.
Jurbarkas, tel. 8 699 56 696.

n u o m a
Jauna ðeima iðsinuomotø 2
k. butà. Jurbarkas, tel. 8 635
35 585.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje
miðkus (brandþius, jaunus,
malkinius, iðkirstus), þemæ,
sodybas. Tel. 8 651 39 039.
+Miðkà (jaunà, brandø).
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Brangiai moku.
Tel. 8 699 12 013.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 646 44 279.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
3 k. butà Klaipëdos r., Jakø
k., Spinduliø g. (I a., 64 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 54 500
Eur. Nauja kokybiðka statyba
2016 m.). Klaipëda, tel. +370
671 01 488.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a

1 k. butà Þemaitës g. 10-35
(III a., 20 kv. m, III aukðtø
name, 4 500 Eur, plastikiniai
langai, ðarvo durys, tualetas ir
duðo kabina, vandens skaitikliai, rûsyje sandëliukas. Nëra
jokiø ásiskolinimø). Ðilalë, tel.
8 607 54 191.

Þemës sklypà Ðilutës r.
Usënø kadastrinëje vietovëje
(þ. û. Paskirties, 18,2 ha, 72
000 Eur, 12,1 ha, 48 000
Eur). Ðilutë, tel. 8 652 38 890.

Mediná namà Ariogaloje
(centrinëje gatvëje, mûrinis
garaþas, 3 arø sklypas, tinka
komercijai, 14 000 Eur).
Raseiniø r., tel. 8 645 68 280.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Namà Gelgaudiðkyje (medinis, ràstinis, 8 a þemës, kaina
20 000 Eur). Jurbarkas, tel.
+353 877 76 1968, narsteklis@gmail.com

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

Ðilalëje ir rajone

Apleistà sodybà Bijotø sen.,
Maldûnø k. (su 9,1 ha þeme,
daug senø medþiø, graþi
vieta, nuo greitkelio 200 m).
Ðilalës r., tel. 8 685 86 266.

k e i è i a
Keièia bendrabuèio kambará
Vasario 16-osios g. (II a.,
II aukðtø name) á butà su
priemoka. Domina ávairûs
variantai. Ðilalë, tel. 8 618
76 449.

p a r d u o d a

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà Ateities take 4 (IV
a., renovuotame name, 36
kv. m, yra balkonas, rûsys,
18 000 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 606.
1 k. butà Miðko g. (II a., 34,8
kv. m, tvarkingas, labai ðiltas,
rami vieta, geri kaimynai,
kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 659 82 929.

cm
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Þemës sklypà Kavadoniø k.
(13 000 Eur, 4,13 ha þemës,
pieva, þemës naudmenø 3,87
ha, naðumas 41). Tauragë, tel.
8 653 86 020.

1 k. butà Þemaièiø g. 3-3 (I a.,
atskiras ðildymas, padarytas
remontas, ðalia parko, kaina
sutartinë). Pagëgiai, tel. 8
657 54 575.
1 k. butà Ateities take (I a.,
36 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
20 000 Eur). Savininkës numeris: +353 851 519 374,
Tauragë, tel. 8 651 56 278.
1,5 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 32 (V a., plastikiniai langai,
ðarvo durys, kieme árengta
erdvi automobiliø stovëjimo aikðtelë, 19 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 672 35 550, 8
655 55 366.
2 k. butà (su patogumais,
miesto centre, vanduo ir
kanalizacija neprijungti
prie miesto, yra garaþas,
labai pigus iðlaikymas, prie
namo darþiukas, ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 690 45 107.
2 k. butà Baþnyèiø g. (III
a., 37 kv. m, 20 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 93 408.
2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (I a.,
48 kv. m, namas renovuotas, padarytas remontas, su
baldais ir buitine technika,
ðarvo durys, tinka komercinei
veiklai). Tauragë, tel. 8 687
30 836.
2 k. butà Gedimino g. 45 (II
a., be baldø). Tauragë, tel. 8
652 13 133.
2 k. butà Gedimino g., prie
IKI (IX a., 19 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 98 449.
2 k. butà Tauragës Dvare
(II a., vietinis ðildymas, namas ruoðiamas renovacijai),
pigiai. Tauragë, tel. 8 656
36 571.
2 k. butà Gedimino g. 37 (I
a., 52 kv. m, IX aukðtø name,

blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
23 000 Eur, ðarvo durys).
Tauragë, tel. 8 610 32 280.
2 k. butà Liepø take (II a.,
45 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, vidurinis, ðiltas, langai á dvi puses). Tauragë, tel.
8 675 51 288.
3 k. butà Baþnyèiø g. 13-15 (V
a., 53 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
30 000 Eur). Tauragë, tel. 8
636 46 398.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 32a (VI a., 76 kv. m, IX
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
50 000 Eur. Miesto centre,
renovuotame name, individuali apskaita). Tauragë, tel. 8
698 46 924.
3 k. butà Dainavos g. 6 (V
a., 64 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 25 500 Eur. Visame
bute plastikiniai langai, paliekama dalis baldø. Ðarvuotos
lauko durys. Bute yra ástiklintas balkonas). Tauragë, tel. 8
608 65 868.
3 k. butà D. Poðkos g. 47
(III a., 81 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 57 000 Eur.
Gerai árengtas butas, su visais
baldais ir buitine technika).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
4 k. butà Pagramantyje.
Tauragës r., tel. 8 652 17 822.
Autolauþyno aikðtelæ
Vidþgiriø k. (su pastatais, 1,7
ha þemës, prie kelio TauragëSovetskas, 109 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 86 266.
Du besiribojanèius sodus
(ið viso 12 arø, 30x40 m.
Viename sklype ðienaujama
pieva. Kitame namelis 9 kv.
m ir vaismedþiø sodas, kaina
3 590 Eur). Tauragë, Joniðkës
k., tel. 8 659 72 093.
Dviejø namø valdà Jurbarko
g. 28 ir Jurbarko 28 g. A (67
000 Eur). Galimi keitimo
variantai. Tauragë, tel.: 8 682
41 561, 8 652 97 533.
Garaþà Tarailiuose, prie
„Regitros“ (mûrinis, duobë,
rûsys). Tauragë, tel. 8 675
51 288.

Þemës sklypà Skaudvilëje (6
000 Eur). Tauragës r., tel. 8
654 32 759.
Þemës sklypà Stragutës k.
(namo statybai, 13 arø).
Ûkininko sodybà (naujai
suprojektuota, 60 arø, ðalia
3 ha þemës). Tauragës r., tel.
8 699 98 041.
Þemës sklypà Tauragëje
Vytauto g., kitoje kelio pusës
Norkaièiø bokðto (8 700 Eur,
8 a sklypas, namø valda,
geroje vietoje, kraðtinis, asfaltuotas privaþiavimas, kaina
derinama). Tauragë, tel. 8 652
89 923.
Þemës sklypà uþ Tauragës
2 km (40 arø, prie kelio
Tauragë-Sakalinë, 7 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 86 266.

n u o m o j a

Namà (vieno aukðto, apðiltintas, dekoratyvinë danga, pakeistas stogas, miesto komunikacijos, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis). Tauragë,
tel. 8 611 14 025.
N a m à Ta u r a g ë s r . ,
Pagramanèio k., Vakaro g.

9 (II a., mûrinis, 22 000 Eur,
ûkinis pastatas su garaþu, 15
a sklypas). Tauragë, tel. 8 655
82 500.
Namà P. Joniko g. (70 kv.
m, I a., mûrinis, plastikiniai
langai, 56 000 Eur, árengtas,
sklypas 14 a, 2 kambariai,
didelis garaþas). Tauragë, tel.
868521846.
Namà Lauksargiø k. Tilþës
g. (356 kv. m, II a., mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, 19 500 Eur, 13 a þemës,
pastatas neárengtas, vokiðkø
plytø, yra visos komunikacijos, vanduo). Tauragë, tel. 8
615 50 923.
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.
Sodybà Mineikiðkiø k.,
Maþonø sen. (graþi aplinka,
65 000 Eur, 10 ha þemës, 8
ha, dirbama, likusi miðkas.
Ràstinis namas, nebaigta
statyba. Kaimo turizmui,
ûkininkavimui). Tauragë, tel.
8 685 42 675.
Vieno aukðto mûriná namà
Þaliojoje g. (ûkinis pastatas,
37 000 Eur). Tauragë, tel. 8
690 08 899.
Þemes sklypà Pilaitës g. (8
a, namo statybai, kaina 15
000 Eur). Tauragë, tel. 8 611
16 886.

JAU RUOŠIAME!
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Sausio 17 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 350,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
300,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Sausio 17 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, ir teorijos paskaitos, ir praktikos važiavimai, ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
Kursai vyks: Sausio 18 d. 9:00 val.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas) ir þemës sklypà Rydðtato
g. (10 arø). Namo II aukðtà.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.
Mûriná namà su mansarda
ir pusrûsiu (gerai árengtas,
su baldais, vietinis ðildymas,
miesto komunikacijos, ûkinis u 2 garaþais ir kitomis
patalpomis, yra 6,5 a þemës,
ðiltnamis, pavësinë, graþi
aplinka). Tauragë, tel. 8 613
43 321.

Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų ir KRAUTUVŲ vairuotojų
mokymus (mokiniai registruojami nuolat ! )

VISŲ UŽSIREGISTRAVUSIŲ LAUKIA DOVANOS!

+Iðnuomoja 1 k. butà
mikrorajone (I a., be baldø,
dirbanèiai moteriai be þalingø áproèiø). Tauragë, tel. 8
656 21 571.
+Iðnuomoja 1 k. butà Miðko
g. (II a., su daliniais baldais
ir patogumais, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 659 82 929.
+Iðnuomoja 2 k. butà mikrorajone (yra dalis baldø).
Tauragë, tel. 8 698 78 435.
+Iðnuomoja arba parduoda
odontologijos kabinetà J.
Tumo-Vaiþganto g. Tauragë,
tel. 8 674 30 502.
+Iðnuomoja patalpas 600 kv.
m, tinka servisui, gamybai,
sandëliavimui. Tauragë, tel.
8 684 61 318.
+Iðnuomoja Veterinarijos
g. 40 kv. m patalpà, tinka
garaþui, servisui. Yra duobë,
yra montavimo balansavimo
staklës, vanduo, ðildymas,
tualetas. Palankiomis sàlygomis. Tauragë, tel. 8 699
55 435.
Dirbanti mergina iðsinuomotø 1 k. butà (bûtø gerai su
ðiek tiek baldø). Tauragë, tel.
8 699 79 382.

p a r d u o d a
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+Lapuoèiø pjuvenø briketus,
baltarusiðkus durpiø briketus,
akmens anglis. Tel. 8 674
24 111.
Dujø balionus (2 vnt.), el.
pjûklà (trifazis). Tauragë, tel.
8 690 08 899.

p a r d u o d a
Nebrangiai senà ðaldytuvà
„Snaigë“. Jurbarkas, tel. 8
616 30 019.
Ðaldytuvà CANDY (su ðaldymo kamera, aukðtis 1,20 m,
plotis 50 cm, ðaldymo kamera
55 cm gylio). Tauragë, tel. 8
685 30 176.
Televizoriø THOMSON.
Jurbarkas, tel. 8 601 71 674.

p e r k a
+Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus.
Atveþa. Tel. 8 686 09 222.

Perka kasetiná magnetofonà „Vilma 102“ arba kitus
„Vilmos“ modelius. Kaina
pagal susitarimà. Kaunas, tel.
8 675 72 739.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis, geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios
kambariui), skalbiniø dëþæ
(pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Drabuþiø spintas (naujos,
nebrangiai, iðpakuotos, raudonmedþio, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Dviaukðtæ medinæ lovà (ilgis
2 m, 130 Eur). Jurbarkas, tel.
860122313.
Minkðtàjá kampà, sekcijà,
prieðkambario komplektà, spintas. Geros bûklës.
Tauragë, tel. 8 690 08 899.
Minkðtàjà dalá kampà (naudotas, su iðtraukiama dalimi,
dvigulë). Tauragë, tel. 8 685
35 225.
Sekcijà (vyðninë sp., kampinë,
su rûbø spinta, geros bûklës,
talpi, priedas - veikiantis
televizorius PANASONIC).
Tauragë, tel. 8 634 01 067.

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.
Virtuvës komplektà (spintelë
6 vnt., ðviesiai rudos spalvos,
graþus, labai maþai naudotas,
kaina 130 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 673 07 211.

p a r d u o d a
Automobilinæ këdutæ
RIOMER (iki 9 mën.
kûdikiui), vaikiðkà sportiná
veþimëlá PIKI P3 COMPATS
(italø g-bos, galima vaikutá
paguldyti, maþai naudotas).
Tauragë, tel. 8 685 30 176.
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p a r d u o d a
OPEL SIGNUM (2003 m.,
2200 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 4/5,
210 000 km, TA iki 2018-09,
Lietuvoje neeksploatuotas,
2300 Eur. Ið Vokietijos, þieminës padangos). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.
Knygas: „Horizontø“ serijos
(55 knygos), „Siluetø“ (37
knygos). Þ. Vernas (9 knygos) bei komplektà su 53
ávairiomis pasaulio ðalimis
„Pasaulis arèiau tavæs“. O.
Balzakas ir È. Dikensas (rusø
k., po 10 knygø). E. Zola
(11knygø). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 609 37 319.

p a r d u o d a
Avá (ekologiðkai uþauginta).
Tauragë, tel. 8 641 85 637.
Karvæ (4 verðiø). Tauragë, tel.
8 633 64 956.

Naujà „Electrolux“ ðaldiklá (8
stalèiø, sidabrinë sp.). Naujà
ðaldytuvà „Electrolux A6“
(pliusinis). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.

Karvæ (ðvieþiapienë, 4 verðiø,
kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 681 92 944.
Kiaulæ (apie 180 kg, 1,70 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 30 223.
Kiaulæ (skerdimui, apie 130
kg). Tauragë, tel. 8 685 60 235.
Kiaulæ, kaina pagal susitarimà.
Tauragë, tel. 8 685 26 453.
Mësiniø aviø „Ðarole“ skerdienà (1 kg - 3,50 Eur). Tel.: 8
696 31 654, 8 624 90 324.
Oþkà ir oþkytæ. Tauragë, tel. 8
643 28 865.
Parduodame þàsø skerdienà.
Uþaugintos kaime. Sveria apie
5 kg, 6 Eur/kg. Jurbarkas, tel.
8 650 88 545.

Pieno grybà. Tauragë, tel. 8
674 38 133.
Pirks apie 200 t paðariniø
kvietrugiø, kvieèiø, aviþø arba
miðinio. Jurbarkas, tel. 8 652
45 521.

d o v a n o j a
Graþø persø veislës katinà (kastruotas, 3 metø).
Jurbarkas, tel. 8 641 78 190.

2

Ðienà ryðuliuose (1 vnt.
- 1,5 Eur). Smulkø ðienà.
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.

p e r k a
Aviþas. Tauragë, tel. 8 685
04 467.

Plastikines taras (1 000 l, su
metaliniais padëklais, ðvarios,
tvarkingos. Tinka vandeniui,
kurui, skystoms tràðoms ir
t.t., 37-45 Eur, kanalizacijai
18 Eur, rëmai 15 Eur, pûslës 3 Eur). Galime atveþti.
Tauragë, tel. 8 673 27 937.

p a r d u o d a
Gerà seifà, kiemo vartus, ûkinio pastato apðiltintas duris,
stiklà ðiltnamiams. Tel. 8 612
77 639.
Seifà (18 amþiaus, atsparus
ugniai, labai iðpuoðtas metalu). Tauragë, tel. 8 650 75 484.

Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 39 dydis, 15 Eur).
Kailinius (nauji, rudos sp.,
48-50 dydis). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

PEUGEOT

p e r k a

p a r d u o d a

Perka rusiðkà motociklà,
mopedà ar automobilá.
Tauragë, tel. +370 654 52 926.

PEUGEOT 806 (1995 m.,
1,9 l, pavarø dëþë, durelës ir
kitos dalys). Tauragë, tel. 8
650 54 653.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 100 (1987m., 1,8 l,
benzinas, pilka sp., TA iki
2018 10 08, lieti ratlankiai,
þieminës padangos R15, labai gera bûklë, priþiûrëtas
automobilis, kaina 625 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 625 29 431.
AUDI 100 (1988 m., 2 l, TD)
ir AUDI 100 C4 (1992 m., 2,3
l, benzinas) dalimis. Ðilalë,
tel. 8 682 68 290.

BMW

p a r d u o d a
BMW 318 E46 ti Compakt
(2002 m., 2 l, benzinas, 105
kW, TA iki 2017 08 mën.,
daug privalumø, labai gera
bûklë, Lietuvoje pravaþiuota
apie 4 000 km, kaina 1685
Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
31 383.

FIAT

p a r d u o d a
Priimu gyventi þmogø uþ
pagalbà ûkio darbuose.
Tauragë, tel. 8 650 67 563.

FIAT SCUDO (1997 m.,
dauþtas, minivenas, 600 Eur)
ir VW PASSAT (1993 m.,
dyzelis, 600 Eur). Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
p a r d u o d a
El. vandens ðildytuvà (80 l).
Tauragë, tel. 8 689 09 458.
Mobiløjá juostiná gaterá.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.
Naujus molinius koklius (po
0,80 ct/vnt.). Ketaus stalus
su rinkëmis, ketaus orkaites
po 30 Eur). Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.
Pigiausiai instaliaciniai kabeliai, plokðti ir apvalûs, 1 Eur.
Tauragë, tel. 8 656 47 403.
Statybinæ medienà: dailylentes, grindines terasines
lentas, medienos atraiþas.
Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8
646 44 279.
Surenkamo gyvenamojo
namo karkasà (keramzitbebonio, rûsio sienas, perdanga,
sienos, pertvarus, kaina 2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 672
37 454.

T-25 pavarø dëþæ senesnës
laidos, reikalingas remontas,
kaina 150 Eur. Jurbarkas, tel.
8 662 35 299.

p e r k a

Superka bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.
Dovanoja medinius langø
rëmus su stiklais. Tel. 8 612
77 639.

Priekabas ZUBRIONOK,
MAZ 8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.

Priimu statybines atliekas.
Tel. 8 646 44 279.

Trinkeliø, tvorø ir plyteliø
gamybos árangà ir technologijà. Jurbarkas, tel. 8 652 45
521.

p e r k a

d o v a n o j a

OPEL VECTRA (2007 m.,
dyzelinas, 88 kW, mechaninë
pavarø dëþë, universalus,
juoda sp., 4/5, TA iki 2018-09,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3
700 Eur, 1,9 l, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

Padangas GOOD YEAR
195/65 (likutis apie 6 mm,
su lietais diskais, 180 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 19 699.

OPEL ZAFIRA (2000
m., 2000 cm3, dyzelinas,
mechaninë pavarø dëþë, vienatûris, juoda sp., 4/5, 243
633 km, TA iki 2018-11,
Lietuvoje neeksploatuotas,
1 550 Eur. Labai tvarkingas,
ið Vokietijos). Tauragë, tel. 8
685 74 511.

Pianinà, kaina 100 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 96 952.

Parduoda maistines bulves (1
kg kaina 0,20 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 85 071.
Runkelius. Tauragë, tel. 8 682
24 593.

Sauskelnes suaugusiam
(vidutinio dydþio, 1 vnt. 0,70 Eur). Tauragë, tel. 8 672
60 522.

Ð V E N T I N Ë S
N U O L A I D O S !
P A K E L I A M I
GARAÞO VARTAI.
VIDAUS IR LAUKO
D U RY S : M E D I N Ë S ,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.

p a r d u o d a
Akumuliatoriø (110 AH 12 V
950 A en, 40 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 84 900

MB 180 (1995 m., 1,8 benzinas, 90 kW, TA iki 2017
07 mën., kaina 1 450 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 37 454.

MITSUBISHI

p a r d u o d a
MITSUBISHI LANCER
(1996 m., 1400 cm3, benzinas, 55 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë sp., 4/5, 118 166 km, TA
iki 2017-03, daug privalumø,
draudimas, 800 Eur, pridedame 4 þiemines padangas).
Jurbarkas, tel. 8 652 32 875.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN SERENA (1999
m., 1600 cm3, benzinas, 71
kW, mechaninë pavarø dëþë,
vienatûris, mëlyna sp., TA iki
2017-09, 720 Eur. Normaliai
vaþiuojantis automobilis, kà
tik pakeisti tepalai, 8 vietos,
TA iki 2017 10). Tauragë, tel.
8 615 13 237.

OPEL

PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelis, karavanas, gera ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,
TA iki 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.
PEUGEOT 405 (1993 m.,
dyzelinas). Ðilutës, tel. 8 651
12 859.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1999
m., 2,2 l, dyz., TA iki 2018 11
mën.). Tel. 8 644 46 207.
RENAULT ESPACE (2,0
l, benzinas, dujos, 1993 06
mën., el. langai, el. veidrodþiai, mëlyna spalva,
veliûras, TA iki 2018 03 10,
tvarkingas, kaina 520 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (1994 m., dyz.,
karavanas, nauja vaþiuoklë,
TA iki 2018 12 mën., ABS,
centrinis, 750 Eur). Tel. 8
676 53 570.
VW GOLF (universalus,
1998 m., 1,9 TDI, 66 kW, juodos sp., TA iki 2017 10 mën.,
kaina 1 250 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 37 454.
VW GOLF (2000 m., 1600
cm3, benzinas, 74 kW, automatinë pav. dëþë, heèbekas,
þalia sp., 4/5, 106 000 km,
TA iki 2018-12, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 200 Eur,
tvarkingas, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW GOLF III (1993 04
mën., 1,9 dyz., 47 kW, 3
durø, tamsiai violetinë sp.,
centrinis, stoglangis, el. veidrodþiai, rida 157 094, TA iki
2018 11 22, kaina 620 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

p e r k a
+Automobilius su ávairiais
defektais. Atsiskaitau ið karto. Sutvarkau dokumentus.
Tauragë, tel. 8 647 35 155.
+Brangiai superkame
visø markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.
Superkame automobilius,
mikroautobusiukus aukðèiausia kaina. Dirbame kasdien
ir sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 644 43 948.
VOLVO V70 (2000 m.,
dyzelinas). Kaunas, tel. 8
606 00 801.

p a r d u o d a
Buldozerá prie T-40 (plotis 2,2
m, 360 Eur), transformatoriø
(380-220, 80 Eur), rankiná
vandens siurblá (50 Eur),
grûdø malûnà (savos g-bos,
11 kW, 3000 aps./min., 200
Eur), medþio tekinimo stakles
(200 Eur). Tauragë, tel. 8 689
24 078.
Buldozerá, runkeliø tarkà, solidolo tepalà, græþimo stakles
(dideles ir maþas), el. pjûklà,
kaladþiø skaldyklæ, medveþio
priekabà su dokumentais,
svarstykles, kompresoriø,
srutveþio þarnà. Tauragë, tel.
8 655 99 402.
Kultivatoriø su akëèiomis (pigiai). Padangas RÞ/168 su ratlankiais, svarstykles (didelës,
ûkiðkos, galima sverti tonà).
Tauragë, tel. 8 685 51 965.
Malûnà (70 Eur). Pieno
aparatà` (700 Eur). Tauragë,
tel. 8 654 43 896.
Pieno auðintuvà „Wedholm“
(naudotas, 900 l, 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 01 640.
Traktoriø T-16 (1 400 Eur).
T-16 dalimis. Tauragë, tel. 8
601 23 600.
Plûgus: WIRAH, PLN3 ir jø atsargines dalis
plûgui KVERNELAND.
Kultivatorius (2,6 ir 3,4 m).
Traktorines sëdynes. Tràðø
barstomàjà. Grûdø sëjamàjà
SZ-3,6. Grûdø malûnà.
Akëèias. Arkliná veþimà.
Traktoriø BELARUS 820.
Tauragë, tel. 8 601 75 010.
Traktorines priekabas 2PTS4, 2PTS-2, grudø iðkrovimo
sraigæ (elektrinæ), priekinës
aðies þiedà (4 t priekabai), padangas (traktoriniø priekabø,
4-12 t), iðvertimo cilindrus
(traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutë, tel. 8 678 14 642.
Traktorius dalimis: T-25,
T-40, MTZ-80, JUMZ.
Traktorinæ vienaaðæ savivartæ
priekabà (850 Eur). Traktoriø
T-16 su hidrauliniu vairu (1
500 Eur). Traktoriø DT-20
visà arba dalimis (600 Eur).
Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø MTZ 95.24 (2011
m., 1450 motovalandø, su
frontaliniu krautuvu. Kaina
sutartinë plius PVM). Ðilalë,
tel. 8 650 40 427.
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Traktoriø MTZ-80 su
priekaba (TA, draudimas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8
673 45 908.
Traktoriø T-40HM (1 700
Eur), sëjamàjà (3 m darbinio
ploèio ir pakabinama, 300
Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio, yra lyginimo lenta, tankinimo valas,
350 Eur), plûgà (2 korpusø,
150 Eur), bulviakasæ (2 vagø,
400 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 80 930.

p e r k a
+Þ. û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55
702.
Traktoriø JUMZ ekskavatoriø, techniðkai tvarkingà ir
pageidaujama didelë kabina.
Tel. 8 615 83 738

+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
Pieno ûkiui reikalinga melþëja ir darbininkas (apgyvendina). Ðilalës r., tel. 8 609
42 175.
Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
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.
Reikalingas pagalbinis darbininkas pieno ûkiui Tauragës
rajone. Apgyvendinimas ir
maitinimas nemokamai, 300
Eur. Tauragë, tel. 8 618 10
349.
Reikalingas ûkiui priþiûrëti
vieniða moteris (30-50 m.),
turinti patirties gyvulininkystëje. Apgyvendiname, mokamas atlyginimas. Tel. 8 603
32 566.

JEI SILPSTA REGĖJIMAS, METAS
SUNERIMTI
Pastebėjus regėjimo
susilpnėjimą, akis
tarsi aptraukus rūkui,
atsiradus jautrumui
ryškiai šviesai – reiktų
ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju, kadangi visi
šie požymiai gali būti
ženklas, kad vystosi katarakta. Kas tai
per liga, kokias gydymo galimybes gali
pasiūlyti šiandienos
medicina klausiame
savo srities profesionalo A.Klinikos „Akių
chirurgijos centro“
chirurgo oftalmologo
Sauliaus Ačo.
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Reikalingi traktorininkai,
kombainininkas ir melþëjai nuolatiniam darbui.
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.
Ûkininkui reikalingi darbininkai, mokamas atlyginimas, apgyvendinama.
Raseiniai, tel. 8 614 95 247.
S I U N T I N I Ø ,
MOTOCIKLØ VEÞIMAS
i/ið Olandijos, Vokietijos.
Tel. 8 624 44 245.

Ieðkau darbo, galëèiau dirbti
uþsienyje ir Lietuvoje, bet
uþsienyje geriau bûtø visokius darbus. Esu 28 metø
vaikinas, esu dirbæs prie
statybø. Tel. 8 638 55 748.
Ieðkau darbo, daþau, tapetuoju, dedu grindis, atlieku
vidinius kitus darbus.
Jurbarkas, tel. 8 685 40 700.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau patalpø valymo darbo
gyventojø namuose ir butuose pagal kliento pageidaujamà periodiðkumà: per savaitæ kartà, per mënesá kartà
ar panaðiai. Turiu patirties.
Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Tvarkinga moteris, turinti
kulinarës-konditerës specialybæ, dirbusi daug metø
Vokietijoje seneliø slauge,
ieðko darbo. Siûlyti ávairius
kitus variantus. Tauragë, tel.
8 647 77 125.
Vyras ieðko darbo, daþo,
glaisto, tapetuoja, deda laminuotas grindis. Tauragë, tel.
8 689 25 070.
1

Vyras ieðko darbo tinkuoja,
glaisto, daþo, atlieka vidaus
ir iðorës darbus prieinama
kaina. Tauragë, tel. 8 631
03 433.

- Kas yra katarakta?
- Katarakta (akies lęšiuko sudrumstėjimas) – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo
sumažėjimo, drumsčių formavimosi. Katarakta dažniausiai pasireiškia regėjimo susilpnėjimu,
žmogus mato kaip pro rūką, nyksta spalvos, dvejinasi daiktai, nebetinka anksčiau nešioti akiniai.
Jei pablogėjęs matymas kenkia kasdieninei veiklai, žmogus nebegali atlikti įprastų darbų, tuomet
reikalingas kataraktos gydymas.
- Kas sukelia kataraktą?
- Tikslios kataraktos vystymosi priežastys nėra žinomos. Manoma, kad dažniausiai akies lęšiuko
drumstis atsiranda dėl natūralaus senėjimo proceso sutrikus medžiagų apykaitai. Senstant, sutrinka
akyje vykstantys biocheminiai procesai, todėl lęšiuke susidaro drumstys. Pajutus pirmuosius ligos
simptomus būtina pasirūpinti savo akimis, nes negydoma katarakta gali sukelti visišką aklumą.
- Kaip gydoma katarakta?
- Kataraktą išgydančių vaistų nėra. Vienintelis šios ligos gydymo būdas – chirurginis. Operacijos tikslas – sudrumstėjusį lęšiuką pakeisti dirbtiniu lęšiuku. Anksčiau atliekant tokią operaciją
tekdavo akyje padaryti gana didelį pjūvį, kurį susiuvus ragenos randas gydavo apie pusę metų.
Tuo tarpu dabar, naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – pro 2-3
mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Pjūviai
labai maži, jų siūti nereikia.
Žmonių reakcija išgirdus, kad reikės operuoti akį, būna labai skirtinga. Vien pats žodis – operacija pacientus gąsdina, tačiau šiuolaikinių technologijų dėka kataraktos operacija tapo labai
saugi, neskausminga ir efektyvi.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centras – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis
specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas.
Šis centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus
nelaukiant eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. Akių chirurgijos centre dirba
profesionali patyrusių specialistų komanda, operacijas atlieka savo srities profesionalas – Saulius
Ačas, kuris atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties.
Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo srities lyderių pasaulyje – vokiečių
kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir
patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. Kuo anksčiau kreipiamasi į specialistą, tuo geresnių rezultatų galima tikėtis.
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

Atlieku mûro darbus.
Tauragë, tel. 8 600 34 361.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+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“, tTel. 8 620 89 999,
www.voniumeistras.lt.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt. Tel.: 8
686 83 265, 8 616 08 020.
Atliekame vidaus remonto
ir apdailos darbus: gipsas,
lubos, sienos, pertvaros,
glaistymas, daþymas, tapetavimas, plyteliø klijavimas
ir t.t. Ðilutë, tel. 8 648 11 674.

Valome medþiais ir krûmais
apþëlusius laukus, pievas,
griovius, pakeles ir pamiðkes.
Susidariusias kitimo atliekas
smulkinam medienos smulkintuvu. Tauragë, tel. 8 602
62 640.

Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime,
materialiai apsirûpinæs vyras
ieðko gyvenimo draugës
rimtai draugystei. Gali turëti
vaikà. Tauragë.

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi
skambinti redakcijai tel. 8
446 72121.

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.
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TARPTAUTINIS PROJEKTASMIUZIKLAS”ČIGONŲ
PRINCESĖ” (GIPSY PRINCESS
SHOW)
Tik vasario 2d. 18.00 val. Tauragės Kultūros
centre, vyks Tarptautinis projektas- miuziklas „Čigonų princesė“ . Šis analogų Lietuvoje
neturintis renginys - tai muzikinio projekto
“GIPSY PRINCESS ŠOW“ koncertinio turo
per visą Europą dalis, kuriame dalyvauja 10 atlikėjų. Tai nuostabaus balso savininkai: solistai Ana ir Rinaldo (Ispanija), čigoniško šokio
žvaigždės: sesės Lilijana ir RADA KOZINY
(Ukraina), Margarita ir Juliana (Latvija). Šį
renginį papuoš muzikantai-virtuozai: smuikininkas Kaspars Pudniks (Latvija), gitaros
meistras Agry Rich (Airija) bei perkusininkas
Artur Aeropetian (Armėnija). Šio projekto
pro-diuseris yra legendinės grupės „HIPERBOLĖ“ įkūrėjas Viktoras Prapras. Atlikėjai,

kartu su savimi atsiveža scenografiją, dekoracijas, specialią techniką ir 40 komplektų
sceninių rūbų. Miuziklas „Čigonų princesė“
- tai dainos, šokio ir muzikos „fiesta“, kurioje apjungti grąžiausi pasauliniai kūriniai,
atliekami čigoniškai, ispaniškai, rusiškai ir
lietuviškai. Šis muzikinis spektaklis pelnė
daugybę apdovanojimų Tarptautiniuose
festivaliuose Slovakijoje, Švedijoje, Estijoje
ir Latvijoje savo išskirtinumu yra pavergęs
gerbėjų širdis visoje Europoje . Nepraleiskite progos aplankyti šį nuostabų reginį. Gerą
nuotaiką - Jums garantuojame!!!
Bilietų kaina: 9-11 Eur.
Informacija tel. 79 974.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
SAUSIS
12 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Dan Goggin „Šounuolynas“. 2 veiksmų muzikinė
komedija. Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €.
15 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Ten, kur gyvena pabaisos“. Spektaklis visai šeimai.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €.
15 d., sekmadienis, 18.00 val.
Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro ir Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro choro koncertas, skirtas
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 94-sioms
metinėms. 1 dalies koncertas.
Įėjimas nemokamas su kvietimais, juos galima pasiimti nuo sausio 12 d. teatro kasoje.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
SAUSIO 11 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklis J. Petrulio „Prieš srovę“
Jurbarko kultūros centre.
SAUSIO 12 D. 18 VAL. Atminties žvakelių uždegimo ceremonija aikštėje prie Jurbarko kultūros centro.
SAUSIO 13 D. 8 VAL. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes
liudija“.

20 d., penktadienis, 18.30 val.
Piotras Čaikovskis „Jolanta“. 2 veiksmų opera rusų
kalba. Bilietų kainos – 10,00 €, 12,00 €, 14,00 €.
21 d., šeštadienis, 18.30 val.
Johann Strauss „Šikšnosparnis“. 3 veiksmų operetė
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €.
22 d., sekmadienis, 12.00 val.
Antanas Kučinskas „Bulvinė pasaka“. 2 veiksmų
opera vaikams. Bilietų kainos – 5,00 €, 7,00 €, 9,00 €.
Renginių dienomis bilietai brangs.

TAURAGĖJE IR RAJONE

SAUSIO 13 D. 17 VAL. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas
Muzikinė literatūrinė kompozicija „Laisvės kaina“ Pilies
aikštėje.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

SAUSIO 13 D. 17 VAL. Laisvės gynėjų dienos minėjimas
NIEKADA NEUŽMIRŠIU. Šakių kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

SAUSIO 17 D. 18 VAL. Komedija „Prie dangaus vartų“
PREMJERA!. Šilutės kultūros ir pramogų centre.

Teatras turi teisę keisti repertuarą. Išsamesnė informacija. www.
klaipedosmuzikinis.lt. Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus
platina TIKETA. KASA DIRBA kasdien, išskyrus pirmadienį, nuo
11.00 val. iki 14.00 val. ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadienį
– nuo 12.00 val. iki 17.00 val. Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras, Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda.
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