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SVEIKATA

TAURAGĖ

NEAPSIGAUKITE: KOKIE ALIEJAI VERTINGI, O KOKIE – MENKAVERČIAI
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Turbūt kiekvienoje virtuvėje rastume augalinio
aliejaus. Skirtingos jo rūšys yra ir daugelio maisto
produktų sudėtyje. Augaliniai aliejai vertinami ne
tik dėl jų maistinės vertės,
bet ir universalaus panaudojimo, be to, jų įvairovė
rinkoje leidžia išsirinkti
sau tinkamiausią. Net jei
kasdienę mitybą retai papildote aliejumi, svarbu,
kad jis būtų sveikas ir kokybiškas. Neapsigaukite:
kokie aliejai vertingi, o
kokie – menkaverčiai
Ne daugiau kaip 2-3 šaukštai per dieną
„Aliejingos žaliavos – grūdai, sėklos, riešutai, – savyje turi daug gerųjų riebalų, todėl
yra naudingos sveikatai. Spaudžiant aliejų,
žaliava praeina nemažai technologinių operacijų, kol gaunamas galutinis produktas“, - apie
augalinio aliejaus gamybą pasakoja sveikatai
palankaus maisto technologė Raminta Bogušienė. Ji pabrėžia, jog žaliava turi įtakos
aliejaus maistinei vertei. Anot specialistės,
augalinis aliejus vertingas riebalų rūgštimis,
tam tikros jo rūšys – ir riebaluose tirpiais
vitaminais. „Tačiau pagal Pasaulio sveikatos
organizacijos rekomendacijas, pridėtinis riebalų kiekis (kad ir sveikatai palankių riebalų
rūgščių) turėtų būti saikingas. Patariama vartoti ne daugiau kaip du tris šaukštus augalinio
aliejaus per dieną“, - aiškina R. Bogušienė.
Vertingiausias – nerafinuotas aliejus
Nors platus produktų pasirinkimas leidžia
patenkinti skirtingus skonius, renkantis aliejų
derėtų atkreipti dėmesį į produkto etiketę.
Kaip teigia R.Bogušienė, nerafinuotas, nedezodoruotas aliejus yra sveikatai palankiausias:
„Šalto spaudimo būdu gaunamas nerafinuotas
aliejus išspaudžiamas tik mechaninėmis
priemonėmis, nenaudojant karščio, įvairių
tirpiklių. Rafinuotas aliejus yra tirpintas
cheminiuose tirpikliuose, o štai dezodoruoti
aliejai gaminami panaikinant jų skonį, kvapą,
maistines medžiagas. Pirmenybę reikėtų teikti
nerafinuotam šalto spaudimo aliejui, pavyzdžiui, saulėgrąžų, rapsų, alyvuogių. Vertingi
yra kanapių, linų sėmenų aliejai, tačiau jie
itin jautrūs oksidaciniams procesams (pvz.,
kepimui). Jų galiojimo laikas trumpesnis ir
gerųjų savybių su kiekviena diena mažėja.
Nereikėtų laikyti aliejaus prie viryklės, atviroje šviesoje. Siekdami aukščiausios produkto
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kokybės rinkitės aliejų tamsiuose, nedidelės
talpos buteliuose su aiškia geografine kilmės
nuoroda.“
Kaitinimui tinka ne visi
R. Bogušienė pabrėžia, jog kepimui tinka
daug sočiųjų riebalų rūgščių turintys aliejai:
kokosų, saulėgrąžų, rapsų. Tiesa, daugelio
rūšių augalinio aliejaus negalima kaitinti
aukštoje temperatūroje. „Patarčiau gaminant
dažniau virti, troškinti, kepti garuose, kadangi tokiu būdu gaminamas maistas išlaiko
daugiau naudingųjų maistinių medžiagų.
Pavyzdžiui, alyvuogių aliejų galima naudoti
lengvam troškinimui, - pataria specialistė. Blynams kepti tinka kokosų aliejus – jis ne
tik suteikia patiekalui gerą skonį, bet ir praturtina organizmą geraisiais riebalais.“ Kita
vertus, rafinuotas ir dezodoruotas aliejus gali
atlaikyti aukštas temperatūras, juos kaitinant
nesusidaro kancerogeninės medžiagos. Tačiau, pasak R.Bogušienės, toks aliejus neturi
vertingų maistinių medžiagų, yra stipriai
perdirbtas. „Rafinuoto, dezodoruoto aliejaus
dėl jo menkos maistinės vertės suvartojama
daugiau. Jis nėra naudingas sveikatai, todėl
patarčiau jo vengti“, - patikina specialistė.
Verta žinoti
Jei aliejaus sudėtyje nurodyta kilmė – ES
šalys, produkto reikėtų vengti. Tai pramoninis aliejus, kuriame sveikatai palankių
polifenolių (suteikiančių spalvą, aromatą,
skonį) yra ženkliai mažiau. Geriausiai vertinamas ES yra alyvuogių aliejus, kurio
kilmės šalis – Italija.
Alyvuogių aliejui priskiriamos gydomosios savybės, tačiau išsirinkti kokybišką yra
sudėtinga. Dažniausiai aliejaus kaina lemia
jo kokybę.

DUONOS IR PYRAGŲ PARDUOTUVĖJE
SENJORAI VAIŠINAMI KAVA
Tauragėje, miesto centre, įsikūrusi duonos ir
pyrago gaminių firminė
parduotuvė „Molupis“
sekmadieniais lepina
senjorus – parduotuvėskavinės lange kabantis
skelbimas kviečia sulaukusius 65 metų ir
vyresnius kiekvieną sekmadienį nemokamai
pasivaišinti arbata arba
kava. Senjorai vaišinami
nuo 10 iki 14 valandos.
Prie kavos jie gauna ir po
„Molupio“ kepyklos gardėsį – gabalėlį pyrago, spurgą ar pyragaitį.
Nors pirmąjį šios akcijos sekmadienį norinčių pasivaišinti nebuvo, vėliau Senjorų dienos
garbaus amžiaus žmonių tarpe išpopuliarėjo. Ankščiau analogišką akciją Tauragėje vykdė
kavinė „Šaukštelio studija“. „Molupio“ kepykla akcijai tiekė gardėsius, po to nuspręsta vaišinti
pernai atnaujintoje savo bendrovės parduotuvėje.

JURBARKAS

PANEMUNĖS PILIS - TARP GERIAUSIŲ
PILIŲ VIEŠBUČIŲ EUROPOJE!
Dienraštis Independet paskelbė geriausių pilių, kuriose
galima apsistoti sąrašą, tarp
jų ir Panemunės pilis. XVIII
a. pilis, pastatyta ant Nemuno
upės kranto buvo labai svarbi
aplink gyvenančių dvariškių
gynybai; šiandien tai tiesiog
graži pasaulio dalis. Atidaryta
nuo 2014 metų, kaip viešbutis,
kurio kambariai suteikia autentišką jausmą, gobeleninėmis
sienomis, antikiniais baldais ir
netgi baldakinėmis lovomis,
rašo Independet.
Tarp 9 geriausių pilių taip pat
yra: Castello di Velona, Italija;
Chateau de la Treyne, Prancūzija; Chateau d’Ouchy, Šveicarija; Kokkedal Castle, Danija;
Castell Son Claret, Maljorka, Ispanija; Castell de Celra, Ispanija;Chateau Heralec Boutique
Hotel & Club Resort, Čekija; Hotel le Chateau Fort du Sedan, Prancūzija.

RASEINIAI

SAUGAUS EISMO RENGINYS ILGIŽIUOSE

NAUDINGA ŽINOTI

SUKČIAI SPENDŽIA ŽABANGAS
MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS
VMI dėkoja budriems gyventojams, pranešusiems
apie sukčiavimą.
Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau
– VMI) primena,
kad gyventojų pajamų deklaravimas
prasidės kovo mėnesį, kai Elektroninio deklaravimo
sistemoje atsiras
preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio
deklaracijos, o ne dabar – kaip siūlo sukčiai,
neva iš mokesčių inspekcijos siunčiantys
elektroninius laiškus, susigrąžinti „perteklių
mokėjimą“.
VMI pažymi, kad laiškų apie mokesčių
sugrąžinimą nei kitos informacijos elektroniniais laiškais nesiunčia. Visą informaciją
apie mokestines prievoles gyventojai gali
gauti prisijungę prie Mano VMI: www.vmi.
lt/manovmi.

VO Ilgižių krašto kaimų bendruomenė ,,SANTAKA‘‘ vykdo Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuojamo konkurso ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2016‘‘ renginių ciklą.
Sausio trečiąją savaitę surengta edukacinė veikla šeimoms ,,Ar esame saugūs kelyje?‘‘. Šis
renginys skirtas visiems šeimos nariams – tėvams, seneliams. Mat šie šeimos nariai privalo
būti pavyzdžiu vaikams ir anūkams, būnant gatvėje ir kelyje.
Renginio dalyviai pastebėjo, kad labai dažnai vaikai ir paaugliai neatsargiai dviračiais išlekia
į pagrindinį kelią iš kiemų, šalutinių keliukų, be ryškiaspalvių liemenių, neužsidėję dviratininkų šalmo.
Baigiant renginį, buvo pakartoti Kelių eismo taisyklių reikalavimai pėstiesiems, dviratininkams, vadeliotojams, padovanoti atšvaitai, liemenės, maišeliai.

ŠILUTE

VMI dėkoja budriems mokesčių mokėtojams, kurie neužkibo ant sukčių jauko ir
nedelsdami informavo Mokesčių inspekciją.
Institucija primena, kad iškilus klausimams
dėl mokesčių visą informaciją gyventojai
gali sužinoti paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
Mokesčių inspekcija ragina gyventojus būti
budrius, atkreipti dėmesį į laiško nelietuvišką
kalbą ir apie įtarimą sukėlusius laiškus pranešti šalies Policijos komisariatams.

SUKČIAI ĮSILAUŽĖ Į ELEKTRONINIUS
PAŠTUS IR BANDĖ IŠVILIOTI PINIGUS
Būkite atsargūs - Šilutėje plinta naujas pinigų
išviliojimo būdas. Informacines technologijas
įvaldę sukčiai įsilaužia į
įstaigų vadovų elektroninius paštus ir vadovų
vardu išsiunčia laiškus
kitiems darbuotojams,
nurodydami į kitas sąskaitas pervesti solidžias
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pinigų sumas.
Per savaitę tokius įsilaužimus patyrė du Šilutės lopšeliai - darželiai - „Raudonkepuraitė“ bei
„Pušelė“. Laimei, šių įstaigų darbuotojai buvo budrūs: gavę laiškus iš „direktorių“, nepervedė
prašomų sumų, žodžiu pasitikslino, ar tikrai direktorės atsiuntė tokius nurodymus, o supratę
apgavystę kreipėsi į policijos pareigūnus.
Ankstų sausio 13-osios rytą, apie 7.45 val., buvo įsilaužta į lopšelio - darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės elektroninį paštą. Įsilaužėliai iš šio pašto išsiuntė elektroninį laišką darželio
buhalterei, kuriame nurodė už konsultacijos paslaugas pervesti 10 200 eurų į kitą banko sąskaitą.
„Raudonkepuraitės“ buhalterė „Šilutės naujienoms“ komentavo, kad gavus tokį laišką iš
direktorės, jai iškart kilo įtarimas, nes buvo prašoma pinigus pervesti į užsienio banką.
Lygiai po savaitės, sausio 20 dieną, buvo įsilaužta ir į lopšelio - darželio „Pušelė“ direktorės
elektroninį paštą. Ir šįkart pinigai sukčių nepasiekė.

PALANGA

PRADEDAMA REGISTRACIJA Į STINTŲ
MEŠKERIOJIMO VARŽYBAS
Vasario 18 d., šeštadienį, vyksiančią Stintų šventę tradiciškai
pradės nemokamos Stintų meškeriojimo varžybos. Komandų,
dalyvausiančių šiose varžybose,
registracija vyks vasario 18 d. nuo
8 val. iki 9 val. Jūratės ir Kastyčio
skvere, išankstinė registracija –
telefonu 8 645 03183.
Komandą turi sudaryti du žvejai,
kiekvienas dalyvis meškerioti
galės pasitelkęs vieną meškerę su
penkių kabliukų sistema. Atsarginių meškerių žvejai galės turėti
tiek, kiek manys esant reikalinga.
Masalą varžybų dalyviai galės
pasirinkti savo nuožiūra.
8.00-9.00 val. varžybų komandų registracija Jūratės ir Kastyčio skvere. 9.00-12.00 val. stintų
meškeriojimo varžybos ant jūros tilto. 12.00-12.30 val. pagautos žuvies svėrimas. Kiekvienas
pagautos stintos gramas bus vertinamas 10 taškų, bet kokios kitos žuvies gramas – 1 tašku.
12.30-12.45 val. varžybų nugalėtojų apdovanojimai scenoje Jūratės ir Kastyčio skvere. Varžybų
nugalėtojų laukia Palangos mero taurės, padėkos bei rėmėjų prizai

KAUNAS

VILNIUS IR KAUNAS SIEKIA GERINTI
ISTORIŠKAI ŠALTUS SANTYKIUS
Iš Vilniaus į Kauną šeštadienį plūdo sostinės
gyventojai, nusprendę
pasinaudoti kvietimu
nemokamai apsilankyti
antrajame pagal dydį Lietuvos mieste. Šis gestas
tapo vienu pirmųjų aiškių
simbolių, siekiant suartinti du didžiuosius Lietuvos miestus, tarp kurių
istoriškai susiklostė šalti
ir kartais priešiški santykiai. Vilniečiai į Kauną
pakviesti minint 794-ąjį
sostinės gimtadienį. Šia
proga vilniečiams Kaunas
padovanojo ne tik nemokamą kelionę, bet taip pat ir nemokamas ekskursijas bei nuolaidas
pasilinksminimų vietose.
Nuo ankstyvo šeštadienio ryto Vilniaus autobusų stotyje nusidriekė norinčiųjų nemokamai
nuvykti į Kauną eilės. Kauno savivaldybės atstovai teigia besitikintys į Kauną nuvežti apie
1,2 tūkst. vilniečių. Vilniečius Kauno autobusų stotyje pasitiko muzikinis šou, o Vilniaus savivaldybės atstovai atvykusiems žmonėms ir jų laukusiems kauniečiams išdalino 794 dėžutes
saldainių „Vilnius“.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE BUS ĮAMŽINTAS L. DONSKIO ATMINIMAS
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė
iniciatyvai uostamiestyje
įamžinti Leonido Donskio
atminimą. Ant Klaipėdos
universiteto Menų akademijos pastato savivaldybės
lėšomis bus pagaminta ir
pakabinta atminimo lenta.
Šiame pastate Leonidas
Donskis studijavo ir dirbo,
į universitetą kvietė dėstyti
iškilius Amerikoje gyvenusius lietuvių mokslininkus.
„Tai pirmasis pagarbos ir
atminties įamžinimo ženklas, kuris jokiu būdu neužkerta kelio diskusijai ateityje dėl atminimo įamžinimo kitokiomis
formomis“, - sako miesto meras Vytautas Grubliauskas. Atminimo lentą planuojama įrengti
minint Leonido Donskio mirties metines. Šis intelektualas ir filosofas netikėtai mirė 2016 m.
rugsėjo 21 d.
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KURIA TOKĮ RESTORANĄ, KOKIO
NORĖTŲ PATI
Nuo 14 metų tapusi vegetare, alytiškė
Goda Sivilevičiūtė
(30) ne tik gyvenime,
bet ir versle tam teikia
pirmenybę. Turėdama
ne vienų metų nuosavo verslo patirtį, prieš
mėnesį sostinėje ji atidarė naują restoraną
„Alive“, populiarinantį augalinį maistą.
Iškilminga aplinka,
santūrus interjeras,
estetiškai patiekiamo
ir išradingai pagaminto maisto valgiaraštis
sudaro visumą, apie kokią ji pati svajoja,
eidama į restoraną.
Remontas ir kiti iššūkiai
Patalpas restoranui, kurį galima vadinti
prabangiu, moteris sako suradusi nesunkiai –
rinktis tikrai buvo iš ko. Gedimino prospekte,
kadaise buvusios populiarios „Ponių laimės“
vietoje, keletą kartų keitusios savininkus,
G. Sivilevičiūtė augalinio maisto restoraną
„Alive“ įrengė pagal savo skonį ir supratimą.
Patalpų remonto darbų priežiūra – sudėtingas
darbas, kuriam prieš atidarant restoraną teko
skirti begalę laiko. Statybos darbai užtruko
dvigubai ilgiau, nei buvo numatyta, ir atidarymą teko nukelti keletu mėnesių vėliau.
Pasiteiravus, kiek teko investuoti, verslininkė šypsosi ir leidžia suprasti, kad išlaidos
viršijo kur kas daugiau, nei buvo suplanuota:
„Pagalvojus apie investicijas, šiuo metu
sukasi galva...“ Kitas sunkumas, kuriam
prireikė laiko, įžvalgų ir ilgų pokalbių, buvo
virtuvės šefo paieškos. Restorano idėjos
autorė ir dalinė akcininkė G. Sivilevičiūtė
sako, kad sugaišo ne vieną dieną ir valandą,
kol sutiko pasitikėjimą keliantį, sumanų
profesionalą.
Daugiau nei vegetariškas
„Kadangi pati esu vegetarė jau daugiau nei
pusę gyvenimo, keliaudama visuomet turiu
aplankyti bent keletą 100 proc. vegetariškų
ar augalinio maisto restoranų. Užsienyje jie
turi puikų pasisekimą, o Lietuvoje tokių neturime. Taigi mano noru Lietuvoje atidaryti
vegetarišką restoraną užsikrėtė ir partneris –
įkalbinėti neteko“, – sako neseniai atidaryto
restorano įkūrėja. Ji nenorėtų pabrėžtinai
kartoti, kad restoranas vegetariškas ar veganiškas, nes, pasak jos, tai, kas siūloma ir
peršama, atstumia.
Šį restoraną G. Sivilevičiūtė sukūrė norėdama pasidalyti žinia, kad augalinis maistas
gali būti pagamintas taip skaniai, kad juo
mėgautųsi visi: ir vegetarai, ir visavalgiai.
Likimui palankiai susiklosčius ir susipaži-

nus su virtuvės profesionalu Pauliumi Janušu,
G. Sivilevičiūtė patenkinta, kad jis visus lūkesčius pateisina su kaupu.
Iš vietinių produktų pavyktų tik garnyras
Pašnekovės teigimu, augalinis maistas nėra
pigesnis nei visavalgių. Ji paneigia kai kada
pateikiamą nuostatą, neva vegetarams maitintis
nebūtinai brangiai kainuoja: „Geros kokybės,
vertingi ingredientai kainuoja daugiau nei
įprasti mūsų virtuvėje. O vien iš lietuviškų
daržovių ir prieskonių pavyktų pagaminti nebent gerą garnyrą.“ Visaverčiams, sotiems ir
sveikiems patiekalams G. Sivilevičiūtė ir savo
kasdienei mitybai, ir restorano patiekalams
perka iš svetur atvežamus produktus: tempę
(fermentuotą sojų masę), įvairius prieskonius,
seitaną (produktą iš kviečių baltymų) pasigamina patys.
„Natūralu, kad, atidarydami augalinio maisto
restoraną, sutiksite daugiau skeptikų nei palaikančiųjų. Žmonės augalinį maistą vis dar
sieja tik su salotomis ir vandeniu arba šviežiai
spaustomis sultimis ir net nesusimąsto, kad didžiąją kiekvieno žmogaus raciono dalį sudaro
augalinis maistas. Vynas irgi gaminamas iš
vynuogių, – šypsodamasi aiškina pašnekovė,
kuriai vienas sudėtingesnių dalykų buvo vyno
kortos ir gėrimų meniu sudarymas.
Geriau nenustatytos darbo valandos nei
rutina
Per studijas, kaip ir visi studentai, padirbėjusi padavėja, G. Sivilevičiūtė vėliau išbandė
samdomą darbą – dirbo buhaltere. Ilgainiui šis
darbas pradėjo kelti rutinos nuobodulį. Įkūrusi
savo buhalterijos paslaugų įmonę ir dirbdama
joje, pašnekovė jautėsi taip pat, tad dabar jai
tik vadovauja.
Pasukusi į maitinimo verslą ir sostinėje dar
turinti porą nuosavų kavinių, pradėdama dar
vieną naują projektą su verslo partneriu žinojo, kad neapsiribos smulkiu projektu: „Mažas
bariukas neviliojo.“
Augalinio maisto restorano sumanytoja
konkurencijos sako kol kas nejaučianti, nes tai
pirmasis toks restoranas Lietuvoje.

RECEPTAS

NAMINIS KIJEVO KOTLETAS
Ingredientai:
1 vnt. vištienos krūtinėlės,
1 vnt. kiaušinių,
džiūvėsėlių,
2 rutuliukai sviesto,
žolelių: pvz raudonėlių,
bazilikų,
druskos,
pipirų.
Instrukcijos:
1. Pirmiausia muštuku,
vištienos krūtinėlę, perpjautą
pusiau, išmuškite. Galima išmušti ganėtinai blogai, bet jei nepavyks, nebus didžiulės problemos.
2. Tuomet sviestą šiek tiek pašildykite rankose bei sumaišykite su žolelėmis. Suformuotą
rutuliuką suvyniokite į vištieną.
3. Kiaušinį išplakite su druska bei pipirais.
4. Suvyniotą vištieną mirkykite kiaušinio plakinyje, tada džiūvėsiuose ir taip du kartus.
Kepkite įkaitintame aliejuje.
5. Patiekite su salotomis (pomidorai, svogūnas, grietinė, druska, pipirai) ir bulvėmis - jas
apvirkite, suklokite skardoje, apibarstykite įvairiausiais prieskoniais, apšlakstykite aliejumi bei
pakepinkite orkaitėje (190 laipsnių) maždaug 10 minučių. Tikras skanumėlis!
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
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1 k. butà (V a., 30 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 10 000
Eur, su rûsiu, renovuotame
name, vidinis) Kæstuèio g.
Jurbarkas, tel. +370 614
258 45.
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, padaryti remontai virtuvëje, vonioje).
Jurbarkas, tel. 8 634 30 253.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a.,
mûriniame V a. name, didelis balkonas, sandëliukas,
tvarkingas). Jurbarkas, tel.
8 631 16 548.
2 k. butà Lauko g. 2a-5
(II a., 50 kv. m, VI aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 647 42 210.
2 k. butà 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,
tinkamas komercinei veiklai. Ðiuo metu yra dëvëtø
rûbø parduotuvë. Atskiras
áëjimas). Jurbarkas, tel. 8
686 11 797.
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). Jurbarkas, tel.
8 601 16 138.
2 k. butà Naujamiestyje (2
ástiklinti balkonai, parketas,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
3 k. butà S. Daukanto g. 25,
ðalia Naujamiesèio m- klos
(67,70 kv. m, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà Kauno g. 23 (V
a., kaina 10 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 49 196.
3 k. butà Sodø g. (II a.,
mûrinis namas, centrinis
ðildymas, nuotekos miesto
sistemoje, yra þemës, garaþas) arba galima pirkti
visà namà. Jurbarkas, tel. 8
603 54 942.
3 k. butà (su prieðkambariu,
III a., 78 kv. m, butas tvarkingas, suremontuotas) arba
keièiu á 2 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 638 57 096.
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 Dariaus ir Girëno
g. (II a., 79 kv. m, langai
plastikiniai, durys ðarvuotos, kambariai nepereinami, geras planavimas).
Jurbarkas, tel. 8 625 93 347.
Dalá namo (miesto ðildymas, 1 a þemës, ûkiniai
pastatai, galimybë pirkti
visà namà). Jurbarkas, tel.
8 601 23 567.
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Dalá namo ( yra
3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas
remontas, kaina
18 900 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8
652 71 529.
Þemæ Girdþiø
sen. Gudeliø k.
(30 ha, þemës
ûkio paskirties,
naðumo balas
58.1). Tel. 8 685
35 327.
Mediná namà
miesto centre (yra 20 a
þemës). Jurbarkas, tel. 8
618 25 589.
Mûriná namà Skirsnemunëje
(yra ûkinis pastatas, yra
þemës 15 a). Tel. 8 686 04
395.
Namà Smukuèiuose (54
kv. m, 12 a sklypas, galima
gyventi þiema, komunikacijos, kaina 26 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 601 60 631.
Sklypà Jurbarke (50 a,
komercinës paskirties,
tinka degalinei, kavinei,
angarams statyti) geroje
vietoje Kiduliø miestelyje,
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai.
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke, ðalia
miðko, ,A. GiedraièioGiedriaus g. (15 000 Eur,
15 a, namø valda, komunikacijos, ramioje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sodà Greièiuose
„Vieversio“ bendrijoje,
sklypo Nr. 254 (medinis
II a. namelis su baldais,
garaþas mûrinis, tvarkingas
ðulinys, sklypas aptvertas).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
Sodybà Skirsnemunëje (yra
mûriniai pastatai, þemës
0,15 a). Jurbarkas, tel. 8
654 95 018.
Sodybà Ðvendriðkës k. (15
000 Eur, reikalingas vidaus
remontas, ið karto gyventi
negalima). Jurbarkas, tel.
+370 618 24 553.
Þemës sklypà Jurbarkuose,
Dainiø k. (25 300 Eur, 5,5
ha dirbamos þemës sklypas,
netoli Jurbarko miesto ribos, Mituvos g.). Jurbarkas,
tel. 8 656 90 118.

p e r k a
2 k. butà, pageidauèiau renovuotame name. Jurbarkas,
tel. 8 638 57 096.
3-4 k. butà P. Cvirkos g. 11,
13, 7. Jurbarkas, tel. +370
603 81 950.

n u o m o j a
Dirbanti moteris iðsinuomotø 1-2 k. butà. Tel. 8 645
90 257.
Jauna ðeima iðsinuomotø
2 k. butà. Jurbarkas, tel. 8
635 35 585.

Këdainiuose ir rajone

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje
miðkus (brandþius, jaunus,
malkinius, iðkirstus), þemæ,
sodybas. Tel. 8 651 39 039.

cm
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+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
Bendrabuèio tipo kambará
Rumpiðkës g. 7 (IV a., 22 kv.
m, maþi mokesèiai, miesto
centre, rakinama laiptinë,
ramûs kaimynai, kaina 13
000 Eur). Klaipëda, tel. 8
688 56 284.

Raseiniuose ir rajone

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

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

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. (0,67 a
sklypai, 5,65 ha þemës prie
namø, gyvenvietes centre,
prie pagrindinio plento
Ðilalë-Ðilutë-Tauragë, vienkiemis). Tel. 8 655 33 834.
Sodybà (su 0,67 a sklypu, vienkiemis, gyvenvietës centre, prie pagrindinio plento,
5,65 ha þemës aplink namus, ðalia miðkas, graþi
vieta). Tel. 8 623 13 698.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

1 k. butà (I a., 24 kv. m, II
aukðtø name, medinis, 7
500 Eur, gera vieta, pakeisti
langai, durys, reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8
653 86 020.
1 k. butà (I a., su patogumais, yra balkonas, 40,8
kv. m). Tauragë, tel. 8 672
38 513.
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 Ateities take (II
a.). Tauragë, tel. 8 656 34
080.
1 k. butà miesto centre (V
a., yra balkonas, 28 kv. m,
11 600 Eur). Tauragë, tel. 8
685 62 036.
Namà Jovaruose (2 a.,
mûrinis, 9 a, ðiltnamis,
ûkinis pastatas, garaþas).
Tauragë, tel. 8 640 88 773.

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 J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (III a., plastikiniai
langai, ðarvo durys, tvarkingas, 14 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 614
42 303.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (IV a., mûrinis namas, 54
kv. m, ástiklintas balkonas).
Tauragë, tel. 8 699 87 907.
2 k. butà (III a., ið keturiø
aukðtø, 42,4 kv. m, tvarkingas, su pagrindiniais baldais
ir buitine technika, labai
maþi mokesèiai, namas ant
upës Jûros kranto, ðildymas ið katilinës, namas po
renovacijos, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 639 45 821.
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 Ateities take 1 (IV
a., remontas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 02 092.
2 k. butà Gedimino g. 45 (II
a., be baldø). Tauragë, tel. 8
652 13 133.
2 k. butà Prezidento g. (I
a., renovuotame name, su
holu, 53 kv. m, tvarkingas,
jaukus, tvarkinga laiptinë,
renovacija iðmokëta, 42
000 Eur). Tauragë, tel. 8
616 14 980.
2 k. butà Tauragës r.,
Papuðynio k., Ðilalës g. (II
a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 18 500 Eur, yra
garaþas, þemës). Tauragë,
tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Gedimino g. 37
(I a., 52 kv. m, IX aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 23 000 Eur,
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 centre Baþnyèiø
g. 13-15 (V a., 53 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 46 398.
3 k. butà Dainavos g. (III
a.). Tauragë, tel. 8 653 21
961.
3 k. butà 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 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.

4 k. butà Pagramantyje.
Tauragës r., tel. 8 652 17
822.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 (II a., 98 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 65
000 Eur. Renovuotas namas, su buitine technika ir
baldais). Tauragë, tel. 8 699
67 090.
Dviejø namø valdà Jurbarko
g. 28 ir 28 A (67 000 Eur).
Galimi keitimo variantai.
Tauragë, tel.: 8 682 41 561,
8 652 97 533.
Gyvenamà namà pigiai
Gaurës g. (be patogumø, 6
arai þemës, ûkinis pastatas,
22 000 Eur). Tauragë, tel. 8
654 49 012.
Garaþà Tarailiuose, prie
„Regitros“ (mûrinis, duobë,
rûsys). Tel. 8 675 51 288.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas), þemës sklypà Rydðtato
g. (10 arø). Namo II aukðtà.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(rûsys po visu garaþu, apðiltintos lubos, trifazis, saugomas kameromis). Tauragë,
tel. 8 614 16 697.
Garaþà T. Ivanausko g.
(18 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, 2 200 Eur, trifazis, duobë, apsauga, kaina
negalutinë). Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Gaminame ir parduodame
ràstinius namus, pirteles ir
t.t. pagal individualius uþsakymus, dengiame stogus.
Tauragë, tel. 8 656 27 196.
Komercines patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Namà (vieno aukðto, miesto
komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro
þemës, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis) arba
keièiu á 1 k. butà (iki III a.,
su priemoka). Tauragë, tel.
8 611 14 025.
Namà Skaudvilëje, Puðyno
g. 1. Tel. 8 670 28 404.
Namà P. Joniko g. (70 kv.
m, I a., plastikiniai langai,
56 000 Eur, árengtas, sklypas
14 a, 2 kambariai, didelis
garaþas). Tauragë, tel. 8 685
21 846.
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.
1 k. butà Dainavos g. (V a.,
geros bûklës, plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, 13 500
Eur). Tauragë, tel. 8 673
35 614.
Pastatà (480 kv. m, su 18
arø þeme, graþioje vietoje,
ðalia Taurø nuotykiø parko,
26 000 Eur). Tauragë, tel.:
8 657 95 886, 8 657 99 145.
Ràstiná sodo namà Joniðkës
soduose (ne visai árengtas,
7 arai þemës, teritorija sutvarkyta ir aptverta, maþi
mokesèiai). Tauragë, tel. 8
686 20 356.
Sodybà graþioje vietoje prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653
19 049.
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Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų ir KRAUTUVŲ vairuotojų
mokymus (mokiniai registruojami nuolat ! )

JAU RUOŠIAME!
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Vasario 02 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 319,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
300,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Vasario 06 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, ir teorijos paskaitos, ir praktikos važiavimai, ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

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

Sodà Tauragëje, Juodpetriø
k., Ðilo g. (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 14 000 Eur,
dviejø aukðtø mûrinis namas su balkonu, plastikiniai
langai durys didelis stiklinis
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8
657 50 573.
Sodybà (17 000 Eur, kaimelyje. Aptverta teritorija,
netoli upë, yra tvenkinys,
ûkiniai pastatai dideli. 70
arø þemës aplink namà).
Tauragë, tel. 8 686 41 268.
Sodybà Dacijonø k. (45 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 690
30 585.
Sodybà Mineikiðkiø k.,
Maþonø sen. (graþi aplinka,
65 000 Eur, 10 ha þemës, 8
ha dirbama, likusi miðko.
Ràstinis namas, nebaigta
statyba. Kaimo turizmui,
ûkininkavimui). Tauragë,
tel. 8 685 42 675.
Tik uþ 2 000 Eur kilnojamàjá namelá (paviljonà,
kurá apðiltinus galima gyventi þiemà). Tauragë, tel.
8 699 47 870.
Þemes sklypà Pilaitës g. (8
a, namo statybai, 9 a, kaina
15 000 Eur). Tauragë, tel. 8
611 16 886.
Þemës sklypà Kavadoniø
k. (13 000 Eur, 4,13 ha
þemës sklypas, pieva, þemës
naudingumas 3,87 ha, naðumas 41). Tauragë, tel. 8 653
86 020.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras
- 1 200 Eur). Tauragë, tel. 8
614 36 620.

Þemës sklypà Skaudvilëje.
Tauragë, 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
(8 700 Eur, 8 a sklypas
namø valdos, geroje vietoje,
kraðtinis, asfaltuotas privaþiavimas) Vytauto g., kitoje kelio pusëje Norkaièiø
bokðto. Tauragë, tel. 8 652
89 923.
Þemës sklypà Tilþës pl.
25, Butkeliuose (13 arø,
visos komunikacijos, prie
pagrindinio kelio). Tauragë,
tel. 8 637 02 092.
Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo
10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo
600 Eur). Tauragë, tel. 8 611
12 005.

p e r k a
+Þemæ Tauragës rajone
(þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas,
atsiskaitau pirkimo dienà.
Tel. 8 699 82 177.
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+Iðnuomoja Veterinarijos
g. patalpà (40 kv. m, 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,
kad bûtø ðiek tiek baldø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus.
Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus.
Atveþa. Tel. 8 674 24 111.

n u o m o j a
+Iðnuomoja arba parduoda odontologijos kabinetà J. Tumo-Vaiþganto g.
Tauragë, tel. 8 674 30 502.
Iðsinuomotø 1 k. butà, nebrangiai. Tauragë, tel. 8 636
78 509.

p a r d u o d a
Garso stiprintuvà BMG 001
(45 Eur). Garso ekvalaizerá
(10 Eur). Tauragë, tel. 8 613
25 179.
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OPEL

p a r d u o d a
OPEL VECTRA (2003 m.,
draudimas, TA iki 2018 m.,
benzinas, dujos, heèbekas,
kaina 2 300 Eur). Tel. 8 602
12 534.

Ðaldiklá „Atlant“ (maþai naudotas, 5 stalèiai, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 604 08 392.

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

p a r d u o d a

2

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis, geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios
kambariui), skalbiniø dëþæ
(pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Lovà (dviaukðtë, medinë, ilgis 2 m, 130 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 601 22 313.
Kompiuterio stalà, spintelæ
su veidrodþiu ir dvi spinteles su stalèiais, jaunuolio
komplektà (kaina 65 Eur, su
pristatymu). Jurbarkas, tel. 8
616 84 106.
Naudotus àþuolinius vokiðkus baldus geros bûklës:
minkðtà dalá (3x2, be miegamos funkcijos), komodà,
kampinæ indaujà. Tauragë,
tel. 8 613 30 797.
Sekcijà (vyðninë sp.,
kampinë, su rûbø spinta,
geros bûklës, talpi, priedas - veikiantis televizorius
PANASONIC). Tauragë, tel.
8 634 01 067.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë), tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofàlovà, këdes, stalus svetainei
ir virtuvei. Jurbarkas, tel.:
8 624 24 477, 8 627 89 361.
Sekcijà ir sofà su foteliu
(pigiai). Tauragë, tel. 8 654
59 973.
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.

d o v a n o j a
Dovanoja dvigulæ lovà.
Jurbarkas, tel. 8 685 27 407.

p a r d u o d a

Parduodame þàsø skerdienà. Augintos kaime. Sveria
apie 5 kg. Kaina 6 Eur/kg.
Jurbarkas, tel. 8 650 88 545.
Karvæ (labai gera, verðinga,
11 m., 430 Eur) Ðilalës r.
Vilnius, tel. +370 678 76 779.
Pieninæ telyèià, verðiuosis
kovo pabaigoje. Tauragë, tel.
8 611 38 476.
Stambià, verðingà, geros
karvës juodmargæ telyèià.
Sëklinta 2016 06 23. Kaina
sutartinë. Skirsnemunës sen.,
tel. 8 662 35 299.
Ðienainio rulonus (plëvelëje).
Tauragë, tel. 8 650 69 105.
Ðienainá (baltuose rulonuose). Tauragë, tel. 8 687 55
632.
Ðuniukus (ðkotø terjerø veislës, 6 savaièiø). Tauragë, tel.
8 675 32 859.
Vakarø Sibiro laikø veislës
ðuniukus (2,5 mën., su kilmës
dokumentais, paþenklinti,
paskiepyti). Tel. 8 672 19 781.

Klausos aparatà „Oticon
Get“ (uþausinis, uþprogramuojamas konkreèiam
þmogui, ásigytas 2016 9
mën., 24 mën. garantija,
330 Eur). Tauragë, tel. 8
682 18 098.
Plastikines taras (1000 l,
su metaliniais padëklais,
ðvarios, tvarkingos, tinka
vandeniui, kurui, skystoms
tràðoms ir t.t., 37-45 Eur,
kanalizacijai, 18 Eur, rëmai, 15 Eur, pûslës, 3 Eur).
Galime atveþti. Tauragë, tel.
8 673 27 937
Rudeninius batelius su
auliukais (nauji, 39 dydis, 15
Eur). Kailinius (nauji, rudos
sp., 48-50 dydis). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

p e r k a
Superka bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

p a r d u o d a
PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelinas, karavanas, gera
ðeimyninë maðina, iki 7 vietø, TA iki 2018 11 mën.,
kondicionierius, kompiuteris, 2 350 Eur). Tel. 8 604
79 756.
Statybinæ medienà: dailylentes, grindines terasines
lentas, medienos atraiþas.
Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 646 44 279.

p e r k a
Priimu statybines atliekas.
Tel. 8 646 44 279.

Dedeklës viðtas, kaimiðkus
gaidþius ir bulves. Jurbarkas,
tel. 8 610 91 792.
Kiaulæ (apie 180 kg, 1,70
Eur). Jurbarkas, tel. 8 637
30 223.
Kiaulæ (apie 150 kg).
Tauragë, tel.: 8 685 60 235,
8 446 69 440.

p a r d u o d a

Mësinæ kiaulæ, kaina pagal
susitarimà. Tauragë, tel. 8
685 26 453.
Aviþas. Tauragë, tel. 8 685
04 467.
Brangiai perku mësinius,
miðrûnus verðelius, telyèaites,
ðarolë veislës. Tel. 8 614 81
436.
Kvieèius, kvietrugius,
mieþius. Gali bûti nekondiciniai. Atsiskaitau ið karto.
Jurbarkas, tel. 8 654 36 432.
Perka brangiai mësines telyèaites auginimui. Tel. 8 614
81 436.
Ðiaudus. Tauragë, tel. 8 618
32 525.

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

p a r d u o d a
Armonikà „Belarus“ (geros
bûklës, kaina 43 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 676 63 601.
Dëvëtus drabuþius (kelnës,
dþemperiai, striukës ir t.t.,
100 kg - 25 Eur). Atveþa.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Dviratá (10 Eur). Tauragë, tel.
8 613 25 179.
Pripuèiamà èiuþiná (pragulø
profilaktikai ir gydymui).
Skaudvilë, tel. 8 670 28 404.

RENAULT

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

SEAT
Priimu gyventi tvarkingà, be
þalingø áproèiø pagyvenusio
amþiaus moterá arba vyrà
Pagramanèio miestelyje,
Akmenos g. Tauragës r., tel.
8 656 24 052.

2 karves. Tel. 8 641 11 947.

4 verðiø karvæ. Tel. 8 641
11 947.

PEUGEOT

p e r k a

+Belukðtes aviþas sëklai (1
tona - 180 Eur). Tauragë, tel.
8 699 12 013.

Mësiniø aviø skerdienà
ðarolë veislës (1 kg - 3,50
Eur). Tel.: 8 696 31 654, 8
624 90 324.

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.

Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys
puikiomis dengiamumo,
spalvos parinkimo savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug
tranzito, garaþø daþymui,
baltos sp. 40 kg ir geltonos
sp. 40 ir 25 kg). Tauragë, tel.
8 673 02 428.
Àþuolines lenteles (5 vnt.,
ilgis 5 m, storis 7 cm, kaina
250 Eur). Tel. 8 654 32 759.
El. vandens ðildytuvà (80 l).
Tauragë, tel. 8 689 09 458.
Y P A T I N G O 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.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.
Juostinius mobiliuosius
gaterius (elektra, benzinas,
dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW
elektros stotá. Tauragë, tel.
8 685 69 805.
Ketaus radiatorius (1 sekcija - 2 Eur). Betono maiðyklæ
(Skaudvilës g-bos, 220 Eur).
Aliuminio laidà (4 x 4, apie
15 m, 15 Eur). Tauragë, tel.
8 613 25 179.
Koklius (nauji, moliniai, po
0,80 ct/vnt.), ketaus stalus
su rinkëmis, ketaus orkaites
(po 30 Eur). Jurbarkas, tel.
8 614 83 688.

p a r d u o d a
AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 B4 ( 1992 m. 2,0
l. benzinas, be TA ir draudimo, kaina 420 Eur. Tel. 8
698 72 452.
AUDI A4 (1,9 l, dyzelinas,
1995 m., TA iki 2018 12
mën., rida 219 346 km, labai
geros bûklës, ið Vokietijos,
Lietuvoje neeksploatuotas,
atliktas servisas, kaina 1
285 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 31 383.

FORD

p a r d u o d a
FORD FOCUS (1999 m.,
1,6 l, benzinas, 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 647 80 535.
FORD MONDEO (1999
m., 2 l, benzinas, universalus, vyðninës sp., TA iki
2018 m., draudimas, 600
Eur). Tauragë, tel. 8 643
12 904.

HYUNDAI

p a r d u o d a
HYUNDI MATRIX (2003
12 04 d., 1,5 TD, 60,3 kW,
juoda sp.). Tel. 8 638 30 556.

MITSUBISHI

p a r d u o d a

SEAT CORDOBA (2004
m., 1,9 dyz., sedanas,
Lietuvoje neeksploatuotas, rida 207 412 km, geros
bûklë, kaina 1 795 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.
SEAT LEON (2005 m., 1,9
l, dyzelinas, 81 kW, TA,
draudimas, naujos þieminës padangos, 2 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 615 82 627.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (1993 m., 1,4
l, benzinas, 3 durø, TA iki
2017 07 mën., vasarinës,
þieminës padangos). Tel. 8
678 43 672.
VW GOLF (1994 m.,
dyzelinas, karavanas, nauja
vaþiuoklë, TA iki 2018 12
mën., ABS, centrinis, 750
Eur). Tel. 8 676 53 570.
VW GOLF (2000 m., 1600
cm3, benzinas, 74 kW, automatinë, heèbekas, þalia sp.,
4/5, 106 000 km, TA iki 201812, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 200 Eur. Tvarkingas, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.
VW PASSAT (universalus,
1992 m.,1,6 TD, 59 kW,
mëlynos sp., TA iki 2017
07 27 d., kaina 450 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 613 15 761.

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.

VW PASSAT (1999 m.,
dyzelinas, karavanas, TA
iki 2018 m., 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.

NISSAN

UAZ

p a r d u o d a

p a r d u o d a

NISSAN SERENA (1994
m., 2 l, dyzelinas, TA iki
2018 10 mën., 550 Eur) arba
keièia á maþesná. Tel. 8 611
59 050.

UAZ 469 (2,4 l. benzinas, be
TA ir draudimo, kaina 750
Eur. Tel. 8 698 72 452.

VW TRANSPORTER
(1994 12 mën., dyzelinas,
krovininis, 3,5 t, 1,9 l, 1 250
Eur). Klaipëda, tel. 8 603
10 867.

cm
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p e r k a

p a r d u o d a

+Vaþiuojanèius automobilius, gali bûti be TA iki
300 Eur. Tauragë, tel. 8 653
11 297.
Superkame automobilius, mikroautobusiukus
aukðèiausia kaina. Dirbame
kasdien ir sutvarkome dokumentus. Tel. 8 644 43
948.

Buldozerá prie T-40 (plotis
2,2 m, 360 Eur), transformatorius (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.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame remontà. Suteikiame garantija. Atsarginës dalys.
Dyzeliniai, benzininiai,
elektriniai. Nerûdijanèio
plieno kibirëliai. Tauragës
r., tel.: 8 685 26 204, 8 639
07 345.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Trifazá oro kompresoriø, el. variklá. Maðinos
bortiná këbulà, elektriná
pjûklà. Tauragë, tel. 8 647
36 183.
Pieno auðintuvà
WEDHOLM (900 l, 700
Eur). Tauragë, tel. 8 671
01 640.

p a r d u o d a
Priekabos ZUBRIONOK,
MAZ 8114 (lengvosios
maðinos, 2 vnt.). Ðilutës r.,
tel. 8 678 14 642.

Maþø gabaritø traktoriaus
puspriekabæ (250 Eur). Tel.
8 654 32 759.

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

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

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

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

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

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

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

MTZ 80 (1989 m.)
Gyvuliams veþti priekabà, kultivatoriø, sunkiàsias akëèias, ryðuliná presà
NEW HOLLAND, malûnà,
vandens siurblá, vagotuvus.
Tel. 8 623 13 698.
MTZ 1221 (pirma registracija 2016 m., 14 850 Eur).
Kaunas, tel. 8 614 94 411.
Plûgus: WIRAH, PLN3 ir jø atsargines dalis
plûgui KVERNELAND.
Kultivatorius (2,6 ir 3,4 m).
Traktorines sëdynes. Tràðø
barstomàjà. Grûdø sëjamàjà
SZ-3,6. Grûdø malûnà.
Akëèias. Arkliná veþimà.
Traktoriø BELARUS 820.
Tauragë, tel. 8 601 75 010.
Ðieno-ðiaudø presà CLAAS
(ryðulinis). Tauragë, tel. 8
682 24 545.
Traktorinæ priekabà 2PTS2, grûdø iðkrovimo sraigæ
(elektrinë), priekinës aðies
þiedà (4 t priekabai), padangas (traktoriniø priekabø,
4-12 t), iðvertimo cilindrus
(traktoriaus priekabø, 2-4
t). Ðilutës r., tel. 8 678 14
642.
Traktorius dalimis: T-25,
T-40, MTZ-80, JUMZ.
Traktorinæ vienaðæ 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 (savadarbis, be
dokumentø, „pupso“ variklis ir ratai, dëþë GAZ,
hidraulas, reikia pasiremontuoti, kuriasi, vaþiuoja,
galima dalimis, 700 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 08 241.
Traktoriø MTZ 95.24 (2011
metø, 1450 motovalandø, su
frontaliniu krautuvu. Kaina
sutartinë, plius PVM).
Ðilalë, tel. 8 650 40 427.
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.
Traktoriø T-25 A3 (2 sëdimosios vietos, tempimo
gervë, dviaðë priekaba).
Tauragë, tel.: 8 689 18 547,
8 446 53 071.

p e r k a
+ Þ.Û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623
55 702.
Perku þemës ûkio technikà: kombainus, traktorius, sunkveþimius, þemës
inventoriø, priekabas, automobilius. Atsiskaitau vietoje. Tel. 8 677 16 770.
Traktoriø JUMZ ekskavatoriø, techniðkai tvarkingà
ir pageidaujama didelë
kabina. Tel. 8 615 83 738.

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

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

+Pieno ûkiui reikalingi
darbininkai. Tauragë, tel. 8
611 24 936.
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+Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø netoli Tauragës, nedideliame ûkyje. Pageidautina
vyresnio amþiaus, mokantis
vairuoti traktoriø ir melþti
karves. Galime apgyvendinti. Tel. 8 601 43 098.
Ieðkomi rinkodaros vadybininkai (-ës). Pajamos,
seminarai, nuolatinis tobulëjimas, poilsinës kelionës
á kitas ðalis (1 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 670 59 284.
MLM groþio ir sveikatingumo kompanija „TianDe“
ieðko verslo partneriø ir
konsultantø. Tauragë, tel.
8 699 56 119.
Pieno ûkiui reikalinga
melþëja. Jurbarkas, tel. 8
614 10 514.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai (-ës), gali bûti
ðeima, apgyvendiname soc.
garantija, mokamas atlyginimas. Raseiniai, tel.: 8
677 17 012, 8 606 46 462.
R E I K A L I N G A S
ÞMOGUS, GALINTIS
PAMOKYTI PRANCÛZØ
KALBOS. Tauragë, tel. 8
633 52 123.
Reikalingas pagalbinis darbininkas pieno
ûkiui Tauragës rajone.
Apgyvendinimas ir maitinimas nemokamai. Tauragë,
tel. 8 618 10 349.
Ieðkoma medienos lenteliø
pakuotoja (-as). Amþius iki
45 metø. Tauragë, tel. 8 652
55 588.
+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8
655 19 876.
42 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus
Jurbarko rajone. Tel. 8
628 84 878.
Ieðko darbo, atlieka ávairius
apdailos darbus. Tauragë,
tel. 8 651 77 300.
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 buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
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 ðildo
stogus, atlieka visus vidaus apdailos darbus: suka
gipsà, daþo ir kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 630 50 708.
Vyras ieðko darbo tinkuoja,
glaisto, daþo, atlieka vidaus
ir iðorës darbus prieinama
kaina. Tauragë, tel. 8 631
03 433.

+Atlieku visus vidaus apdailos darbus. Tauragë, tel.
8 673 02 428.
+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.
Manikiûras su geliniu
lakavimu, kad kiekviena
moteris turëtø tvarkingus ir
graþius naguèius. Jurbarkas,
tel. 8 699 66 016.
Remontuoja skalbykles,
el. virykles, orkaites, indaploves. Atvyksta á namus,
suteikia garantijà. Tel. 8
670 41 303.
Valome medþiais ir krûmais apþëlusius laukus,
pievas, griovius, pakeles
ir pamiðkes. Susidariusias
kitimo atliekas smulkinam
medienos smulkintuvu.
Tauragë, tel. 8 602 62 640.

Ieðko metalo tekintojo darbo, gali uþsakymus priimti
ir namie. Jurbarkas, tel. 8
687 87 075.

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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KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
VASARIS
3 d., penktadienis, 18.30 val.
Frank Loesser, Abe Burrows „Kaip prasisukti versle
be didelio vargo“. 2 veiksmų miuziklas.
Bilietų kainos – 10,00 €, 12,00 €, 14,00 €
4 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Altorių šešėly“. 2 dalių šokio spektaklis.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
5 d., sekmadienis, 13.00 val.
Antanas Kučinskas „Makaronų opera“. 2 veiksmų
opera vaikams.
Bilietų kainos – 5,00 €, 7,00 €, 9,00 €
10 d., penktadienis, 18.30 val.
Gaetano Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 veiksmų
komiška opera.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
11 d., šeštadienis, 18.30 val.
Dan Goggin „Šounuolynas“. 2 veiksmų muzikinė
komedija.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
14 d., antradienis, 18.30 val.
Teatro kolonų salė. „O, mielas drauge“. 1 dalies
koncertas.
Bilieto kaina – 10,00 €

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

VASARIO 1 D. 18 VAL. Kino filmas „12 kėdžių“ Jurbarko kultūros centre.
VASARIO 7 D. 18 VAL. Pauliaus Stalionio koncertas „Aš
tavimi tikiu“ Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

VASARIO 1 D. 18 VAL. Asociacijos „Mažoji scena“
spektaklis „Sveiki, žmonės!“ Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 2 D. 18 VAL. Tarptautinis projektas – miuziklas „Čigonų princesė“ Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 3 D. 18 VAL. Kino filmas „12 kėdžių“ Tauragės
kultūros rūmuose.
VASARIO 4 D. 18 VAL. Respublikinė šokių šventė „Šokių
mozaika“ Tauragės kultūros rūmuose.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

VASARIO 1 D. 18 VAL. Kino filmas „12 kėdžių“ Šakių
kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

VASARIO 2 D. 18 VAL. Kino filmas „12 kėdžių“ Šilutės
kultūros ir pramogų centre.

17 d., penktadienis, 18.30 val.
„Divizija“. 2 dalių šokio spektaklis.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
18 d., šeštadienis, 18.30 val.
Palangos koncertų salė (Vytauto g. 43, Palanga)
Viačeslavas Ganelinas, Sigitas Geda „Velnio nuotaka“. 2 veiksmų miuziklas.
Bilietų kainos – 13,00 €, 19,00 €, 24,00 €, 30,00 €
19 d., sekmadienis, 12.00 val.
Teatro kolonų salė. „Verpalų pasakos“ 1 veiksmo
muzikinė pasaka vaikams. Bilieto kaina – 6,00 €
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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