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NUO
ŠIOL APIE
GYVENTOJŲ TEISĘ Į GPM
PERMOKĄ VMI PRIMINS
ASMENIŠKAI

Skelbimus galite mums
perduoti per
www.pliusas.lt

2017 m. spalio 12 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog pirmą kartą savo veiklos
istorijoje pradeda gyventojams siųsti asmeninius pranešimus,
skatinančius pasinaudoti teise susigrąžinti jiems priklausančią
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permoką. Asmeniniai
pranešimai bus siunčiami tais atvejais, kai VMI duomenimis,
grąžintina mokesčio suma yra ne mažiau nei 10 eurų.
Grąžintiną sumą gyventojai gali rasti prisijungę prie VMI
Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) VMI suformuotoje
preliminarioje metinėje 2016 m. pajamų deklaracijoje, pateikiamoje VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS),
adresu https://deklaravimas.vmi.lt.
„Esama įvairių praktinių situacijų, kuomet gyventojams susidaro grąžintina Gyventojų pajamų mokesčio suma,
tačiau šia savo teise mokesčių mokėtojai nepasinaudoja, nes
apie ją nežino.
Iki šiol, pasibaigus deklaravimui, dėmesį sutelkdavome į tuos
gyventojus, kurie vėluodavo pateikti deklaracijas ir pamiršdavo
sumokėti mokestį, tačiau rūpindamiesi gyventojų pareigomis,
turime nepamiršti ir apie jų teises“, - sako VMI Mokestinių
prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė,
pažymėdama, kad dalį gyventojų mokesčio permoka pasieks
artėjant Kalėdoms.
Priminimų pirmiausia sulauks tie gyventojai, kurie privalėjo deklaruoti pajamas, tačiau iki šiol to nepadarė, nors VMI
dar kovo mėnesį buvo parengusi visiškai užpildytas pajamų
deklaracijas už 2016 m. su nurodyta grąžintina GPM suma.
Vėliau pranešimai bus siunčiami ir tiems gyventojams,
kurie neprivalėjo pateikti metinės pajamų deklaracijos, tačiau
preliminariose pajamų deklaracijose jiems taip pat buvo apskaičiuota grąžintina suma.
Pažymėtina, kad asmeniniai pranešimai bus siunčiami
el. būdu. Sulaukę VMI pranešimo į savo el. pašto dėžutę, gyventojai turėtų prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), ten ras suformuotą visiškai užpildytą preliminarią
pajamų deklaraciją (GPM308 forma), kurią beliks tik pateikti.
Priežasčių, kodėl gyventojams susidaro grąžintina suma,
yra kelios* - dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio, kuris
taikomas apskaičiuojant darbdavio išmokamą atlyginimą ir
GPM lengvatų (dėl mokėtų įmokų už studijas, įmokėtų gyvybės
draudimo įmokų ar įmokų į pensijų fondus).
Mokesčio permoka gyventojams turi būti grąžinama
ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo deklaracijos
pateikimo datos, tačiau VMI visuomet stengiasi permokas
grąžinti greičiau.
VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją
mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Iškilus
klausimams pasikonsultuoti su VMI specialistais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.
Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes
pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.
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VIS JAUČIATE NUOVARGĮ? ŠTAI 9 „ENERGIJOS SIURBIKAI“, APIE KURIUOS
NET NEĮTARĖTE
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Nuo sumuštinių su sūriu iki vandens trūkumo - štai tokios paprastos gali būti jūsų
nuovargio priežastys. Vis jaučiate nuovargį?
Štai 9 „energijos siurbikai“, apie kuriuos net
neįtarėte.
1. Anemija (mažakraujystė) Europoje net
27 mln. žmonių kenčia nuo įios ligos, kurią
sukelia geležies trūkumas. Prie mažakraujystės simptomų priskiriamas nuovargis, galvos
svaigimas bei padidėjęs širdies susitraukimų
dažnis.
2. Treniruotės. Ne kaip, o kada jūs sportuojate – tai gali būti jūsų išsekimo priežastis.
Nederėtų intensyviai sportuoti prieš einant
miegoti, nes tai pakels jūsų adrenalino, širdies
ir kvėpavimo lygius ir jūs negalėsite normaliai
miegoti. Taip pat, jeigu jūsų sporto programa
yra per intensyvi, per ilga ar per smarki, tad
vietoj to, kad jums suteiktų daugiau energijos,
jūsų fizinis pasirengimas jus dar labiau išsekins ir nuvargins.
3. Depresija. Taip pat kaip ir libido praradimas, svorio priaugimas ar motyvacijos stoka,
vienas iš dažniausių depresijos šalutinių poveikių yra nuolatinis nuovargis. Sprendimas:
Be sveikos mitybos ir reguliarios mankštos,
kurią patartina atlikti gryname ore, jūs taip
pat turėtumėte išbandyti kognityvinę elgesio
terapiją. Ji pripažinta labai veiksminga siekiant pakeisti mąstymo modelius taip, kad
galėtumėte kontroliuoti stresą ir depresiją.
Jonažolė taip pat labai veiksminga gydant
lengvą ar vidutinio sunkumo depresiją.
4. Nediagnozuotas cukrinis diabetas ar

cukraus kiekio kraujyje
problemos Endokrinologai tikina, kad cukrinis
diabetas plinta lyg epidemija – pasaulyje kas 10
sekundžių diagnozuojami
du nauji šios ligos atvejai.
Ji iš dalies susijusi su
mityba, kurioje daug cukraus, nutukimu ir sėdimu
gyvenimo būdu.
5. Dehidratacija. Dehidratacija įvyksta tuomet, kai prarandame
daugiau skysčių nei jų suvartojame. Tuomet
mūsų kūnui trūksta skysčių atlikti įprastoms funkcijoms. Lengva dehidratacija gali
sukelti tokius simptomus kaip silpnumas,
galvos svaigimas ir nuovargis. Pasistenkite
išgerti nuo 6 iki 8 stiklinių vandens ar žolelių
arbatos per dieną ir nelaukite, kol pajusite
troškulį.
6. Vitamino B12 trūkumas. Jeigu maitinatės sveikai, tačiau vis tiek jaučiate nuovargį,
gali būti, kad jums trūksta vitamino B12,
kuris padeda pernešti deguonį jūsų kūne, o
tai yra būtina energijai gauti.
7. Jūsų miegamasis Beveik 40 procentų populiacijos kenčia nuo vienokios ar kitokios
nemigos formos. Sutrikdytas nakties miegas
paveikia tiek fiziškai, tiek psichiškai. Siekiant pagerinti miego kokybę, įsitikinkite,
kad jūsų miegamasis yra rami ir atpalaiduojanti vieta, kad jūsų čiužinys yra patogus.
8. Skydliaukės problemos. Jūsų skydliaukė
gamina hormoną pavadinimu tiroksinas, kuris reguliuoja metabolizmą ir energijos lygį.
Jeigu jūsų skydliaukė pagamina per mažai
tiroksino, jūs jaučiatės pavargęs. Galite priaugti svorio, jūsų oda ir plaukai taps sausi,
taip pat galite jausti depresijos požymius.
9. Jūsų pietūs. Maždaug 1 žmogus iš 10
netoleruoja tam tikrų maisto produktų ir tai
gali sukelti mieguistumą ir dirglumą. Maisto
netoleravimas sukelia imuniteto atsaką, ir tai
išeikvoja didžiulį kiekį energijos. Dažniausiai pasitaikantys netoleravimo sukėlėjai yra
kviečiai, pieno produktai ir cukrus.

NAUDINGA ŽINOTI

10 DALYKŲ, KURIŲ NEGALIMA DĖTI Į
MIKROBANGŲ KROSNELĘ - GERIAU JAU
PAMIRŠKITE ĮPAKAVIMUS
Jeigu bandysite šildyti
aitriąsias paprikas mikrobangų krosnelėje, iš jų išgaruos kapsicinas – medžiaga, suteikianti aštrumo.
5. Vaisiai
Mikrobangų krosnelėje
nereikėtų šildyti ir daugelio
vaisių. Jie gali sprogti ir net
tapti gaisro priežastimi.
6. Aliuminio folija
Aliuminio folija yra metalo rūšis ir, kaip bet kuris
kitas metalas, mikrobangų krosnelėje gali sukelti
Pateikiame jums dešimt dalykų, kurių
jokiu būdu neturėtumėte ten dėti, kad ir
kaip skubėtumėte.
1. Kiaušiniai
Mikrobangų krosnelė spinduliuoja radijo
bangas, kurios nukreipia karštį tiesiai į
maistą. Dėl to iš kiaušinio po lukštu gali išsiskirti daug garų ir jis gali tiesiog susprogti.
2. Polistirolas
Jeigu į mikrobangų krosnelę įdėsite polistirolo pakuotę, ji ims keisti formą, tarytum
tirptų. Geriau jau susiraskite lėkštę.
3. Tuštuma
Kai įjungiate tuščią mikrobangų krosnelę, ji sugeria savo pačios spinduliuojamas
radijo bangas. Kadangi krosnelėje nieko
nėra, ji gali arba sugesti, arba, dar blogiau,
užsidegti.
4. Aitriosios paprikos
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gaisrą.
7. Vanduo
Ramiai atrodantis vanduo bus nepavojingas tol, kol į jį ko nors neįdėsite
- šaukštelio, arbatos pakelio, cukraus ar
panašiai. Tuomet virimo reakcija prasidės
labai greitai, tarsi sprogimas.
8. Jogurto, grietinės ar sviesto indeliai
Kadangi jie neskirti mikrobangų krosnelėms, kaitinami jie gali pradėti lydytis,
o pavojingos cheminės medžiagos patekti
į jūsų maistą.
9. Duona
Kaitinama mikrobangų krosnelėje duona tampa drėgna ir sunkiai kramtoma.
kius duoną kelias minutes orkaitėje.
10. Neuždengtas padažas
Jeigu skubate, ant padažo viršaus uždėkite bent popierinį rankšluostį.

„LINKSMYBIŲ MUGĖ”
Ilgais šaltais vakarais,
kai pabosta pilka kasdienybė, kiekvienam ne pro
šalį būtų pakeisti aplinką
ir iš širdies pasilinksminti. Trys Lietuvoje gerai
žinomi žmonės,Teatro ir
Televizijos žvaigždės Ramūnas Rudokas, Marius
Jampolskis ir populiarusis muzikos kūrėjas ir
atlikėjas STANO, sukūrė
naują humoristinį muzikinį šou „ Linksmybių
mugė”. Tai dainų ir juoko
iki ašarų „fiesta”, kurioje
apjungti gražiausi lietuviški kūriniai ir aukšto
lygio šmaikščios im-provizacijos bei efektingos
parodijos, kur atlikėjai
pasirodys netikėtuose amplua. Neįprastą reginį scenoje lydės nepaprastai gera nuotaika, nes atlikėjai taip „užveda“ publiką, kad žiūro-vai negali
ramiai išsėdėti savo vietose ir kartu su atlikėjais šėlsta pasirodymo metu.
Tikimės, kad
šis renginys paliks gražius prisiminimus apie nuostabiai praleistą laiką kartu.
Gerą nuotaiką Jums garantuojame! Premjera vyks Tauragės Kultūros centre 2017-11-09d.
18.00. Informacija :Kultūros centro kasoje

JURBARKAS

„BALANDINĖS“ MEDŽIOTOJAI MINI
RIMTĄ SUKAKTĮ
„Balandinės“ medžiotojų būreliui
sukako pusė šimto metų. Vienas seniausių būrelių yra ir vienas didžiausių – jame susibūrę penkiasdešimt
medžiotojų.
Sukakties proga „Balandinės“
medžiotojai atvėrė netoli Žindaičių
esančios savo būstinės vartus ir
pristatė veiklą, pakvietė pažinti jų
atkuriamas ir puoselėjamas tradicijas.
1967-aisiais. Vienas jo „tėvų“ ir
pirmasis bei ilgametis vadovas –
Vytautas Kutkevičius. Nuo to laiko
pasikeitė šeši būrelio vadovai. Šiemet išrinktas Ramūnas Alminas.
Naujasis „Balandinės“ vadovas tikina, kad didelis medžiotojų skaičius šiais laikais – privalumas. Nors nuomonių ir diskusijų sprendžiant reikalus tenka išklausyti daugiau nei kitur,
daug ką išspręsti paprasčiau.
Vadovas daugiausia kalba ne apie medžioklės malonumus, bet apie pareigas. Viena pagrindinių – lėtinti, o jei pavyks, visai sustabdyti afrikinio kiaulių maro plitimą.

ŠILUTĖ

ŠVĖKŠNA:
SKELBIAMAS
ĮSPŪDINGIAUSIO MOLIŪGO-ŽIBINTO
KONKURSAS
Ateinantį savaitgalį Švėkšnoje vyks
šviesos šventė, kurios metu miestelio
parke suspindės gausybė žibintų, pagamintų iš moliūgų (programa).
Bus renkama 10 pačių įdomiausių,
gražiausių, originaliausių, įspūdingiausių žibintų, kurių autoriai bus
apdovanoti.
Konkurso dalyviai turės nusifotografuoti kartu su savo išskaptuotu
moliūgu prie specialios foto sienelės
Tradicinių amatų centro kiemelyje
(Liepų a. 25A) arba prie didžiulio butaforinio moliūgo Švėkšnos parke, kuris bus pastatytas ant išlikusių Švėkšnos dvaro rūmų (palociaus) pamatų, prie vilos „Genovefa“.
Konkursui taip pat reikės pateikti nuotrauką, išryškinančią kūrinį.Atsiuntusieji tik moliūgožibinto nuotrauką konkurse nedalyvaus.
Nuotraukas siųskite el.paštu sveksnos.naujienos@gmail.com arba rašykite žinutę „Švėkšnos
naujienų” facebook puslapyje. Laiške nurodykite darbo autorių ir kontaktus.
Nuotraukų mus laukiame nuo spalio 27 d. iki lapkričio 1 d.

PALANGA

PROJEKTAS „GLORIA LIETUVAI“ KVIES
ĮSIKLAUSYTI Į LIETUVOS ISTORIJĄ
Projektas „Gloria Lietuvai“ Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga pakvies prisiminti
Lietuvos varpus – tautos laisvės ir prisikėlimo simbolį. Projekto kūrybinė grupė filmuoja ir
įrašinėja vertingiausių Lietuvos varpų skambesį. Tarp jų – ir Palangos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į Dangų bažnyčios varpai. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios varpi-
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nėje skamba keturi varpai, du iš
jų – ir unikalūs, ir įdomūs savo
istorija. Trečias pagal dydį varpas,
galima sakyti, gyvena antrąjį gyvenimą – jis perlietas iš senesnio
sudegusio varpo XVII a. antrajame ketvirtyje. Dabartinio varpo
„autorius“ – Karaliaučiaus varpų
liejikas Michael‘is Dornmann‘as.
Antras pagal dydį varpas, pašvęstas Švenčiausios Mergelės garbei.
Jis nulietas 1735 m. Pašiaušės
jėzuitų varpų liejykloje Palangos
klebono Jono Ašmenskio rūpesčiu.
Mažasis varpas nulietas 1789 m.
Ludwig‘o Wilhelm‘o Copinus‘o
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SMULKUS VERSLAS

ASMENINĖ PATIRTIS ĮKVĖPĖ SUKURTI
INOVATYVIĄ AUTOMOBILIŲ STATYMO
TECHNOLOGIJĄ

Karaliaučiuje.
Tad ar galima įsvaizduoti – šie varpai skambėjo jau tada, kai Palanga tik pradėta minėti kaip
kurortas, skambėjo tada, kai 1791 Ketverių metų seimas Palangai, kaip karališkam miestui,
suteikė Magdeburgo teises. Jiems skambant gimė, gyveno, mirė ne viena palangiškių karta.

KLAIPEDA

MARŠRUTU VILNIUS-KLAIPĖDA
VAŽIUOS PAPILDOMI TRAUKINIAI
Nuo pirmadienio maršrutu Vilnius-Klaipėda darbo dienomis važiuos papildomi
traukiniai. Traukinių grafikai bus specialiai
pritaikyti prie keliaujančiųjų darbo reikalais.
„Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduotojo, Keleivių vežimo
direkcijos direktoriaus Lino Baužio teigimu,
papildomų reisų reikalavo nuolat augantis
keleivių srautas.
„Stebime augančius darbo dienomis važiuojančių keleivių srautus. Vis dažniau
keliaujantys į susitikimus kituose miestuose
renkasi ne automobilį, o traukinį, kurį galima išnaudoti ir kaip darbo kabinetą. Todėl, matydami
realų poreikį, skiriame papildomus ankstyvuosius traukinius keliaujantiems viena populiariausių
krypčių Vilnius-Klaipėda ir atgal“, - teigia L. Baužys.
Papildomi traukiniai maršrutu Vilnius-Klaipėda važiuos darbo dienomis 5.15 val., o Klaipėda-Vilnius - 5.10 val. Šie traukiniai taip pat stos Jonavoje, Kėdainiuose, Šiauliuose, Telšiuose
ir Plungėje.

KAUNAS

KAUNAS JUNGIASI PRIE NACIONALINĖS
KAMPANIJOS, SKIRTOS KOVAI SU PREKYBA ŽMONĖMIS
Žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių
priežasčių negali apsisaugoti patys,
tampa pagrindiniu prekeivių žmonėmis
taikiniu, o visuomenės abejingumas
skaudžiausiai atsiliepia labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms.
Dažniausiai aukomis tampa vaikai ir
nepilnamečiai, kurie labiau linkę pasitikėti kitais, globos namų auklėtiniai ar
socialinių problemų kamuojamų šeimų
atžalos, taip pat mokyklos nelankantys
vaikai. Taip pat į prekybos žmonėmis
pinkles pakliūna asmenys, ieškantys
papildomo pajamų šaltinio, turintys
skolų ar pasiėmę paskolas, benamiai,
negalios paliesti žmonės ar kenčiantys
nuo įvairių priklausomybių, potencialūs
emigrantai ir panašiai.
Kauno miesto savivaldybė prisideda prie Vidaus reikalų ministerijos inicijuotos prevencinės
kampanijos prieš prekybą žmonėmis.
Bendrasis pagalbos tel. 112; el. paštas: prekybazmonemis@policija.lt
Pagalba vyrams, moterims, vaikams visą parą: tel. 8-679 61617, info@anti-trafficking.lt

ŠIAULIAI

D Ė M E S Y S Š E I M O M S G A L I TA P T I
PAVYZDŽIU
Žengiant per nepriklausomos šalies šimtmečio slenkstį, lietuviai kviečiami teikti
idėjas, kurios paskatintų Lietuvos proveržį.
Šiuo metu jau pateikta per pusę tūkstančio
įvairiausių idėjų. Viena naujausių ragina
daugiau dėmesio skirti šeimoms, vaikams ir
tėvystei – panašu, kad Šiauliai galėtų tapti
maža šios idėjos iliustracija.
Šiauliai jau kurį laiką kryptingai kuria
šeimoms patogią aplinką. Subalansuotas
ir puikiai veikia švietimo įstaigų tinklas,
vyksta mokyklų ir vaikų darželių modernizavimo darbai, skiriamas dėmesys sveikai
gyvensenai, užimtumui, kultūrai puoselėti, investicinei aplinkai, viešosioms erdvėms atnaujinti.
Auginkime daugiau vaikų vardan savęs ir Lietuvos! Tai – besąlygiškos meilės, ilgalaikio
įsipareigojimo ir tikėjimo ateitimi aktas. Skaitlinga šimtmečio karta – didžiausia jubiliejaus
dovana Tėvynei.

Vietos automobiliui paieška sausakimšoje
aikštelėje kartais tampa tikru iššūkiu. Kaip
kilo sumanymas palengvinti automobilių
statymą lauko aikštelėse, aptarėme su „WellParko“ sumanytoju Voicechu Orševskiu (31).
Kalėdų karštinė
Šiuo metu „WellParko“ komandą sudaro
trys žmonės: vilniečiai Voicechas Orševskis
ir Andrejus Basovas (31), susipažinę dar
kompiuterinės fizikos studijų metu Vilniaus
universitete, ir kaunietis Gustas Germanavičius (18), komandos narius papirkęs
pardavimo gebėjimais. Šio startuolio istorija
prasidėjo dar prieš pat 2016 m. Kalėdas,
kai V. Orševskis nusprendė kartu su savo
sūnumi nuvykti į didelį ir populiarų Vilniaus
prekybos centrą įsigyti Kalėdų eglutės.
Kaip ir reikėjo tikėtis, automobilių aikštelė
buvo pilnutėlė ir jiems teko sugaišti apie 20
minučių, kol pavyko ištrūkti iš automobilių
spūsties ir pastatyti automobilį atokiau nuo
pagrindinio įėjimo. „Štai tada kilo mintis
– kodėl daugiaaukštės uždaros stovėjimo
aikštelės dažnai turi sprendimus, informuojančius vairuotojus apie laisvų vietų skaičių
eilėje, o atviros aikštelės viso to neturi“, –
prisimena jis.
Algoritmas sumažino kainą
„Pradėję gilintis į šį klausimą, supratome,
kad egzistuoja sprendimai atviroms automobilių stovėjimo aikštelėms, tačiau dauguma
tų sprendimų yra paremti į grindinį įmontuojamais davikliais. Sužinoję davikliais paremtų sprendimų kainas, supratome, kodėl tokių
sprendimų nematyti aplinkui, – jie yra tiesiog
beprotiškai brangūs“, – pasakoja pašnekovas.
Nuo tos akimirkos „WellParko“ komanda
pradėjo ieškoti būdų, kaip tokį sprendimą

padaryti prieinamą daugeliui aikštelių. Kadangi A. Basovas jau kurį laiką profesionaliai
dirbo su kompiuterine objektų atpažinimo
technologija, „WellParko“ komanda pabandė
sukurti algoritmus, kurie, panaudojus vaizdą iš
stebėjimo kamerų, galėtų atpažinti, ar automobilis yra konkrečioje aikštelės vietoje.
Lūžio taškas
Pasak V. Orševskio, nežinomybė startuoliams
yra kasdienė duona, nes niekas prieš tai dar
nėra žengęs pasirinktu keliu. Taigi natūralu,
kad aplinkinių reakcija būna labai įvairi. „Aš
tavo vietoje nekeisčiau gerai apmokamo darbo
į virtus makaronus Rygoje“, – štai tokį „paskatinimą“ gavo V. Orševskis iš giminaičio. Pasak
pašnekovo, sunkiausia išlaukti, kol verslas
pasieks vadinamąjį lūžio tašką, tačiau įgyta
patirtis ir emocijos viską atperka su kaupu.
Konkurencinis pranašumas
„Kurdamas kitą verslą, nedelsčiau su idėjos
išbandymu rinkoje. Pradedantieji verslininkai
dažnai pasiduoda pagundai sukurti tobuliausią
produktą slėpdami jį nuo žmonių“, – atkreipia
dėmesį V. Orševskis. Pašnekovas įsitikinęs, jog
realybėje gali nutikti taip, kad to produkto iš
viso niekam nereikės.
„Geriausia kurti sprendimą ne klientui, o
kartu su juo“, – sako „WellParko“ sumanytojas.
Verslininkas pripažįsta, kad jaučiama tradicinių
sprendimų konkurencija, tačiau, priešingai nei
dauguma rinkos žaidėjų, „WellParko“ nesiūlo
iš anksto paruošto sprendimo, bet kartu su
klientu ieško konkrečios problemos sprendimo,
taip užsitikrindami konkurencinį pranašumą.
Šiuo metu „WellParko“ komanda dalyvauja
akceleratoriaus „Startup Wise Guys“ programoje. „Galime pasakyti tik viena – tokios
patirties turėtų įgyti kiekviena jauna įmonė,
nesvarbu, ar ji laiko save startuoliu“.

RECEPTAS

KINIŠKA ŽUVIS
Ingredientai:
800 g žuvies filė (lašišos, upėtakio, menkės),
6 vnt. slyvinių pomidorų, 1 vnt. saldžiosios
žaliosios paprikos, 0,5
vnt. čili pipirų, 2 šaukštai miltų, 2 šaukštai
krakmolo, 100 ml sojos
padažo, 1 šaukštelis aitriosios paprikos miltelių, 1 šaukštelis garstyčių, 2 skiltelės česnakų,
100 ml aliejaus.
Gaminimas
Pomidorus nuplaukite, perpjaukite perpus. Iš paprikų išimkite sėkleles. Žalią papriką
supjaustykite šiaudeliais, raudoną – žiedeliais, žuvies filė supjaustykite mažais gabalėliais.
Miltus sumaišykite su krakmolu ir maltomis paprikomis. Šiame mišinyje apvoliokite žuvį.
Įkaitintame aliejuje po tris minutes iš abiejų pusių apkepkite žuvies gabalėlius. Česnako
skilteles nulupkite, smulkiai supjaustykite. Garstyčias sumaišykite su sojų padažu ir česnako
gabalėliais. Žuvį ir daržoves sudėkite į dubenį, apliekite pasigamintu padažu.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a.) ir garaþà Mokyklos g. prie „Litagros“.
Tel. 8 677 80 964.
1 k. butà Gedimino g. (I a., 20
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 6 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 631 00 320.
2 k. butà bendrabuèio tipo
„Ðviesos“ redakcijos name (36
kv. m, V a., kaina 9 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel. 8
630 34 400.
2 k. butà Lauko g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 25
000 Eur, su holu, yra 2 balkonai,
abu ástiklinti). Jurbarkas, tel. 8
618 69 953.
2 k. butà Kauno g. 36 (36 kv. m,
V a., kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 611 10 136.
2 k. butà Kauno g. 36 (bendrabuèio tipo, 38 kv. m, II a., gera
vieta, sutvarkyta aplinka, ðalia
Nemunas, turgelis, baþnyèia, kaina 10 500 Eur, reikia remonto).
Jurbarkas, tel. 8 616 43 394.
2 k. butà Kæstuèio g. 26 (III a.,
plastikiniai langai, butas vidinis,
kaina 16 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 657 84 950.
2 k. butà Naujamiestyje Þemaitës
g. 14 (III a., V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 17 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 601 16 138.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, V a., sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8 614
18 345.

2

Namà Kalninës g. (2
a., naujos statybos,
gerai árengtas, tvarkingi ûkiniai pastatai,
pirtis, 28 a). Tel. 8
640 32 441.
3.73 ha þemës ûkio
paskirties sklypà
Skirsnemunës sen.
Jurbarko r., tel. 8 640
32 441.
Parduoda arba iðnuomoja garaþà su
rûsiu - 39,67 kv. m.,
Mokyklos g. 2 A..
Jurbarkas, tel. 8 617
66 947.
3 mûriniai sublokuoti garaþai Pilies I k.,
Jurbarko r., netoli
Vytënø pilies. Galima pirkti
atskirai, visø garaþø kaina - 8000
Eur. Tel. 8 640 32 441.
Sodà Kalnënø kaime „Nemuno“
sodø bendrijoje (su nameliu 32
kv. m, sklypo plotas 0,087 ha).
Tel. 8 685 41 405.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (be namelio,
8 a sklypas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Sodybà (173 m. statybos, 75
kv. m, namas mûrinis, yra tvartas, darþinë, malkinë, garaþas,
pastatai geros bûklës, bendras
sklypo plotas 0,57 ha, kaina 8 500
Eur). Tel. 8 6505 18 48.
Sodybà Girdþiuose (su patogumais, kaina sutartinë). Tel. 8
602 67 377.
Sodybà Kalnënuose (namas
ràstinis, yra ûkiniai pastatai,
asfaltuotas privaþiavimas. galima
pirkti pusæ arba visà. Atskiri
áëjimai). Skambinti po 18 val.
Jurbarkas, tel. 8 641 56 231.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalis,
38 a). Jurbarkas, tel. 8 679 02 985.

p e r k a

2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.

Ieðko pirkti 1-2 k. butà Jurbarke.
Tel. 8 606 81 284.

2 k. butà Dariaus ir Girëno 45
(V a., 50 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 16 000 Eur. Plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 650 67 728.

2 k. butà (dirbanti, tvarkinga
ðeima be vaikø iðsinuomotø
ilgesniam laikui butà su patogumais ir baldais). Jurbarkas, tel. 8
674 71 190.

2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 17 000 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
2 k. butà Kauno g (I a., II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, reikalingas remontas, be patogumø). Jurbarkas, tel.
8 614 40 595.
3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., 71 kv. m, III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, graþi vieta, 10 000 Eur,
miestelio centre). Jurbarkas, tel.
8 603 70 639.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas,
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 652 05
747.

n u o m o j a

2-3 k. geros bûklës butà Jurbarke
(tvarkinga, dirbanti moteris,
su vaiku). Jurbarkas, tel. 8 677
94 996.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Kauno r. Krivënø k.
(tvarkinga, pakeistas namo stogas, plastikiniai langai, ûkiniai
pastatai, rûsys, 54 a, geras susisiekimas). Tel. 8 683 91 121.
Þemës sklypà namø valdos
Ginënø k. 7 km nuo Kauno,
link Lapiø gyvenvietës (1 ha,
suskirstyta á tris sklypus po lygiai,
galima pirkti ir atskirai, netoli
Nëris, graþi vieta, prie plento).
Tel. 8 652 65 044.

Garaþà prie ATÁ Naujamiestyje
(yra signalizacija, kaina apie 3
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
88 198.

Kituose miestuose ir
rajonuose

3 k. butà mûriniame name (II
a., 65 kv. m, centrinis ðildymas,
vanduo, kanalizacija, yra pusrûsis, garaþas, þemës, sutvarkyta
aplinka). Tel. 8 603 54 942.

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

Mûriná namà su ûkiniais pastatais
(15 a þemës sklypas). Jurbarkas,
tel. 8 645 53 404.
Namà Birutës g. 17 (bendro ploto
202 kv. m, 119 kv. m naudojamo
ploto, 12,5 a, namas II a., visos
komunikacijos, ûkiniai pastatai,
2 garaþai, rûsys po visu namu,
70 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra
þemës, 8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 26 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Jurbarko r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, I aukðtø name, mûrinis,
4 800 Eur. Rami vieta, 3 k.,
virtuvë, ûkinis pastatas, 13 arø
sklypas). Jurbarkas, tel.: 8 628
03 497, 8 626 66 989.
Namà Raudonëje (pigiai, 180
kv. m, II a., mûrinis, skubiai).
Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.

4

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
0,60 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Nosiedø k. Lekëèiø sen.
Ðakiø r. (asfaltuotas privaþiavimas). Tel. 8 643 23 889.
Gamybines-sandëliavimo
paskirties mûriná pastatà
Giedruèiø k. Ðakiø r., prie pagrindinio asfaltuoto kelio. Tel. 8
640 32 441.
Pusæ namo graþioje vietoje, ðalia
eþero Þemaitës g. Ðakiuose (12
a, namas remontuotinas). Tel. 8
640 32 441.
Namà Kiduliuose, prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.
Namø valdos sklypas Ðakiuose,
Vytauto g. (12 a, visos miesto
komunikacijos). Tel. 8 640 32
441.
Sodybà Kriûkø k. Ðakiø r. (namas
mûrinis, 125 kv. m, centrinis
ðildymas, mûrinis ûkinis pastatas,
2 garaþai, 29 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.
Þemës sklypà vaizdingoje vietoje
ant Ðeðupës kranto, Ðakiø r. (2,20
ha, elektra, apie 1 ha miðko,
patogus privaþiavimas). Tel. 8
640 32 441.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Þemæ Laukuvos sen. (þemës ûkio
paskirties , 5 ha), lapuoèiø miðkà
(5 ha) ir áþuvintà tvenkiná (1 ha).
Galima statyba. Ðilalës r., tel. 8
656 24 052.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
1 k. butà (II a., su patogumais,
renovuotame name, maþi
mokesèiai, 27 kv. m, uþ renovacijà sumokëta, 17 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 72 725.

2 k. butà miesto centre Baþnyèiø
g. (II a., namas trijø aukðtø,
uþdaras kiemas, ðalia automobiliø
stovëjimo aikðtelë, yra dujos,
dideli rûsiai kambario dydþio).
Tauragë, tel. 8 635 44 737.
2 k. butà Gedimino g. 41 (I a., 52
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 44 000 Eur).
Tauragë, tel. +455 282 86 04.
2 k. butà Ateities take (II a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 000 Eur, su
daliniais baldais). Tauragë, tel. 8
615 48 393.
2 k. butà J. Tumo Vaiþganto g.
126-410 (IV a., 35 kv. m, V aukðtø

p e r k a

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

n u o m o j a
Nuomoja arba parduoda 1 k.
butà (yra virtuvë, duðas, tualetas,
nauji baldai, IV a., atliktas remontas). Tel. 8 633 49 094.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà (5x10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai,
tik iðardymui, su baldais, 600
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du
kambarius, 900 Eur). Klaipëda,
tel. 8 612 31 184.

1 k. butà (IV a., 21 kv. m, IX
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 9 900
Eur. Yra balkonas. Rakinama
viso aukðto laiptinë. Namas jau
ápusëtas renovuoti). Tauragë, tel.
8 655 66 268.

name, bendrabutis, 15 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 96 638.

1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.

2 k. butà M. Maþvydo g. 47 (I a.
ið 5, 32 500 Eur). Tauragë, tel. 8
674 26 375.

2 k. butà (II a., bendrabuèio
tipo). Tauragë, tel. 8 639 34 085.

Pusæ gyvenamojo namo T.
Ivanausko g., miesto centre
(mûrinis, yra mûrinis garaþas, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 600
10 404.

2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
2 k. butà Gaurës g. 6 (be patogumø, mediniame daugiabutyje). Tauragë, tel. 8 601 95 304.
2 k. butà M. Maþvydo g. 47 (l
a. ið penkiø, kaina 32 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 674 26 375.

2 k. butà Ðilalës g. 166 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, su patogumais, yra
didelis garaþas, þemës darþui).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.

3 k. butà Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,10 kv. m, apðiltintas ið
vidaus, signalizacija, ðarvo durys,
plastikiniai langai, centralizuotai
á butà teikiamos dujos, ðalia
lopðelis-darþelis, progimnazija,
netoli PC MAXIMA, 34 900
Eur). Tel. 8 636 44 766.

cm
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Namà Maþonuose, Antðunijø g.
10 (2008 m., statyba, árengtas, yra
mansarda, 84 arø þemës sklypas,
visi patogumai, komunikacijos).
Tel.: 8 658 33 095, 8 651 13 993.

Dalá gyvenamojo namo miesto
centre (yra garaþas, 2,7 aro
þemës sklypas). Tauragë, tel. 8
652 21 229.

Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8, Taurai (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.

Dviejø namø valdà Jurbarko
28 ir Jurbarko 28 A. Keièiu á
3-4 kambariø butà (IV ir V a.
nesiûlyti). Dël kainø skirtumø
tarsimës Tauragë, tel: 8 682 41
561, 8 652 97 533.

Komercinës paskirties patalpas
Vasario 16-osios g. (43 kv. m,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
652 40 933.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas)
ir þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (po
visu garaþu duobë, trifazë elektra). Tauragë, tel. 8 682 53 445.
Garaþà T.Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 2 800 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.
Individualios ámonës verslà
„Graþi ðventë“. Ádirbis 3 metai.
Tauragë, tel.: 8 682 41 561, 8
687 58 898.

Mûrinæ fermà (ilgis 70x10 m, 1
kv. m 70 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 635 46 118.
Mûriná vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2
garaþai). Arba pusæ namo valdos.
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 34 621, 8 699 27 173.
Namà (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,
12 a þemës) arba keièiu á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 73 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.

Pusæ namo prie baþnyèios
(graþioje vietoje, miesto centre,
prie Jûros upës, vëliau bus parduodamas visas namas). Tauragë,
tel. 8 601 51 502.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, 9 500 Eur). Þemës sklypas
Maþonuose, ðalia pagrindinio
kelio (elektra, namø valda).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Sodà Tauragës r. Joniðkës k.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 11
000 Eur, pirtis, þidinys, tualetas
ir poilsio kambarys. Sklypas
ribojasi su tvenkiniu). Tauragë,
tel. 8 641 65 651.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Batakiø mstl. (yra ûkiniai
pastatai, 1 ha þemës, 18 000 Eur).
Tauragës r., tel.: 8 673 41 447, 8
671 28 148.
Sodybà Dauglaukio k. Kaina po
apþiûros. Tauragës r., tel. 8 633
94 411.
Sodybà Kæsèiø k. (71 % statybos
baigtumo, praeina miesto komunikacijos, 82 arai þemës, prie
pagrindinio kelio, 45 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 685 40 657.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
ðildoma krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, kaina sutartinë).
Tel. 8 655 58 315.
Þemës sklypà 1 km nuo Tauragës
(þemës ûkio paskirties, 60 arø, 1
aras - 290 Eur). Tauragë, tel. 8
636 44 766.
Þemës sklypà Milaièiø k., Gaurës
sen. (þemës ûkio paskirties, 2,95
ha, prie Ðeðuvies upës, atlikti geodeziniai matavimai). Tauragës
r., tel. 8 614 02 455.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà prie Tauragës (57
arai, ûkininko sodyba). Tauragë,
tel. 8 699 55 440.
Þemës sklypà Skirgailø k. (1,81
ha, yra elektra). Tauragë, tel. 8
654 84 745.

Þemës sklypà Tauragës r. Jociø k.
(3 800 Eur, þemës ûkio paskirties,
1,68 ha). Tauragë, tel. 8 631
46 206.

+Iðnuomoja garaþo patalpas (90
kv. m, yra kai kurie patogumai,
prie gero kelio). Tauragë, tel.: 8
618 87 393, 8 687 30 836.

p e r k a

+Iðnuomoja autoservisà
Melioratoriø g. 10 (625 kv. m,
viename kieme su tech. apþiûrø
centru, VÁ Regitra). Pastate plovykla, autodetaliø parduotuvë,
mechaninës dirbtuvës. Patogi
vieta vystyti bet koká automobiliø
verslà. Tel. 8 685 55 774.

1-2 k. butà arba dalá namo.
Siûlyti variantus. Tauragë, tel. 8
628 06 602.
1-3 k. butà iki 15 000 Eur. Gali
bûti be remonto, be baldø.
Tauragë, tel. 8 601 14 427.
3 k. butà (mûriniame renovuotame name, II-IV a.). Tauragë,
tel. 8 631 20 022.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà be patogumø, mediniame name,
miesto centre. Tauragë, tel. 8
655 55 856.
+Iðnuomoja administraciná
komerciná pastatà Dariaus ir
Girëno g. 14 A (560 kv. m, miesto
centre senamiestyje, ðalia AB
Lietuvos paðtas, rajono savivaldybë, AB Ðiauliø bankas, kultûros
centras). Tinka biurams, galima
su baldais. Tel. 8 685 55 774.

Dirbanti ðeima iðsinuomotø 2 k.
butà arba dalá namo Tauragëje
arba netoli Tauragës. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 654
84 745.
Parduoda arba iðnuomoja 1 k.
butà be patogumø. Tauragë, tel.:
8 633 96 840, 8 636 00 128.

venø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.
Cisternà (geros bûklës, metalinë,
25 kub. m). Tel. 8 686 08 124.

p a r d u o d a
Maþai naudotà dujinæ viryklæ su
dujine orkaite GL-GENERAL
(70 Eur). Tauragë, tel. 8 601
59 205.
Naudotus: skalbimo maðinà
GORENJE, indaplovæ
GORENJE, dviratá-treniruoklá
su funkcijø ekranu. Jurbarkas,
tel. 8 659 03 228.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pju

Naudotus, veikianèius televizorius LG 2 (vnt.), SONYA (1 vnt.,
yra priedëlis MOTOROLA).
Jurbarkas, tel. 8 682 44 257.
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Nebrangiai: ðaldytuvà SNAIGË
(A klasës, 1,9 x 0,6 m), kilimà
(vyðninës sp., 3x4 m), staliukà
su ratukais (ðviesaus medþio).
Tauragë, tel. 8 650 36 280.
Skalbimo maðinà (pusiau automatinë, maþai naudota, su
garantija, 80 Eur). Tauragë, tel. 8
657 15 356.

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.

METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI (bajanai, akordeonai, armonikos). Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Juodþemá (maiðytas su smëliu,
tinka sklypui sukelti, iðlyginti arba
supilti pagrindà prieð pilant juodþemi vejai sëti, 8 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.

Skalbyklæ ZANUSSI. Tauragë, tel.
8 652 16 733.
Ðaldytuvà MINSK-15 (veikiantis,
didelis, geros bûklës). Tauragë,
tel.: 8 446 57 906, 8 670 66 147,
skambinti nuo 9 iki 14 val.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). koèëlus
(paklodëms lyginti), 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina 50
Eur, su pristatymu). Jurbarkas, tel.
8 616 84 106.
Mergaitës kambariui sofà-lovà
(sofa puikios bûklës, þaismingos
spalvos, 70 Eur). Tauragë, tel. 8
618 27 784.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei, masaþiná stalà. Jurbarkas,
tel.: 8 624 24 477, 8 627 89 361.
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Minkðtuosius baldus: sofa-lova
ir du foteliai, sekcijà NERIS (su
spinta, 4 daliø). Tauragë, tel. 8
612 10 609.
Naudotà apelsino spalvos virtuvës
komplektà (prie jo gartraukis, kriauklë, 250 Eur). Tel. 8 657 70 622.
Sofà-lovà (naudota). 2 naujas pusiau pûkines antklodes (aptrauktos ðilku, 1,3 kg svorio, 205x172
cm). Tauragë, tel.: 8 446 57 906,
8 670 66 147, skambinti nuo 9
iki 14 val.

Kietojo kuro katilà „Þvakë“
(Maþeikiø ámonës, su dokumentais, 20 kW, komplektas, papildomai su atsarginiu nerûdijanèio
plieno oro skirstytuvu, naudotas
vienà sezonà, iki 500 Eur). Tel. 8
615 82 625.

p a r d u o d a
Avinà (Vokietijos merinosø veislës, 1 m., 250 Eur.), ëringas avis
(viena - 60 Eur). Tel. 8 657 86 212.
Aviø bandà. Yra su paaugusiais
ëriukais. Galima mësai, auginimui, galima pirkti atskirai.
Jurbarko r., tel. 8 614 33 842.
Avinukus mësai. Tauragë, tel. 8
633 81 176.
Avis (juodgalvës, po 65 Eur/vnt.).
Tauragë, tel. +370 656 34 295.
Bevilnes Kamerûno veislës avis,
kaina 100 Eur. Tel. 8 605 47 826.
Bulves: maistinës „Vineta“ (1
kg - 0,30 Eur) ir paðarinës (1 kg
- 0,07 Eur). Tauragës r., Lomiai,
Agluonos g. 3, tel. 8 652 73 575.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.
Kalakutus ir þàsis (mësiniai,
ekologiðkai uþauginti). Pagëgiø
sav., tel.: 8 642 09 030, 8 611 01
641.
Kiaulæ (apie 150 kg). Tauragë,
tel.: 8 669 92 610, 8 645 96 698.
Kiaulæ (skerdimui. apie 150
kg). Ðienainá baltoje plëvelëje.
Tauragë, tel.: 8 685 60 235, 8 446
69 440.
Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.
Mësinæ pirmaverðæ karvæ su
verðeliu, 930 Eur. Jurbarkas, tel.
8 607 81 773.
Mësiniø galvijø bandà, galima
pirkti ir atskirai. Tauragë, tel. 8
616 24 586.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Miðrûnes ir bevilnes avis Ðakiø r.
Tel. 8 648 27 276.
Parðelius. Tauragë, tel. 8 633
96 840.
Parðeliai. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 612 80 728.
Telyèaitæ (pieninæ, 1,5 m., geros
karvës). Tauragë, tel. 8 644 46 207.
Telyèias (2 vnt., verðingos, labai
gerø pieningø karviø, verðiuosis
balandþio mën.). Tauragë, tel. 8
684 74 874.

Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Telyèià (1,5 m., verðinga, geros
karvës, pieniniø veislës). Tauragë,
tel. 8 642 37 162.
Telyèià (limunizø veislës, verðinga, verðiuosis balandþio mën.).
Ðienainá rulonais (rulonas 25
Eur). Tauragë, tel. 8 630 42 786.
Verðingà telyèià (verðiuosis spalio
pab., 800 Eur). Tauragë, tel. 8
656 08 505.
Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8 612 35 073.
Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8 612 35 073.

p e r k a
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

Senovines raudonas ir geltonas
plytas, grindinio akmenis
(400 kv. m). Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Rëmus su ratais, galingà el. pjûklà
malkoms su apsauga, malkø skaldyklæ, kompresoriø, el. metalo pjovyklæ, græþimo stakles.
Tauragë, tel. 8 655 99 402.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

p e r k a
Pirks stambø ðakotà àþuolà ið
privaèios valdos. Àþuolo taðus.
Tel. 8 623 45 752.
Ðiferá maþais lapais (lopyti stogui).
Tauragë, tel.: 8 446 59 308, 8 602
91 272.

d o v a n o j a

p a r d u o d a
p a r d u o d a

Plastikines taras (1000 l, su metaliniais padëklais, ðvarios, tvarkingos, tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms ir t.t., 37-43
Eur, kanalizacijai 18 Eur, rëmai
15 Eur, pûslës 3 Eur). Galime
atveþti. Tauragë, tel. 8 673 27 937.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 38 dydis, 15 Eur)
ir ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms), sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Televizoriø, ðviestuvà, aliumininius bidonus, tarkavimio maðinà,
grûdø malûnà, iðskleidþiamus
stalus (2 vnt.), 8 këdës, lauko duris
(apðiltintos, medinës, 1,95x0,76
m). Jurbarkas, tel. 8 679 02 985.

AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë, sedanas,
mëlyna, 4/5, 243 km, TA iki 201905, 2 490 Eur). Jurbarkas, tel. 8
639 06 519.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET NUBIRA (2007
m., 2000 cm3, dyzelinas, 89 kW,
mechaninë, universalus, sidabrinë,
4/5, 168125 km, TA iki 2019-01,
daug privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 690 26 082.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN C5 (2003 m., dyzelinas, universalas, juodos sp., ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 682
24 545.

DAEWOO

p a r d u o d a
DAEWOO KALOS (2004 m., 1,2
l, benzinas, TA iki 2019 m., 1200
Eur). Tauragë, tel. 8 670 45 533.

FORD

p a r d u o d a
+Àþuolo plonràsèius (ilgis 3,1 m,
kub m 50 Eur). Lauko kanalizacijos vamzdþius (5 vnt., po 6 Eur,
diametras 110 mm, ilgis 6 m),
rankiná diskiná pjûklà BOSCH
(1050 W, 15 Eur). Tauragë, tel. 8
618 15 245.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp. 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR LAUKO
DURYS: MEDINËS,

MAZDA PREMACY (2000 m.,
dyzelinas, juodos sp., visà arba
dalimis, 400 Eur). Tauragë, tel.
8 682 24 545.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA (2002 m.,
2,2 l, dyz., 81 kW, 4 durys, TA iki
2019 05, kaina 950 Eur). Ðakiai,
8 676 48 713.

p a r d u o d a
FORD FOCUS (2007 m., benzinas, TA iki 2018 m, 3 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.

HYUNDAI

p a r d u o d a
HYUNDAY SANTA FE (2005
m., 2000 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë, visureigis, sidabrinë,
4/5, 240 000 km, TA iki 2019-10,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3 100
Eur). Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

MAZDA

p a r d u o d a
MAZDA 323F (benzinas,
Lietuvoje neeksploatuotas, 300
Eur). Tauragë, tel. 8 618 15 245.

p a r d u o d a
Priekabà ZUBRIONOK (gera
bûklë). MB starterá ir auðinimo
radiatoriø. Jurbarkas, tel. 8 652
86 035.
Priekabas ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Padangas GAZ 66 (2 vnt.), ZYL
(4 vnt., su diskais). Ðilutës r., tel.
8 678 14 642.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia,
4/5, TA iki 2018-05, 1 500 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
OPEL FRONTERA (1995 m.,
2,8 l, dyzelinas, TA iki 2018 m.,
baltos sp., 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 685 69 805.
OPEL VECTRA (2000 m., 2,0
dyz., 74 kW, heèbekas, yra TA,
kaina 850 Eur). Ðakiai, tel. 8
676 48 713.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (2001
m., dyzelinas, TA iki 2019 m.,
draudimas, variklio defektas, 350
Eur). Tauragë, tel. 8 650 69 055.

VOLKSWAGEN
VW PASSAT (2006 m., 2 l, dyz.,
TA, þieminiø padangø komplektas, juoda sp., daug privalumø).
Tel. 8 678 43 672.

AUDI

Dëvëtus rûbus maiðais (striukës,
kelnës, dþemperiai ir t.t., 100 kg
- 25 Eur). ATVEÞU. Jurbarkas,
tel. 8 656 38 610.

Parduoda Klaipėdos r., Lelių k., Pilupėnų g. 11:
polisterolį, balta sp., 10 cm storio, 10 vnt. 1 vnt. - 3
EUR; mineralinę vatą, 4 rulonai, 1 rulonas - 5 EUR;
naudotas durų varčias, 2,04 x 0,80 m, 3 vnt. po 10 EUR
ir 1,84 x 0,74 m, be staktų - 2 vnt. po 30 EUR;
dujinę viryklę, 2 skylių, 30 EUR; elektros šviestuvus,3
vnt., 1 vnt. - 8 EUR; nerūdijančio plieno kriauklę, 10
EUR; deguonies balionus, tušti, 2 vnt., 1 vnt. - 15 EUR;
angliarūgštės balioną, 15 EUR; acetileno balioną, 30
EUR; medinius tvoros skydelius, 2,5 x 1 m, 4 vnt., 1 vnt.
- 20 EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.

p a r d u o d a

Dovanoja sterilizuotà katytæ (labai meili, gera). Jurbarkas, tel. 8
652 76 694.
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VW SHARAN (2000 m., dyz.)
visà arba dalimid. Tel. 8 650
40 427.
VW PASSAT (1997 05, 1,8 l,
benzinas, 92 kW, sedanas melsva
spalva, veliûras, juoda spalva, el.
langai, kondicionierius, cinkuotas këbulas, kaina 1200 Eur, TA
iki 2019 06 29 d.). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110
kW, TA iki 2018 10, yra draudimas iki 2018 01, lieti ratlankiai, naujos þieminës padangos,
kaina 1 350 Eur, galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 698 05 752.
VW GOLF (1998 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, mëlyna sp.,
2/3, TA iki 2019-05, 1400 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, plûgà, purkðtuvà, kultivatoriø, tràðø barstytuvà, ðienapjovæ, vartytuvà, grûdø
pûstuvà, autokaro strëlæ. T25.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
El. iðoriná prekiø pakrovimo liftà
(3 tonø galios, 8,5 m aukðèio,
1 900 Eur). Tauragë, tel. 8 636
44 766.
Mëðlo pakrovëjà, miðkaveþá,
vakuuminá siurblá su ðlangomis,
vienaaðæ priekabà. elektros variklius ávairaus galingumo, 3
cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Priekabà (rulonams veþti, 1
000 Eur). Baèkà (horizontali, aliumininë, 500 Eur). Lová
(vandeniui, gyvuliams girdyti, 200
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Priekabà (vienaðë, traktorinë,
650 Eur), traktorinæ traukimo
gervæ (650 Eur). Tauragë, tel. 8
640 29 699.
Savos gamybos traktoriø (TA,
draudimas, darbinis velenas). Tel.
8 636 45 072.
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.
Traktorinës priekabos 2PTS-4
(3 padangas, 1 vnt. - 30 Eur).
Frontalinio krautuvo valdymo
svirtá „School“. Tauragë, tel. 8
618 15 245.
Traktoriø T25 (vienaaðë priekaba
2x3 m, kultivatoriø ir dvivagi
plûgà, TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.
Variklius traktoriams T-40 ir
MTZ-80, po remonto. Traktoriø
T-40 A. Tauragë, tel. 8 639 95 789.

VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 66 kW, mechaninë, universalus, geltona, 4/5, 349000 km,
TA iki 2018-11, cinkuotas këbulas, odinis salonas). Jurbarkas,
tel. +370 673 05 479.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p e r k a
Lengvojo automobilio priekabà
iki 200 Eur. Tauragë, tel. 8 685
02867.

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina, sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Klojame trinkeles ið savo ir
uþsakovo medþiagos. Tauragë, tel.
8 682 53 445.
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265,
8 616 08 020.
Atliekame santechnikos darbus ir
valymo árenginiø, mini ekskavatoriaus paslaugas, tvenkiniø kasimas. Jurbarkas, tel. 8 637 95 652.
KLASIKINIS MASAÞAS.
Tauragë, tel. 8 626 61 337.
Kokybiðki apdailos darbai: tapetavimas, grindø dëjimas, gipso
sukimas, namø ðiltinimas, griovimo darbai ir kiti statybos darbai.
Tel. 8 652 06 026.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà
þvyrà, smëlá, plautà smëlá, skaldà, akmenukus, juodþemá, asfalto droþles ir kt. (5-10-25 t).
Savivarèiø nuoma. www.nprekyba.lt, tel. 8 662 44 940.
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„TELE2“ TOLIAU MAŽINA KAINAS:
100 GB „PILDYK“ INTERNETO – UŽ 1,99
EUR
PR

Mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ ir vėl
mažina paslaugų kainas. Bendrovė išankstinio mokėjimo paslaugos „Pildyk“
vartotojams siūlo 100 GB interneto
įsigyti vos už 1,99 Eur.
„Rudenį interneto reikia ir dirbant, ir
mokantis, ir pramogaujant. Tiekdami
populiariausią 4G internetą Lietuvoje,
neketiname užleisti lyderio pozicijų,
todėl siūlome vartotojams dar mažesnes
kainas“, – sako Dominyka Jonušienė,
„Pildyk“ ženklo vadovė.
Naujuoju „Pildyk“ pasiūlymu pa-

sinaudoję vartotojai vos už 1,99 Eur
gaus 100 GB interneto savaitei. Aktyvūs
interneto vartotojai žino, kad 100 GB
interneto duomenų per savaitę suteikia
absoliučią naršymo laisvę.
Pasibaigus užsakymo laikui, jei sąskaitoje pakaks pinigų, pasiūlymas prasitęs
automatiškai.
Pasinaudoti pasiūlymu „Pildyk“ vartotojai gali išsiuntę trumpąją SMS žinutę
su raktažodžiu 100GB trumpuoju numeriu 1556. Žinutės kaina – 0,05 Eur.

Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18
t). Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

Galiu priþiûrëti senelius, turiu
patirties. Tauragë, tel. 8 641 49
737.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.

Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius namuose
(esu profesionali lankomosios
prieþiûros darbuotoja), siûlyti
ávarius variantus. Jurbarkas, tel.
8 673 60 363
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.

Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Vyras ieðko pagalbinio darbo.
Tauragë, tel. 8 608 23 540.
Esame su patirtimi. Atliekame
remonto ir statybos darbus
(stogai, skardinimas, pavësinës,
supynës, priestatai, plyteliø
klojimas, sienø, lubø, grindø).
Tauragë, tel. 8 637 25870.

+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos. Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas ir automobiliø këbulø
paruoðëjas daþymui. Socialinës
garantijos ir geros apmokëjimo
sàlygos. Arba iðnuomojamos
darbo vietos. Tauragë, tel. 8 686
64 561.
+Reikalingas autoservisui darbuotojø, darbas Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel.: 8 682 10
021, 8 612 67 824.
+Reikalingas þmogus darbui
audiniø fermoje Tauragës r. Tel.
8 618 32 525.
+Ûkyje reikalingas ðërikas, turintis traktorininko teises. Gali
bûti ðeima. Apgyvendinama,
socialinës garantijos, mokamas
atlyginimas. Tel. 8 674 36 946.
Ieðko þmogaus, galinèio supjauti
malkas su savo technika, pageidautina savaitgalá. Tauragë, tel.
8 638 78 770.
Ieðkomas tolimøjø reisø
vairuotojas Suomijos kryptimi
arba Lietuva-Latvija-Estija.
Savaitgaliai namie. Jurbarkas,
tel. 8 615 44 567.
Ieðkome komandos nariø cukriniø dekoracijø gamintojø.
Jei esate sàþininga, atsakinga,
kruopðti, prisijunkite prie mûsø.
Tauragë, tel. 8 626 74 637.
Pieno ûkiui reikalingai darbininkai-melþëjai, apgyvendiname, soc. garantijos. Jurbarkas,
tel. 8 650 62 948
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.
Reikalingi apdailininkai darbui
Vokietijoje, atlyginimas valandinis. Nuveþame ir parveþame,
apgyvendiname. Jurbarkas, tel.
8 603 45 301.
Reikalingi staliai darbui
Norvegijoje surinkti skydinius
namus. Nuveþame ir parveþame,
apgyvendiname. Jurbarkas, tel. 8
603 45 301.
Reikalinga moteris slaugyti
moèiutæ. Tauragë, tel.: 8 446 52
422, 8 610 03 460.
Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø, prie gyvuliø ûkyje,
apgyvendiname. Ðakiai, tel. 8
612 59 700.
Reikalingas darbininkas, darbui
pas ûkininkà, soc. garantijos,
apgyvendiname, maitiname.
Jurbarkas, tel. 8 699 55 304.
Medienos apdirbimo ámonë
ieðko mediniø lenteliø krovëjø
(lentelës padëklams). Amþius
iki 40 metø. Tauragë, tel. 8 652
55588.

Priimu gyventi vyresnio amþiaus
moterá be þalingø áproèiø.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Perku senienas, buities rakandus, antikvarinius daiktus, medalius, ordinus, statulëles. Tel.
8 652 75 009.

TAURAGĖS KULTŪROS RŪMUOSE
LAPKRIČIO 9 D. 18 VAL.
BILIETŲ KAINOS: 9, 10 IR 11 EUR.
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Esu 54 m. naðlë, paprasta, smulkaus sudëjimo, ieðkau laisvo
draugo, be þalingø áproèiø.
Tik skambuèiai ið Jurbarko,
Tauragës. Jurbarkas, tel. 8 623
19 458.
Susipaþinèiau su sàþiningu,
tvarkingu, vairuojanèiu senjoru
nuo 65 iki 75 m. amþiaus rimtai
draugystei. Raseiniø r., tel. 8
610 90 763.
Norintys gauti pasiskelbusiojo
telefono numerá turi skambinti
redakcijai tel. 8 446 72121.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
SPALIS
24 d. (antradienis) 18.30 val.
Didžioji salė. Trukmė 2.25. Ivan Turgenev ĮNAMIS.
2 dalių komedija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Kompozitorius Saulius Šiaučiulis. Scenografas Danielius Sodeika. Kostiumų dailininkė Tatjana Semionova.
26 d. (ketvirtadienis) 18.30 val.
Mažoji salė. Trukmė 2.00. Eduardo De Filippo KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE. 2 dalių lyrinė komedija.
Režisierius Povilas Gaidys. Scenografas Artūras Šimonis. Kompozitorius Jonas Jurkūnas.
27 d. (penktadienis) 18.30 val.
Didžioji salė/Trukmė 3.00
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA. 2 dalių spektaklis. Režisierius Oskaras Koršunovas. Scenografė/kostiumų dailininkė Giedrė Brazytė.
Kompozitorius Antanas Jasenka. Choreografė Vesta
Grabštaitė. Videoprojekcijų autorė Eglė Eigirdaitė.
28 d. (šeštadienis) 17.00 val.
Didžioji salė/Trukmė 4:00
Arvydas Juozaitis KARALIENĖ LUIZĖ.
2 dalių istorinė drama. Režisierius: Gytis Padegimas.
Scenografė: Birutė Ukrinaitė. Kompozitorius: Gintaras
Kizevičius. Choreografė: Agnija Šeiko.
Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

SPALIO 25 D. 18 VAL. Kazimiero Jakučio ir grupės koncertas Jurbarko kultūros centre.
SPALIO 26 D. 18 VAL. Kino filmas „Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ Jurbarko kultūros centre.
SPALIO 27 D. 18 VAL. Spektaklis „Pašėlusių moterų išpažintis“ Jurbarko kultūros
centre.
SPALIO 28 D. 15 VAL. SOLISTĖS IŠ ITALIJOS LETIZIOS TRIOZZI KONCERTAS
Jurbarko kultūros centre.
SPALIO 29 D. 10 VAL. SOLISTĖS IŠ ITALIJOS LETIZIOS TRIOZZI KONCERTAS
Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje.
SPALIO 30 D. 17.30 VAL. Karo dainų vakaras „Ant Nemuno kranto“ Jurbarko kultūros
centro II aukšto fojė.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

SPALIO 24 D. 18 VAL. Kino firmas „Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ Tauragės kultūros centre.
SPALIO 27 D. 18 VAL. Ilizionisto Antono Lavrentjevo magijos humoro šou Tauragės
kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

SPALIO 24 D. 18 VAL. Kino firmas „Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ Šilutės kultūros
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