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SVEIKATA

TAURAGĖ

NATŪRALIOS KRAUJAGYSLIŲ VALYMO
PRIEMONĖS
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Kraujagyslių valymas ir smegenų kraujotakos atstatymas
– veiksmingos liaudiškos priemonės.
Sumalti ir gerai išmaišyti 100
g beržų pumpurų, šlamučių,
jonažolių ir vaistinės ramunėlės žiedų. Šaukštą vaistažolių
mišinio užpilti maždaug puse
litro verdančio vandens ir palikti
pritraukti apie 20 minučių. Tada
nukošti ir nusunkti nuovirą.
Vartojimas: vakare, pusvalandį prieš miegą į
120 ml nuoviro įlašinti vieną lašą laurų aliejaus ir šaukštelį skysto medaus. Išmaišyti ir
išgerti. Rytą nuovirą pašildyti karšto vandens
vonelėje (jokiu būdu neužvirinti!), vėl įpilti
tiek pat aliejaus ir medaus. Išgerti pusvalandį
prieš valgį.
Sumaišyti 2 šaukštus svogūnų lukštų, 2
šaukštus džiovintų erškėčių vaisių ir 5 šaukštus pušų spyglių. Sausą mišinį užpilti litru filtruoto vandens ir užvirti ant vidutinės ugnies.
Palikti pritraukti per naktį šiltoje vietoje arba
indą su nuoviru apvynioti kilpiniu rankšluosčiu. Nuovirą vartoti 2 kartus per dieną, po 2
puodelius (iš viso apie 0,5 l).
Kad išsivalytų ir atsinaujintų kraujagyslės,
rekomenduojama kiekvieną dieną rytais suvalgyti po 3 graikinius riešutus, nedidelę saujelę razinų ir vidutinio dydžio gerai prinokusį
mandariną. Visa tai suvalgius, nieko nevalgyti
ir negerti jokių skysčių bent valandą. Tada
galima išgerti stiklinę (240 ml) šalto, gryno
vandens ir papusryčiauti. Siekiant geriausių
rezultatų, taip maitintis nuo 3 iki 6 mėnesių.
Ketvirtas ir paskutinis receptas: česnako
galvutę nuvalyti, išskirstyti skiltelėmis ir
smulkiai supjaustyti. Užpilti maždaug 200 ml
nerafinuoto saulėgrąžų aliejaus. Tada užpiltinę
padėti į šaldytuvą, ant apatinės lentynėlės.
Palaikyti per naktį. Rytą išspausti šaukštą
šviežių citrinų sulčių ir sumaišyti su šaukšteliu česnakų ir aliejaus užpiltinės. Vartoti tris
kartus per dieną pusvalandį prieš valgį. Kraujagyslių valymo kurso trukmė – nuo vieno iki
trijų mėnesių. Tada rekomenduojama padaryti
mėnesio pertrauką. Po jos kursą galima tęsti
toliau tiek, kiek reikia.
Būtina nepamiršti, kad kraujotaką
suaktyvina ir jos atsinaujinimą skatina
reguliari fizinė veikla, mankšta, tačiau
nereikia persistengti, nes poveikis gali būti
priešingas – savijauta dar labiau pablogės.
Žmonėms, kurie kenčia nuo kraujagyslių ligų
rekomenduojamas nedidelis arba vidutinis

fizinis krūvis. Tai ilgi pasivaikščiojimai,
bėgiojimas, įsiklausant į vidinius savo organizmo poreikius, plaukiojimas, lengva
mankšta.
10 maisto produktų, kurie valo kraujagysles ir padeda sureguliuoti kraujotakos ir kraujodaros procesus: česnakai,
raudonos (kuo tamsesnės, tuo geriau) vynuogės, uogos (braškės, avietės, šilauogės,
gervuogės ir t. t.), obuoliai, špinatai, omega
3 riebalų rūgštimis turtingos riebios žuvys
(pavyzdžiui, lašiša arba tunas), mononesočiųjų riebalų šaltinis – alyvuogių aliejus,
pomidorai, žalioji arbata, granatai. Produktų,
žinoma, yra kur kas daugiau. Išvardinti 10
vertingų maisto produktų – tai tik gairės,
galbūt padėsiančios geriau orientuotis, renkantis tai, ką valgysite šiandien.
Įdomu, kad ajurveda – senovės Indijos
mokslas apie sveikatą – sergantiesiems
širdies ir kraujagyslių ligomis rekomenduoja gerti vandenį iš varinių indų.
Tikriausiai daugeliui kyla klausimas: kodėl?
Pasirodo, tai turi mokslinį pagrindą. Amerikiečių mokslininkai nustatė, kad varis
padeda reguliuoti kraujo spaudimą, širdies
ritmą bei mažina „blogojo“ cholesterolio
ir trigliceridų kiekį kraujyje. Taip pat jis
apsaugo nuo apnašų ant kraujagyslių sienelių susidarymų ir plečia jas, todėl kraujas
gali laisviau tekėti arterijomis, venomis ir
kapiliarais.
Nesveikos, užsikimšusios kraujagyslės
gali sukelti daugybę gyvybei pavojingų
ligų, tarp kurių – venų trombozę ir širdies
priepuolį. Didesnė rizika patirti širdies
priepuolį yra tiems asmenims, kurie dažnai
ir greitai įsikarščiuoja, pyksta, jaučia labai
stiprų nerimą, būna priversti užsiimti jiems
neįprasta fizine veikla, mėgaujasi pernelyg
aistringu ir energingu seksu, piktnaudžiauja
alkoholiu, vaistais ir kitomis svaiginančiomis medžiagomis, dažnai valgo labai riebų,
kaloringą ir sunkiai virškinamą maistą.

NAUDINGA ŽINOTI

NUO VASARIO 1 D. GYVENTOJAI
GALI NAUDOTIS RIBOTOS KAINOS
BŪTINIAUSIŲ MOKĖJIMO PASLAUGŲ
KREPŠELIU
Nuo vasario 1 d. gyventojai bankuose ir
kredito unijose galės savanoriškai pasirinkti,
kad būtiniausios mokėjimo paslaugos būtų
teikiamos už ribotą kainą. Šiandien pradedama teikti klientų pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga. Esminis jos tikslas – didinti
mokėjimo paslaugų prieinamumą ir skvarbą.
„Su pagrindine mokėjimo sąskaita verčiame naują lapą mokėjimų rinkoje. Nebelieka
apmokestinimo už kiekvieną krustelėjimą.
Nustatytas būtinasis krepšelis ir apribota jo
kaina, taigi mokėjimo paslaugos tampa labiau
prieinamos“, – sakė Lietuvos banko valdybos
pirmininkas Vitas Vasiliauskas.
Užsisakę Lietuvos banko patvirtintą ribotos
kainos krepšelį, gyventojai be papildomų
išlaidų gaus šias paslaugas:
sąskaitos atidarymo ir tvarkymo paslaugą,
elektroninės bankininkystės paslaugą,
neribotą gautų mokėjimų įskaitymą,
mokėjimo kortelę ir operacijas ja,
ne mažiau kaip 10 el. pervedimų eurais,
neribotą grynųjų įmokėjimą,
ne mažiau kaip 550 Eur išsiėmimą grynaisiais pinigais.
Šių paslaugų paketo mėnesio kaina nega-
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MERAS SUKVIETĖ SOCIALINES INSTITUCIJAS DĖL SMURTO PRIEŠ VAIKUS
Reaguodamas į pastarųjų dienų skaudžius
įvykius dėl smurto atvejų
prieš vaikus, Tauragės
rajono meras Sigitas
Mičiulis į pasitarimą
pakvietė darbo grupės
tarpinstituciniam bendradarbiavimui stiprinti
narius ir kitų tarnybų
dirbančių su vaikais bei
socialinės rizikos šeimomis atstovus.
Socialinės rizikos šeimų Tauragės rajone užregistruota 212. 31-oje iš jų socialinės rizikos faktorius įvertintas aukščiausiu laipsniu.
Susitikimo metu svarstyta, ko reikėtų imtis, kad vaikų saugumas būtų užtikrintas, aptartas
mobilių darbo grupių kūrimo klausimas. Mobilios darbo grupės dirbtų ir po darbo valandų
bei savaitgaliais.
Šiuo metu Tauragės policijos komisariate atliekamas tyrimas dėl sumušto 1,8 m berniuko.
Įtarimai dėl smurto ir nežymaus sveikatos sutrikdymo pareikšti vaiko motinai ir jo patėviui.
Vaikas paimtas į vaikų globos namus.

JURBARKAS

TARP GERIAUSIŲ TAURAGĖS APSKRITIES ĮMONIŲ – DVI IŠ JURBARKO KRAŠTO
Jurbarko rajono savivaldybės
meras Skirmantas Mockevičius
vasario 3 d. dalyvavo iškilminguose „Regiono verslo ir bendruomenės apdovanojimuose – Tauragės metų žmogus 2016“, kurie
įvyko sporto komplekse „Bastilija“ Tauragėje. Vakaro metu buvo
pagerbti iškiliausi Tauragės krašto
verslo ir bendruomenės atstovai.
Tarp geriausių Tauragės apskrities verslininkų asociacijos
(TAVA) įmonių ir dvi Jurbarko
krašto įmonės. Jurbarko krašto
verslininkų sąjunga geriausia
2016 metų įmone išrinko „DK
Statyba“, o Jurbarko rajono verslininkų organizacija geriausia išrinko UAB „Sanmonta“. Sveikiname.

RASEINIAI

K R A Š TO I S TO R I J O S M U Z I E J A U S
TIC KVIEČIA Į ŠVENTINĮ PROTMŪŠĮ
TARPTAUTINIŲ DARNIOJO TURIZMO
SKATINIMO METŲ PROGA
2017 m. vasario 15 d., trečiadienį, 17.15 val. Raseinių
krašto istorijos muziejaus Turizmo informacijos centras
(RKIM TIC) kviečia į šventinį
protmūšį Tarptautinių darniojo
turizmo skatinimo metų proga.
Protmūšis „virs“ Raseinių
krašto istorijos muziejuje, Muziejaus g. 3, LT-60123 Raseiniai.Komandas iki 4 asmenų
registruoja kapitonas, nurodydamas savo vardą, pavardę, tel. nr., el. pašto adresą RKIM TIC telefonu +370 618 34 611 arba
el. paštu tic.muziejus@gmail.com iki 2017 m. vasario 14 d.
Dalyvavimas nemokamas. Komandų skaičius ribotas.

SILUTE

ŽINIA ŽVEJAMS: ĮSIGALIOJA DRAUDIMAS ŽVEJOTI LYDEKAS

lės viršyti 1,5 Eur, o gaunantiems socialinę
paramą ji bus taikoma perpus mažesnė – ne
daugiau 0,75 Eur.
Bankai ir kredito unijos, teikiančios mokėjimo sąskaitos paslaugą, privalo savo
klientams pasiūlyti Lietuvos banko nustatytą
mokėjimo paslaugų krepšelį, bet gyventojams nėra būtina priimti šį pasiūlymą, jie gali
laisvai rinktis iš kitų bankų ar kredito unijų
siūlomų alternatyvų.
Būtiniausių paslaugų krepšelis paskatino
reikšmingus kainodaros pokyčius visoje
rinkoje.

Šiandien, vasario 1
d., įsigalioja draudimas
žvejoti lydekas. Jis galios iki balandžio 20 d.
visuose Lietuvos vandens telkiniuose ne tik
žvejams mėgėjams, bet
ir verslininkams, pranešime spaudai rašo LR
Aplinkos ministerija.
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai iki pat draudimo
žvejoti lydekas pabaigos vykdys sustiprintą vandens telkinių kontrolę. Aplinkos ministerija
primena, kad nepaisantiems draudimo žvejoti lydekas teks mokėti ne tik baudą, bet ir atlyginti
žalą gamtai. Administracinių nusižengimų kodekse už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą
numatyta bauda iki 60 Eur.
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Vienos lydekos bazinis įkainis – 145 Eur. Skaičiuojant žalą aplinkai, šis įkainis dauginamas
iš vartotojų kainų indekso.

PALANGA

NORIMA UŽDRAUSTI AUTOMOBILIŲ
EISMĄ DALYJE CENTRINĖS GATVĖS
Palangoje emocingai pasitiktas
užmojis uždrausti automobilių
eismą viena Vytauto gatvės puse.
Per visą miestą besidriekiančios
arterijos dalį ketinama atiduoti
dviratininkams, ketvirtadienį rašo
„Klaipėda“.
Kurorto valdžia mėgina tyliai
pralaužti ledus šiai idėjai, o opozicija ruošiasi boikotui. Rengiant
projektą, remtasi ES direktyvomis
ir siekiais miestų centruose mažinti transporto srautus, teikiant
pirmenybę viešajam transportui,
dviračių ar pėsčiųjų judėjimui.
Aiškinama, kad kurortas sezono
metu dūsta nuo automobilių išmetamųjų dujų, o vasarą būna perpildytas transporto priemonių.
Todėl kurorto valdžiai kilo idėja Vytauto gatve automobiliams leisti važiuoti tik nuo Šventosios
pusės Klaipėdos link. Kita arterijos dalis bus perskelta perpus, čia atsiras dvi juostos dviračiams.

KAUNAS

KAUNIETIS SUKŪRĖ SUKNELĘ IŠ
LIETUVIŠKOS MĖSOS PRODUKTŲ
Dešimt kilogramų lašinių ir trys
kilogramai skirtingos rūšies dešros – tokio kiekio produktų prireikė daugelio Lietuvos rekordų
autoriui, nestandartinių projektų
sumanytojui Modestui Vasiliauskui, kūrusiam žavingą suknelę iš
lietuviškų mėsos gaminių.
Kaunietis neslepia – šįkart jis
užtruko kiek ilgiau nei įprastai.
Vien pagrindiniams darbams sugaišo kelias paras. Pirmąją dieną
jis ruošė sumanymui įgyvendinti reikiamą karkasą, o antrąją
skyrė suknelei būtino „audinio“
gamybai – pjaustė, konservavo,
tvirtino. Prieš pristatydamas savo darbą publikos teismui floristas pasirūpino ir paskutiniais
akcentais – dekoravo jį orchidėjų žiedais.
M. Vasiliauskas sakė rinkdamasis medžiagas savo sumanymui akcentavęs, jog jie būtų
lietuviški. Floristas yra įgyvendinęs daugiau nei 40 netikėtų sumanymų – kūręs drabužius,
šukuosenas, aksesuarus iš netikėčiausių produktų – monetų, butelių, bulvių žiedų, svogūnų ir kt.

KLAIPĖDA

UOSTAMIESTYJE IŠDALINTA AGOTOS
DUONELĖ
Sekmadienį klaipėdiečiams buvo
dalijama palaiminta Agotos duonelė. Tikima, kad šios duonos gabaliukas apsaugo namus ir žmones
nuo įvairių negandų bei teikia stiprybės. Sekmadienį uostamiesčio
tikintieji plūstelėjo į bendrovės
„Klaipėdos duona“ kratuvėles, kur
minint Šv. Agotos dieną buvo dalijami palaiminti duonos kepalėliai.
Nors palaimintos duonelės namo
parsinešti norėjusieji prie firminių
„Klaipėdos duonos“ parduotuvėlių
susirinko dar prieš numatytą duonos dalijimo laiką, tačiau tradicinė
akcija praėjo ramiai, vyravo šilta atmosfera.
Nemažai gyventojų Agotos duonelių norėjo parnešti ir savo artimiesiems, todėl pasiėmė ne
po vieną palaimintą kepalėlį.

ŠIAULIAI

MIESTELIS TIRPSTA
Radviliškio rajone esantys Tyruliai prieš kelis dešimtmečius
klestėjo. Durpių gavybos įmonės
pastatytuose daugiabučiuose kūrėsi jaunos šeimos, klegėjo vaikai.
Dabar iš 260 ty ru liš kių pu sė
miestelio gyventojų yra darbingo
amžiaus, iš jų dirba tik pusė. 60
žmonių – pensinio amžiaus. Yra
34 socialiai remtinos šeimos, šešios – socialinės rizikos.
Pastaraisiais metais didžiausi
miestelio gyventojų darbdaviai
yra UAB „Didysis Tyrulis“, kurioje dirba 27 darbuotojai ir biudžetinės įstaigos. Yra stiprių ūkininkų, tačiau dauguma jų
išsiverčia savo jėgomis, pagalbininkų pasisamdo nebent per darbymetį.
Gimstamumas miestelyje labai mažas – pernai gimė vos du naujagimiai, mirė – 34 žmonės.
Kasmet traukiasi ir mokykla – iš pagrindinės tapo skyriumi, o kitąmet liks vos šeši vaikai.
Planuojama, kad pradinukus perkėlus prie darželinukų, mokyklos pastatą bus galima panaudoti kitoms reikmėms. Kokioms – neaišku.
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SMULKUS VERSLAS

DRAUGIŲ ĮGYVENDINTA ŠMAIKŠTI
IDĖJA
Dvi marijampolietės draugės Aušra
Kačinskaitė (38) ir
Viltė Martusevičienė (43) puoselėja
ne tik draugiškus,
bet ir verslo ryšius.
Įsikūrusios Vilniuje
ir pabaigusios architektūros studijas
Vilniaus Gedimino
technikos universitete bei grafinio
dizaino studijas Vilniaus dailės akademijoje, moterys
vis diskutuodavo
apie įdomias šilkografijos galimybes, o prieš kelerius metus
suvienijo jėgas ir sukūrė prekių ženklą
„Hello! Moon“.
Žaidimas tęsiasi
Šviesą atspindinčių tekstilės gaminių: kepurių, marškinėlių, suknelių, maišelių, liniją
sukūrusios draugės pirmiausia patikrino savo
idėją, dalyvaudamos kalėdiniame dizaino gaminių turgelyje „Lithuanian Design Block“.
Čia jos sulaukė didelio susidomėjimo bei
palaikymo. Pasak A. Kačinskaitės, tuo metu
tai buvo naujovė rinkoje, tad idėjos autorės iš
šio eksperimento pasisėmė puikios nuotaikos
ir energijos.
Po mugės supratusios, kad yra poreikis,
nutarė žaisti toliau ir įkūrė mažąją bendriją.
Šiuo metu prekių ženklo „Hello! Moon“
gaminiais prekiaujama butikuose „Baltas
miškas“ Vilniuje, „Wapsva“ Šiauliuose ir
internetinėse parduotuvėse „4moon“ bei
„Babyboutique“.
Nuostolių neskaičiavo
A. Kačinskaitė prisimena, kad, tik pradėjus
savo veiklą, sunkiausia buvo rasti patikimus
ir geros kokybės žaliavos tiekėjus. O kadangi naują užsiėmimą projekto autorės vis
dar vertino kaip žaidimą, nuostolių sakosi
neskaičiavusios.
Iki šiol didžiausių iššūkių joms kyla ieškant
medžiagų ar detalių idėjai įgyvendinti. „Kol
surandame mūsų lūkesčius atitinkančius
produktus, užtrunka daug laiko. Dėl to
dažnai keičiasi pati idėja arba ji pasipildo
naujais aspektais. Bet tai malonus procesas,
daug išmokstame“, – ir sunkumuose naudą
įžvelgia pašnekovė.
Pavadinimas objektui, kuris švyti dieną
ir naktį
Sukūrusios tekstilės gaminių su fosforinėmis ir šviesą atspindinčiomis aplikacijomis
kolekciją, jos autorės ieškojo ir gaminių
paskirtį apibūdinančio pavadinimo. Norėdamos universalaus tarptautinio pavadinimo,

pasirinko anglišką. Ir tokį rado: „Hello! Moon“
– šviesą skleidžiantis ir naktį.
Prekių ženklo savininkės orientuojasi į linksmą ir atsakingą vartotoją, nes tokie yra ir jų
sukurti gaminiai: šmaikštūs ir kartu atsakingi.
Drabužiai ar daiktai su atšvaitais ne tik puošia, bet ir saugo. Jie išsiskiria netikėtu šviesos
efektu ir funkcija – fosforas žaismingai šviečia
tamsoje, o atšvaitinės aplikacijos atlieka apsauginę funkciją lauke.
Plėtoja pamažu
Verslo kūrėjos nusiteikusios veikti neskubėdamos ir mėgaudamosi tuo, ką daro. Taip pat
nevengdamos pasimokyti iš klaidų. „Biurokratinė verslo pusė labai paini, bet mokomės
ir jos“, – sako pašnekovės. Ne viskas taip, kaip
norisi, iš pirmo karto pavyksta ir gamybos
procesuose.
Draugės pajuto ir konkurenciją, bet pripažįsta, kad tai verčia eiti į priekį, skatina sugalvoti
ką nors nauja. Į savo projektą idėjos autorės
investuoja nuolatos ir pabrėžia, kad kol kas ši
veikla nėra pelninga, tačiau jos tikisi, nori ir
mokosi, kad ateityje ji tokia taptų.
Apdovanojimai suteikia sparnus
Praėjusius metus A. Kačinskaitė ir V. Martusevičienė vadina savo svajonių metais, mat
dizaino konkursuose „Red Dot“ ir „Geras
dizainas“ laimėjo po prizą. Kūrėjos buvo
apdovanotos už žieminę kepurę su bumbulu
– atšvaitu.
„Labai daug išmokome būtent praėjusiais
metais. Apdovanojimai suteikė sparnus, galimybių, įdomių pažinčių, naujų svajonių“,
– sako A. Kačinskaitė ir priduria, kad su bendraminte V. Martusevičiene neturi ambicijų
plėstis į masinę gamybą, tačiau sukurti didesnį
ir jaukų verslą, kuris taptų pagrindine veikla ir
pragyvenimo šaltiniu, tikrai norėtų.
„Alive“ vadovė atskleidžia savo lūkesčius,
kad į verslą įdėtos investicijos atsipirktų per
porą metų. O tiems, kurie ketina pradėti nuosavą verslą, ji linki: „Svarbu neabejoti savo
idėja, nebijoti rizikuoti ir tam atiduoti visas
savo jėgas.“
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

TOBULAI SKANIOS VIŠTIENOS SALOTOS
SU VYNUOGĖMIS
Ingredientai:
200 g vištienos filė,
3 saujos vynuogių (žaliųjų),
1 obuolys,
100 g kietojo sūrio,
2 saujos špinatų,
2 saujos salotų,
1 sauja graikinių riešutų,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų.
Gaminimas. Vištienos filė apibarstykite druska, pipirais ir iškepkite. Palaukite, kol atvės ir
supjaustykite nedideliais gabaliukais. Sūrį sutarkuokite stambesnėmis drožlėmis. Obuolius
supjaustykite smulkiais šiaudeliais. Vynuoges perpjaukite per pusę ir, jei reikia, išimkite kauliukus. Riešutus kiek sutrupinkite smulkiau. Špinatus ir salotas nuplaukite, gerai nuvarvinkite
ir suplėšykite gana smulkiai. Viską sumaišykite su alyvuogių aliejumi. Skanaus.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (V a., 30 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 10 000 Eur, su
rûsiu, renovuotame name)
Kæstuèio g. Jurbarkas, tel.
+370 614 258 45.
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.
11 a þemës sklypà Vëjø g.
Jurbarkas, tel. 8 602 78 450.
2 k. butà Lauko g. 2a-5 (II a.,
50 kv. m, VI aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
15 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
647 42 210.
2 k. butà Jurbarko r.,
Vieðvilëje, Klaipëdos (I a.,
45 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 7
000 Eur. Krosninis ðildymas,
duðo kabina, el. boileris,
ðarvo durys). Jurbarkas, tel.
8 611 56 990.
2 k. butà Jurbarko r.,
Vieðvilëje, Mokyklos g. (I a.,
45 kv. m, III aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
9 000 Eur. Atskiras áëjimas
ið lauko, el. boileris, ðarvo
durys). Jurbarkas, tel. 8 687
13 628.
2 k. butà 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

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 pagrindinës m-klos (67,70 kv. m,
atliktas kapitalinis remontas,
yra baldø). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
3 k. butà (atskiras áëjimas,
tinkamas komercinei veiklai, 25 kv. m, rûsys neiðëjus
ið buto, kaina 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.
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. buta ( II a., 79 kv.m.,
Dariaus ir Gireno g., langai
plastikiniai, durys ðarvuotos,
kambariai nepeiranami, geras
iðplanavimas) Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.
Dalá namo (yra 3 k., visi
patogumai, vietinis ðildymas,
reikalingas remontas, kaina
18 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 71 529.
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Dalá namo (miesto ðildymas, 1 a
þemës, ûkiniai
pastatai, galimybë
pirkti visà namà).
Jurbarkas, tel. 8
601 23 567.
Þemæ Girdþiø
sen. Gudeliø k.
(3 ha, þemës ûkio
paskirties, naðumo balas 58.1).
Tel. 8 685 35 327.
Sodybà Jurbarko
r. Kartupiø k. (su
22 ha þemës).
Jurbarkas, tel. 8
604 51 986.
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 (50 a, komercinës
paskirties, tinka degalinei,
kavinei, angarams statyti)
geroje vietoje Kiduliø miestelyje, prie kelio JurbarkasÐakiai. Jurbarkas, tel. 8 640
15 999.
Sklypà Jurbarke, ðalia miðko,
A. Giedraièio-Giedriuas g.
(15 000 Eur, 15 a, namø
valda, komunikacijos, ramioje vietoje). Jurbarkas, tel. 8
656 88 332.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje, 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, iðkart gyventi negalima). Jurbarkas, tel. +370
618 24 553.
Þemës sklypà Jurbarkuose,
Dainiø k. (25 300 Eur, 5,5
ha, dirbama þemë) netoli Jurbarko miesto ribos,
Mituvos g. Jurbarkas, tel. 8
656 90 118.

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

n u o m o j a
Dirbanti moteris iðsinuomotø
1-2 k. butà. Tel. 8 645 90 257.

Këdainiuose ir rajone

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a

k e i è i 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.

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

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

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. (0,67 a,
5,65 ha þemës prie namø,
gyvenvietës centre, prie
pagrindinio plento ÐilalëÐilutë-Tauragë, vienkiemis).
Tel. 8 655 33 834.
Sodybà Ðilutës r., graþioje
vietoje (0,67 a, 5,65 ha þemës
prie namø, gyvenvietës centre, prie pagrindinio plento
Ðilalë-Ðilutë-Tauragë, vienkiemis). Tel. 8 623 13 698.

cm
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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 (II a.).
Tauragë, tel. 8 656 34 080.
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 miesto centre (V a.,
yra balkonas, 28 kv. m, 11 900
Eur. galima atsiskaityti ir dalimis patvirtinus notariðkai).
Tauragë, tel. 8 685 62 036.
1 k. butà Gedimino g. 32 (II
a., 37 kv. m, galima perdaryti
á 2 k. butà). Tauragë, tel. 8
611 23 821.
Namà mûriná namà Jovaruose
(2 a., 9 a þemës, ðiltnamis,
ûkinis pastatas, garaþas).
Tauragë, tel. 8 640 88 773.
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, centralizuotas
ðildymas, 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 . b u t à Ta u r a g ë s r . ,
Papuðynio k., Ðilalës g. (II
a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 18 500 Eur, yra garaþas, þemës). Tauragë, tel. 8
655 82 500.
2 k. butà Gedimino g. 37 (I
a., 52 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
23 000 Eur, vidinis, 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 Vytauto g. 77 (III
a., 68 kv. m, miesto centre
2 balkonai, netoli poliklinika, ligoninë, parduotuvë).
Namas átrauktas renovacijai.
Tauragë, tel. 8 699 46 551.
3 k. butà Gedimino g. 29A
(IX a., 64 kv. m, IX aukðtø
name, 20 000 Eur. Bendrija,
tvarkingi kaimynai, laukinëse
duryse telefonspynë, tvarkingas stogas, ðarvo durys,
plastikiniai langai). Tauragë,
tel. 8 652 46 218.
4 k. butà Pagramantyje.
Tauragës r., tel. 8 652 17 822.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 (II a., 98 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 65 000
Eur. Renovuotas namas, su
buitine technika ir baldais).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Dviejø namø valdà Jurbarko
g. 28 ir Jurbarko g. 28 A (67
000 Eur). Galimi keitimo
variantai. Tauragë, tel.: 8 682
41 561, 8 652 97 533.
Garaþà Tarailiuose, prie
„Regitros“ (mûrinis, duobë, rûsys). Tel. 8 675 51
288. Garaþà MSV, prie VÁ
„Regitra“. Tauragë, tel. 8
652 11 455.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas) ir 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.
(36 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5 200 Eur).
Parduodami kartu mûriniai
garaþai bendrijoje „Jovaras“
Nr. 112, 113. Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Garaþà T. Ivanausko g. 94
(3 200 Eur, trys garaþai, Nr.
197, 199, 200). Tauragë, tel. 8
655 57 444.
Gyvenamàjá namà Gaurës g.
(be patogumø, 6 arai þemës,
ûkinis pastatas, 22 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 49 012.
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.
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Namà Skaudvilëje Puðyno g.
1. Tel. 8 670 28 404.
Namà Lauksargiø k. Tilþës g.
(356 kv. m, II aukðtø name,
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. buta Dainavos g. (V
a., geros bûklës, plastikiniai langai, ðarvuotos durys,
ástiklintas balkonas, kaina
13500 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.
Sodà Joniðkëje „Dobilo“
bendrijoje (be namelio).
Tauragë, tel. 8 652 11 455.
Sodà Tauragëje Juodpetriø
k. (buvusi Bernotiðkë) Ðilo
g. (graþi aplinka, ðalia miðkas,
14 000 Eur, dviejø aukðtø
mûrinis namas su balkonu,
plastikiniai langai durys
didelis stiklinis ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 657 50 573.

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

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

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

Sodybà kaimelyje (17 000
Eur, aptverta teritorija, netoli upë, yra tenkinys, 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 graþioje vietoje prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653
19 049.
Sodybà Mineikiðkiø k.,
Maþonø sen., labai graþioje
vietoje, Jûros kilpoje (graþi
aplinka, 65 000 Eur, 10 ha
þemës, 8 ha dirbama, likusi
miðko. Du ûkiniai pastatai,
rûsys). Ràstinis namas,
nebaigta statyba. Kaimo
turizmui, ûkininkavimui.
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Sodybà Stiegvilø k. prie
Paðaltuonio (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
4 500 Eur. Reikalingas remontas, namas po gaisro).
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Tik uþ 2 000 Eur kilnojamàjá
namelá (paviljonas, kurá
apðiltinus galima gyventi
þiemà). Tauragë, tel. 8 699
47 870.
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 Tauragëje (8
700 Eur, 8 a sklypas, namø
valda, geroje vietoje, kraðtinis, asfaltuotas privaþiavimas) Vytauto g., kitoje kelio
pusëje Norkaièiø bokðtas.
Tauragë, tel. 8 652 89 923.
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Bandonijà (tribalsë, geros
bûklës, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 39 117.
Invalido veþimëlá (70 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 57 647.
Klausos aparatà „Oticon
Get“ (uþausinis, uþprogramuojamas konkreèiam þmogui, ásigytas 2016 09 mën.,
24 mën. garantija, 330 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 18 098.
Þemës sklypà Tilþës pl. 25,
Butkeliuose (13 arø, visos
komunikacijos, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 637
02 092.

Perku kasetes su áraðais ir be jø,
magnetofono juostas, vinilines
plokðteles, atsiskaitymas pagal
susitarimà. Jurbarkas, tel. 8
675 72 739.

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

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà
spintelæ (tinka vonios kambariui), skalbiniø dëþæ (pinta).
4 këdes su atloðais. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

n u o m o j a

Lovà (dviaukðtë, medinë, ilgis
2 m, 130 Eur). Jurbarkas, tel. 8
601 22 313.

Dirbanti mergina iðsinuomotø
1 k. butà. Bûtø gerai su ðiek
tiek baldø. Tauragë, tel. 8 699
79 382.

Kompiuterio stalà, spintelæ su
veidrodþiu ir dvi spinteles su
stalèiais, jaunuolio komplektà,
kaina 65 Eur, su pristatymu).
Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

+Iðnuomoja 2 k. butà Laisvës
g. 82 -8 (II a., be patogumø,
nuoma 70 Eur). Tauragë, tel.
8 628 84 362.
+Lapuoèiø pjuvenø briketus,
baltarusiðkus durpiø briketus,
akmens anglis. Tel. 8 674 24
111.

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

Pianinà „Ryga“ (3 pedalai,
tvarkingas, priþiûrëtas, rudos
sp.(kaðtonas). Tauragë, tel. 8
686 20 356.

p a r d u o d a

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

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.

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.

p e r k a

p a r d u o d a
Parduodu ðaldiklá ,,Atlant“
(maþai naudotas, 5 stalèiai,
150 Eur). Jurbarkas, tel. 8
604 08 392.
Skalbykles „Whirlpool“ (dedama per virðø), „Husqvarna“
(dedama per virðø). Tauragë,
tel. 8 652 16 733.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë),
tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofà-lovà, këdes,
stalus svetainei ir virtuvei.
Jurbarkas, tel.: 8 624 24 477, 8
627 89 361.
Naudotus àþuolinius vokiðkus
baldus (geros bûklës): minkðtà
dalá (3x2, be miegamosios
funkcijos), komodà, kampinæ
indaujà. Tauragë, tel. 8 613
30 797.
Pigiai baldus: odiná fotelá,
tamsià poliruotà 3 durø spintà,
sekcijà, þurnalo stalà, 3 daliø
veidrodá su spintele, ðaldytuvà, virtuviná plastikiná stalà.
Jurbarkas, tel. 8 629 56 914.
Sekcijà (vyðninës sp., kampinë,
su rûbø spinta, geros bûklës, talpi, priedas - rodantis
televizorius PANASONIC).
Tauragë, tel. 8 634 01 067.
Sekcijà ir sofà su foteliu (pigiai). Tauragë, tel. 8 654 59 973.
Sekcijà, minkðtàjà dalá kampà
su staliuku. Tauragë, tel. 8 673
38 549.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiaga uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.), medþiagà impilams. Tauragë, tel. 8 446 72 033.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 96 952.
Pieninæ telyèià, verðiuosis
kovo pabaigoje. Tauragë, tel.
8 611 38 476.
Stambià, verðingà, geros
karvës juodmargæ telyèià.
Apsëklinta 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.
Ðienainá plëvelëje (100 vnt.).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.

Ðuniukus (Vakarø Sibiro
laikø veislës, 2,5 mën., su
kilmës dokumentais, paþenklinti, paskiepyti). Tel. 8 672
19 781.

Valgomas morkas ir vasarinius kvieèius. Tauragë, tel. 8
652 30 960.
Þàsø skerdienà! Augintos
kaime. Sveria apie 5 kg, 6
Eur/kg. Jurbarkas, tel. 8 650
88 545.
Þirnius. Tauragë, tel. 8 633
68 825.

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

p a r d u o d a
+Belukðtes aviþas sëklai (1
tona - 180 Eur). Tauragë, tel.
8 699 12 013.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus
gaidþius ir bulves. Jurbarkas,
tel. 8 610 91 792.

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.
Ðiaudus. Tauragë, tel. 8 618
32 525.

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.
Mësinæ kiaulæ, kaina pagal
susitarimà. Tauragë, tel. 8 685
26 453.
4 verðiø karvæ. Tel. 8 641 11
947.
Karvæ (labai gera, verðinga,
11 metø) Ðilalës r. Vilnius, tel.
+370 678 76 779.

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
Knygas „Reader’s digest
RD English“, „English in 20
minutes a day“, 7-12 knygas.
Jurbarkas, tel. 8 685 34 327.
Superka bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

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.

Statybinæ medienà: dailylentes, grindines terasines
lentas, medienos atraiþas.
Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8
657 58 140.
Ðildymo katilà-viryklæ
„Vienybë S3“, „Kermi“ radiatorius (2 vnt.), vandens
cirkuliaciná siurblá, palydovinæ
televizijos árangà. Tauragë, tel.
8 685 10 349.

p e r k a
Perka termoforus, reles, oscilografus. Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Priimu statybines atliekas.
Tel. 8 647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel.
8 633 79 134.

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 visas servisas, kaina
1 285 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 31 383.

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

Telyèaitæ (pieniniø veislës, 1
savaitës, juodos sp.). Tauragë,
tel. 8 686 92 218.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
viana ið jø mësinë, verðiuosis
kovo pabaigoje - balandþio
pradþioje). Pagëgiai, tel. 8
620 79 765.

Senovines raudonas ir geltonas plytas (28 000 vnt.), grindinio taðytus akmenis (400 kv).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.

Pripuèiamà èiuþiná (pragulø
profilaktikai ir gydymui).
Skaudvilë, tel. 8 670 28 404.

Ðieno rulonus be plëvelës.
Tauragë, tel. 8 656 36 055.
Ðuniukus (ðkotø terjerø veislës, 6 savaièiø). Tauragë, tel.
8 675 32 859.
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p a r d u o d a
Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos
parinkimo savybëmis, tinka
aikðteliø, fasadø, patalpas,
kur daug tranzito, garaþø
daþymui, baltos sp. 40 kg
ir geltonos sp. 40 ir 25 kg).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Àþuolines lenteles („dilës“,
5 vnt., ilgis 5 m, storis 7 cm,
kaina 250 Eur). Tel. 8 654
32 759.
Elektros generatoriø (200
Eur). Suvirinimo aparatà
KEMP (130 Eur). Tauragë,
tel. 8 658 57 647.
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.
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
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.
FORD C-MAX (2005 m.,
1,6 l, benzinas, 85 kW, TA
iki 2019 m., geros bûklës, 2
000 Eur). Tauragë, tel. 8 655
44 286.

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.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN SERENA (1994
m., 2 l, dyzelinas, TA iki 2018
10 mën, kaina 550 Eur) arba
keièia á maþesná. Tel. 8 611
59 050.

PEUGEOT

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.

SEAT

p a r d u o d a
SEAT CORDOBA (2004 m.,
1,9 l, 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.

TOYOTA
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p a r d u o d a
MB SPRINTER ilgàjá
kardanà, variklá FORD
TRANSIT (1998 m., 2,5 l,
dyzelinas). Tauragë, tel. 8
652 16 733.

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

UAZ

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

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (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. 8 604 79 756.

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,
kaina 450 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 613 15 761.

p e r k a
+Brangiai superkame
visø markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.
+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.

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

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

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

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

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

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

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

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

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

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”.

Traktoriø MTZ50 (1981 m.,
yra TA, kaina 1 350 Eur).
Tel. 8 645 67 103.
Traktoriø T 40HM (1 700
Eur), sëjamàjà (3 m darbinio
ploèio), pakabinamà (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 A. Tauragë,
tel. 8 685 86 253.

p a r d u o d a
Plûgà (2 korpusø, tinka prie T
40 arba T 25, kaina 100 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.
Buldozerá, runkeliø tarkà,
græþimo stakles (dideles ir
maþas), el. pjûklà malkoms,
kaladþiø skaldyklæ, medveþës
priekabà su dokumentais,
svarstykles, kompresoriø,
srutveþio þarnà, lovius (gyvuliams ðerti, metaliniai).
Tauragë, tel. 8 655 99 402.
Kultivatoriø (4 m ploèio,
pakabinamas, su akëèiomis).
Tel. 8 652 36 270.
Kultivatoriø (4 m), grëblá
„Stool“ (3,6 m). Tauragë, tel.
8 650 60 772.
Maþø gabaritø traktoriaus
puspriekabæ (kaina 250 Eur).
Tel. 8 654 32 759.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame remontà. Suteikiame garantija. Atsarginës dalys.
Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio plieno
kibirëliai. Tauragës r., tel.: 8
685 26 204, 8 639 07 345.

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).

Priekabos ZUBRIONOK,
MAZ 8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.
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Mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà, vienaaðæ priekabà.
Trifazá oro kompresoriø,
el. variklá. Maðinos bortiná
këbulà, elektriná pjûklà („zeimerá“). Tauragë, tel. 8 647
36 183.
MTZ 1221 (pirma registracija
2016 m., kaina 14 085 Eur).
Kaunas, tel. 8 614 94 411.
Padangas RÞ/168 su ratlankiais. Tauragë, tel. 8 633 63 564.

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.
Pakrovimo ðakes „Metal
fascheri“ (pirmos laidos).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.
Perku þemës ûkio technikà: kombainus, traktorius,
sunkveþimius, þemës inventoriø, priekabas, automobilius. Atsiskaitau vietoje. Tel.
8 677 16 770.

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
+Reikalinga floristë-gëliø
pardavëja. Tauragë, tel. 8
686 43 492.
+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.

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.

Perku þemës ûkio technikà: kombainus, traktorius,
sunkveþimius, þemës inventoriø, priekabas, automobilius. Atsiskaitau vietoje. Tel.
8 677 16 770.

Reikalingas pagalbinis darbininkas pieno ûkiui Tauragës
rajone. Apgyvendinimas
ir maitinimas nemokamai,
300 Eur. Tauragë, tel. 8 618
10 349.

Plûgus (3 vagø, rusø g-bos),
paleidimo varikliukà MTZ80, verstuves, noragus.
Tauragë, tel. 8 633 68 825.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà
(4 t priekabai), padangas
(traktoriniø priekabø, 4-12 t),
iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t). Ðilutës
r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriø (savadarbis, be
dokumentø, „pupso“ variklis
ir ratai, dëþë GAZ, hidraulas,
reikia pasiremontuoti, kuriasi, vaþiuoja, galima dalimis,
700 Eur). Jurbarkas, tel. 8
638 08 241.

Vyriðkis tinkuoja, suka gipsà, glaisto, deda laminatà.
Tauragë, tel. 8 631 03 433.
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Ieðkau metalo tekintojo darbo, galiu uþsakymus priimti
ir namie. Jurbarkas, tel. 8
687 87 075.

Pieno ûkiui reikalinga melþëja. Jurbarkas, tel. 8 614 10
514.

MTZ 80 (1989 m.) Gyvuliams
veþti priekabà. Kultivatoriø.
Sunkiàsias akëèias, ryðuliná
presà „New Holland“,
malûnà, vandens siurblá,
vagotuvus. Tel. 8 623 13 698.

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.

Vyras ieðko darbo ðildo stogus, atlieka visus vidaus apdailos darbus: suka gipsà,
daþo ir kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 630 50 708.

42 m. vyras sàþiningai dirba
pagalbinius darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+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.
PADËK SAU! Konsultacijos
ieðkantiems galimybiø uþsidirbti ir pakeisti savo gyvenimà. Taip pat finansinës
konsultacijos. Tel. 8 685 86
869.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðko darbo, atlieka ávairius
apdailos darbus. Tauragë, tel.
8 651 77 300.
Mûrininkas, stogdengys,
vidaus apdailos meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
642 51 196.
Tvarkinga moteris, turinti
kulinarës-konditerës specialybæ, dirbusi daug metø
Vokietijoje seneliø slauge,
ieðko darbo. Siûlyti ávairius
kitus variantus. Tauragë, tel.
8 647 77 125.

Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime,
materialiai apsirûpinæs vyras
ieðko gyvenimo draugës
rimtai draugystei. Ji gali
turëti vaikà. Tauragë, tel. 8
641 73 551.

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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Suomija ruošia tikrą švietimo
revoliuciją: nebeliks matematikos, užsienio kalbos, istorijos,
geografijos ir kitų pamokų
Tuo metu, kai Lietuva vis dar trypčioja dėl esminių švietimo
reformos pokyčių, suomiai imasi itin drastiškų veiksmų –
siūlo atsisakyti visų mokomųjų dalykų mokyklose, rašoma
brightside.com.
„Šiuo metu pasaulis vis dar gyvena senųjų mokyklų tradicijų
tvarka, kuri buvo ypač populiari 1900 metais. Tačiau pokyčiai
yra būtini, nes šiuo metu pasaulis gyvena visiškai kitokiu ritmu“, - kalbėjo Suomijos švietimo viešųjų ryšių departamento
vadovas Marjo Kyllonen.
Tačiau, ką tuomet mokiniai veiks mokykloje?
Mokiniai mokysis tarpdisciplininiu formatu. Pavyzdžiui,
kai mokiniai mokysis apie Antrąjį pasaulinį karą, jie turės į
šį istorinį įvykį žvelgti iš visų įmanomų perspektyvų – geografinės, istorinės, kalbų ar net matematikos...
Taip pat žadama keisti ir dar kelis dalykus – nebeliks privalomojo sėdėjimo pamokose. Vietoje to mokiniai galės dirbti
grupelėmis, kur tik jiems patogu.

2020 metų olimpinių ir
parolimpinių žaidynių medaliai bus gaminami iš senų
telefonų
2020 metų olimpinės ir parolimpinės žaidynės Japonijos
sostinėje bus išskirtinės. Pirmiausiai dėl organizatorių sprendimo gaminti medalius iš panaudotų mobiliųjų telefonų ir taip
tausoti žemės išteklius.
Japonijos gyventojų prašoma paaukoti senus mobiliuosius
telefonus ir kitus smulkius elektroninius prietaisus, kad būtų
surinktos dvi tonos penkiems tūkst. medalių. Projektas turėtų
padėti sumažinti žaidynių išlaidas.
„Ši kampanija kartu padės Japonijos žmonėms dalyvauti
kuriant medalius, – sako olimpiados sporto direktorius Koji
Murofushi. – Žemėje resursai ne begaliniai, todėl perdirbant
šiuos įrenginius pasirūpinsime ir aplinka.“

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
VASARIS
10 d., penktadienis, 18.30 val.
Gaetano Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 veiksmų
komiška opera.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 9 D. 18 VAL. Manto Stonkaus muzikinis humoro šou „Kultas“ Jurbarko kultūros centre.
VASARIO 10 D. 18 VAL. Spektaklis „Antigonė“ pagal
Sofoklį Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE
VASARIO 8 D. 18 VAL. Spektaklis „Buvusių moterų
reikalai“ Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 10 D. 18 VAL. Aktoriaus Vlado Bagdono
autorinis vakaras Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 15 D. 18 ir 20.30 VAL. Merūno koncertas
„Muzika Lietuvai“ Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
VASARIO 8 D. 18 VAL. Grupės „Tabasco“ gyvo garso
koncertas Šilutės kultūros ir pramogų centre.
VASARIO 13 D. 18 VAL. 25 metai su legendine grupe
„Nerija“ Šilutės kultūros ir pramogų centre.

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas antradieniais. Tiraþas mën.
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Tel.: 8 446 72121, 8 683 51 000.
Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

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 €
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 €
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.

